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LIETUVOJE IR

APIE LIETUVĄ
J

- Tėvynės Sąjunga, (Lietu
vos Konservatoriai) sausio 28 d. 
išplatino pareiškimą "Dėl toliau 
slapta rengiamos karinio tranzito 
sutarties su Rusija". Opozicijos 
nuomone tokia sutartis parodytų 
LDDP skelbiamos "Vakarų" politi
kos nenuoširdumą.

— Ukrainos prezidentas 
Leonid Kravčiuk sausio 25 d. 
priėmė Lietuvos ambasadorių Uk
rainoje Romualdą Ramošką, per
davusi jam Lietuvos prezidento 
laišką. Pokalbio metu buvo ap
svarstyti Lietuvos ir Ukrainos san
tykiai, taip pat klausimai, kurie 
bus vasario 8-9 dienomis numaty
to Ukrainos prezidento oficialaus 
vizito į Lietuvą darbotvarkėje.

- Lietuvos Seimo pirminin
kas Č. Juršėnas sausio 25 d. priėmė 
Baltimorės universiteto profesorių 
Steve H. Hanke, kuris yra žinomas 
taikomosios ekonomikos specialis
tas. Hanke konsultuoja Rytų Euro
pos ir Lotynų Amerikos šalis va
liutų bei privatizavimo klausimais.

- Socialdemokratų frak
cija Seimo pavasario sesijos metu 
pradės konstitucinę nepasitikėji
mo vyriausybe procedūrą. Toks 
sprendimas priimtas partijos tary-

- bos posėdyje-SodaMemoratai pa— 
kvietė visas politines jėgas Seime 
paremti jų iniciatyvą. Nepasitikėji
mo vyriausybe procedūra gali būti 
pradėta, jeigu pareiškimą dėl to 
pasirašys ne mažiau kaip vienas 
penktadalis Seimo narių.

- Draudimo kompanija 
"Sveik uoliai" ir kitos organizacijos 
vasari Lietuvoje organizuoja "Svei
katos mėnesio" renginių ciklą. Jis 
skiriamas Tarptautiniams Šeimos 
metams, taip pat olimpinių idealų 
propagandai. Sveikatos mėnesio 
kulminacija - vasario 18-20 dieno
mis Baltijos kurorte Palangoje vyk
sianti jau tradicinė "Ruonių šven
tė", kurios programoje yra masinis 
maudymasis Baltijos jūroje.

- Lietuvos vyriausybė nu
tarė išslaptinti sovietinės okupaci
jos laikotarpiu Lietuvoje veikusių 
valdžios bei valdymo institucijų 
anuomet slaptus dokumentus. Kar
tu išslaptinami ir prokuratūros, 
teismų, visų komunistų partijos 
struktūrų dokumentai.Tačiau yra 
išimčių - buvusių KGB agentų ir 
agentūrinio darbo bylos išslapti
namos nebus.

— Pirmą kartą pokario 
metais išleistas smulkus topografi
nis Lietuvos žemėlapis. Jame 
pateikiama daug informacijos apie 
Lietuvos reljefą, vandens telkinius 
ir miškus. Naujasis žemėlapis 
skiriamas miškų ir žemės ūkio, 
gamtosaugos bei krašto apsaugos 
ir daugelio kitų sričių specialistams. 
Anksčiau tokius žemėlapius leis
davo tik karinės Sovietų Sąjungos 
žinybos.

— Lietuvoje žemė jau 
grąžinta daugiau kaip 100 tūks
tančių žmonių, o dar didesniam 
būriui pažadėta grąžinti. Atgauto
je žemėje patys ūkininkauja tik 
22%, nuomoja - 19%, o nieko su 
žeme nedaro - 41% naujųjų žemės 
savininkų.

- Bendros Lietuvos ir Aus
trijos įmonės "Literė* keramikos 
cechas statomas netoli Kauno. Ja
me dirbs 300 žmonių. Vienai dar
bo vietai įrengti išleidžiama po 
$1,000. čia bus gaminami origi
nalūs indai, taip pat žvakidės ir 
kiti dekoratyviniai akcentai resto
ranų interjerui.

LIETUVA — 
"BENDRADARBIAVIMO TAIKOS LABUI" NARĖ

— Ar pirmasis saugumo žinįsrris patikimas? —

Praėjusieji metai atskleidė Lietu
vos planus dėl jos narystės NATO. 
Lietuvos prezidento oficialus 
prašymas priimti į NATO tik pa
tvirtino Lietuvos žmonių lūkes
čius. Tačiau šiandieninėje politiko
je lengvų sprendimų nebūna. Lie
tuvos prašymas priimti į NATO 
palietė daugelio šalių gyvybinius 
interesus. JAV prezidento idėja - 
planas "Bendradarbiavimo taikos 
labui" - vėl suteikia saugumo vilčių 
postkomunistinėms šalims, tame 
tarpe ir Lietuvai.

Sausio 27 d. 1:15 vai. po pietų 
Lietuvos laiku Briuselyje, NATO 
būstinėje Lietuvos prezidentas 
pasirašė "Bendradarbiavimo taikos 
labui" sutarti- Prieš tai šią sutartį 
savo parašais patvirtino visų 16 
NATO šalių vadovai.

Prieš pasirašydamas sutartį, lai
kinai NATO generalinio sekreto
riaus pareigas einantis ambasa
dorius Amadeo de Frachis ir Lietu
vos prezidentas Algirdas Brazaus
kas pasakė kalbas. "Bendradarbia
vimo taikos labui sutartis priartina 
Lietuvą prie NATO, tai istorinis 
momentas jūsų šaliai", - pažymėjo 
de Frachis. Brazauskas savo kalbo
je pabrėžė, kad Lietuva turi rimtus 
planus tapti pilnąja NATO nare. 
Po to įvyko beveik 50 minučių 
konfidencialus pokalbis, kuriame 
taip pat dalyvavo Lietuvos prezi
dentą kelionėje lydintys užseinio 
reikalų ministras Povilas Gylys, 
krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius, Lietuvos misijos prie 
Europos Sąjungos vadovas Adol

Rumšiškės muziejaus kaimas žiemą. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

IŠ LIETUVOS NUOLATINĖS MISIJOS 
PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ VEIKLOS

Sausio 17-21 dienomis LR de
legacija (Misijos patarėjai G. Da- 
mušytė ir A. Gureckas) dalyvavo 
branduolinių ginklų neplatinimo 
sutarties (NPT) komiteto dar
buose. Šioje sesijoje dalyvavo 
114 iš 159 prie NPT sutarties pri
sijungusių valstybių, kurių atsto
vai svarstė procedūrinius klausi
mus—1995m. NPTkonferenci
jos taisykles, finansavimą, doku
mentaciją, darbotvarkę ir baigia
muosius dokumentus.

Sausio 18 d. URM- perduota 

fas Venskus.
Šis Lietuvos žingsnis, žinoma, 

dar kartą sukėlė nerimą Rusijos 
valdžios sluoksniuose. Tiek Rusi
jos prezidentas, tiek ir jo atstovai 
jau ne kartą yra pareiškę, ka<į jie 
yra prieš buvusių sovietinių res
publikų ir postkomunistinių šalių 
narystę NATO. "Bendradarbiavirino 
taikos labui" programa yra pirma
sis žingsnis į pilną narystę. Ir šį 
kartą Lietuvos sprendimas sukėlė 
aštrią Rusijos reakciją. Prezidento 
Jelcin atstovas Viačeslav Kostikov 
įspėjo, kad Lietuvos žingsnis gali 
išprovokuoti "neigiamu Rusijos 
viešosios nuomones reakciją" ir 
būti palankus šaliesultranaciona- 
listams. Lietuvos prezidentas savo 
kalboje pasakė: "Lietuvos pozicija 
dėl NATO narystės nėra nukreipta 
nei prieš vieną kaimyninę ar jokią 
kitą Europos šalį". Rytu Europos 
valstybių integracijai INATO ir į 
kitas Vakarų struktūras "žymiai 
sustiprins ir pratęs demokratinius 
procesus Rusijoje", pasakė Bra
zauskas. Taigi, Lietuvos ir Rusijos 
požiūriai šiuo klausimu visiškai 
priešingi.

Lietuva tapo pirmąja iš buvusių 
sovietinių respublikų ir antrąja iš 
buvusių Varšuvos saugumo pakto 
šalių, pasirašiusi "Bendradarbiavi
mo taikos labui" programą. Sausio 
26 d. Rumunija tapopirmąja šali
mi, pasirašiusia programą.

Lenkija ir Estija planuoja šią 
savaitę taip pat pasirašyti "Bendra
darbiavimo taikos labui" programą.

"Bendradarbiavimotaikos labui"

Generalinio sekretoriaus nota 
atkreipiant LR Vyriausybės dė
mesį j Generalinės Asamblėjos 
rezoliuciją dėl diplomatinių bei 
konsuliarinių atstovybių saugu
mo gerinimo.

Sausio 19 d. Baltijos valstybių 
premjerų reakcija į Rusijos 
Užsienio reikalų ministro A. Ko- 
zyrev pasisakymus Baltijos šalių 
atžvilgiu ir apie galimą Rusijos 
kariuomenės išvedimo sustab
dymą iš Estijos ir Latvijos buvo 
paskleista visom šešiom JT kal

programa yra NATO pastangų da
lis, kad ji iš naujo apibrėžtų orga
nizacijos vaidmenį postšaltojo 
karo eroje.

NATO buvo įkurta 1949 m. kaip 
užkarda Sovietų ekspansijai. Lietu
vos ir kitų buvusių komunistinių 
valstybių nepriėmimas pilnosiomis 
narėmis buvo iššauktas susirūpi
nimo, kad Rusija gali likti izoliuo
ta ir nuliūdinta. Rusijos preziden
tas Jelcin įspėjo NATO dėl jos tiks
lų stumti NATO teritoriją į rytus. 
Tiek Lietuva, tiek Lenkija, Vengri
ja, Bulgarija, Albanija ir kitos šalys 
šiandien kaip niekada jaučia, kad 
tik NATO joms gali suteikti ap
saugą nuo atgimstančių Rusijoje 
imperinių nuotaikų ir iš jų galinčių 
kilti pasekmių.

JAV prezidentas B. Clinton nese
niai užtikrino buvusias Sovietų 
Sąjungos respublikas, kad "jūsų 
regiono saugumas yra svarbus 
mūsų šalies saugumui".

Naujoji "Bendradarbiavimo tai
kos labui" programa įgalins visas 
šalis, pasirašiusias šią programą, 
dalintis informacija apie jų šalių 
gynybos biudžetus ir karines pajė
gas, prižadėti civilinių žmonių 
karinių sistemų kontrolę. Pagal 
programą šalys, kurios ją pasirašė, 
galės dalyvauti NATO kariniuose 
manevruose, taikos palaikymo 
operacijose ir kituose renginiuose. 
Nors ši programa neužtikrina pil
no šalių saugumo, kurį turi tikro
sios NATO narės, tačiau ji jau šian
dien įgalina Lietuvos ir NATO 
tolimesnį dialogą. A. J.

bom kaip oficialus JT Generaii- 
niės Asamblėjos ir Saugumo Ta
rybos dokumentas. Premjerų 
pareiškimą JT Generaliniam 
Sekretoriui įteikė Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos ambasadoriai JT- 
om.

Sausio 20 d. URM pranešta, 
kad JT įnašų skyrius pakvitavo 
LR narystės mokesčių dalinį 
įmokėjimą penkiems taikos pa
laikymo operacijų fondams: UN 
Interim Force in Lebanon

(nukelta į 2 psl.)

Trijų Kryžių kalnas Vilniuje žiemą. Vytauto Maželio nuotrauka

LIETUVA VOKIEČIŲ ALMANACHE

Lietuvai sugrįžus į nepriklau
somų valstybių grupuotę, įdo
mu, ką apie Nemuno šalį rašo 
užsienio metiniai almanachai. 
Užmarštin gula tie laikai, kai. pa
vyzdžiui, Lietuvos santrupa LT 
(gerai prisimenam apskritainį 
ženklą automobiliams) atiteko 
Libijai — taip skaitėm šveicarų 
Danzas AG 1970 m. kalendoriu
je... Nusimetę netolimos praei
ties šešėlius, pažiūrėkim, kokia 
padėtis dabar.

Po ranka vokiečių “Der Fisch- 
er Welt Almanach 1994”. Teks
tas daugiausia per dvi skiltis pus
lapyje, o numeracija skiltimis 
pasiekia keturženklį skaičių 
1215, nors puslapių tėra 608. 
Siame didžiosios Fischer leidyk
los Frankfurt a/Main tome dau
gybė skaičių, datų, faktų.

Skyriuje Valstybių kronika — 
metinė apžvalga iki 1993 m. rug
sėjo 1 d. (redakcijos data visai 
knygai). Lietuvai skirta 91 eilutė 
— truputį daugiau negu trys ket
virčiai puslapio arba pusantros 
skilties. Latvijai atiteko nepilna 
skiltis (pusė puslapio) — 43 eil., 
o Estijai kiek daugiau — 54 eil. 
Čia rašoma apie ilgai trukusių 
derybų dėl rusų kariuomenės iš
vedimo iš Lietuvos baigtį — 
1992 m. rugsėjo 8 d. susitarimą 
Maskvoj (Boris Jelcin ir Vytautas 
Landsbergis), toliau: talonas 
keičia rublį, pirmieji laisvi seimo 
rinkimai, pasibaigę netikėta 
LDDP pergale, seimo nutari
mas atkurti 1940 m. likviduotą 
Lietuvos kariuomenę, pirmieji 
po 1940 m. Lietuvos prezidento 
rinkimai, kuriuos laimėjo Algir
das Brazauskas (60,1%) prieš 
Stasį Lozoraitį (38,1%). Naujasis 
ministras pirmininkas Adolfas 
Sleževičius, kaip ir Brazauskas 
pasisako už atsargias reformas, 
už glaudų bendradarbiavimą su 
Vakarais ir Rusija. Naujai įkurto
ji opozicinė partija Tėvynės Są
junga, kuriai priklauso ir buvę 
ministrai pirmininkai Gedimi
nas Vagnorius ir Aleksandras 
Abišala, 1993 m. gegužės 1 d. 
vadovu išsirinko buv. seimo pir
mininką Vytautą Landsbergį. Be 
to, 1993 m. birželio 25 d. įvestas 
litas, — rugpjūčio 31 d., pagal 
susitarimą, paskutinieji Rusijos 
kariai išvyko iš Lietuvos. Alma
nache rašoma, kad 1993 m. rug
pjūčio vidury Lietuva iš Rusijos 
pareikalavo sumokėti 146 mili

jardus JAV dolerių už žalą nuo 
1940 m., kai tarybinės karo 
pajėgos įžygiavo į Lietuvą.

Pagal almanachą, 1993 m. 
rugsėjo 1 d. pasaulyje buvo 192 
nepriklausomos valstybės. Prie 
kiekvienos pažymėta jos vieta 
pasaulyje pagal plotą. Čia pir
mauja Rusija. 2. Kanada, 3. Ki
nija, 4 JAV, 5. Brazilija, 6. Au
stralija ir 1.1. Lietuva 121-moj 
vietoj, I^atvija 122, Estija 130. 
Mažiausias plotu Vatikanas — 
192 vieta.

Seka informacija apie valsty
bių gyventojus, santvarką, ūkį. 
Lietuvai skirta 65 eil., tiek pat 
I^atvijai, o Estijai 71. Pažymėta, 
kad Lietuva yra šiaurės rytų Eu
ropoj, jos plotas 65,200 kv. km, 
3,765,000 gyventojų, iš kurių, 
80,2% lietuvių, 8,9% rusų, 7% 
lenkų... (nukelta į 4 psl.)

Dar vienas 
rekordas...

Praėjusiais metais Lietuvoje bu
vo įvykdyta daugiau kaip 60 tūks
tančių nusikaltimų,- daugiausiai 
per visą pokario istoriją. Antra 
vejjus, nusikaltimų didėjimo lygis 
- 6,6% - pernai buvo mažiausias 
per pastaruosius ketverius metus. 
Šiuos duomenis sausio 25 d. Lietu
vos prokuratūros kolegijos išplės
tiniame posėdyje pakeikė Genera
linis prokuroras Artūras Paulaus
kas, kriminogeninę padėtį Lietu
voje pavadinęs "įtempta".

53% pernai padariusių nusikal
timus asmenų yra darbingo am
žiaus žmonės. Prevencinio sulaiky
mo įstatymo dėka pavyko išaiš
kinti ir izoliuoti organizuotų gru
puočių narius įvairiuose miestuo
se. Sustiprinti kovą padės ruošia
mas Antimafijinis įstatymas.

Generalinis prokuroras pranešė, 
jog jau iŠ esmės baigtos garsiosios 
Sausio 13-osios ir žurnalisto Vito 
Lingio nužudymo bylos.

Kalbėjo ir Seimo vicepirminin
kas Egidijus Bičkauskas. Jo nuomo
ne, tai, kad pernai Lietuvoje įvyko 
daugiau kaip 400 žmogžudysčių, 
liudija, jog "nusikalstamumas sta
bilizavosi pačiame aukščiausiame 
taške". Argumentų tokiam opti
mizmui vicepirmininkas nepatei
kę.

I i



SĖKMINGA PREZ. B. CLINTON KELIONĖ 
Į MASKVĄ: JIS PATS TAI GARANTUOJA
Advokato S. Povilo Žumbakio 

radijo komentarai, transliuoti 
Chicagoje 1994 m. sausio 23 d. 
per ‘Amerikos Lietuvių Radijo'’ 
programų, kuriai vadovauja 
Anatolijus Siutas.

-o-

Praleidęs Maskvoje trejetu 
dienų, mūsų Prezidentas vi
siems paskelbė, kad jo kelionė 
turi istorinę reikšmę... ir, žino
ma, yra labai pasisekusi.

Bet ar ši kelionė į Europų ir 
Rusiją Prezidentui Bill Clinton 
iš tikrųjų taip pasisekė? Ar ji ne
turės žalingų pasekmių, kaip bu
vusios didžiųjų konferencijos 
Jaltoje? Potsdamo?

Prezidentas B. Clinton pa
veiktas draugo žurnalisto — da
bar tapusio diplomatu — Strobe

IŠ LIETUVOS IR APIE LIETUVĄ

— Vilniuje sausio 21 d. iškil
mingai pasirašyta bendradarbia
vimo sutartis tarp Lietuvos vals
tybinės geodezijos tarnybos ir 
JAV Gynybos departamento Gy
nybos kartografavimo agentū
ros. Beveik metus rengtą doku
mentą savo parašais patvirtino 
Geodezijos tarnybos direktorius 
Zenonas Kumetaitis ir JAV agen
tūros vicedirektorius Charles D. 
Hali. Si sutartis, kaip pasakė EL
TOS korespondentui Z. Kume
taitis, turi didelę politinę reikš
mę. Ji sudarys technines prielai
das Lietuvai greičiau integruotis 
j NATO saugumo sistemą — 
NATO nariams privalomi griežti 
unifikuoti standartai. Nauji Lie
tuvos kartografiniai žemėlapiai 
bus rengiami nebe pagal sovie
tinę, o pagal NATO standartų si
stemą. Z. Kumetaitis taip pat ak
centavo, jog sutartis padės Lie
tuvos specialistams greičiau įsi
savinti praktiškai naujas darbų 
rūšis: jūrinių ir aeronautinių 
žemėlapių sudarymą.

— Lietuvos jūrų laivininkys
tės motorlaivis “Šiauliai į Švedi
jos Ahuso uostą nugabeno klai
pėdiečių dovaną bičiuliams — 
Karlskrūnos miesto gyventojams 
— 2,5 metro aukščio skulptūrą. 
Ją iš ąžuolo išdrožė alytiškis tau
todailininkas Vladas Krušna ir 
pavadino Birute, o švedai tik
riausiai, ją vadins lietuvaite. 
Skulptūra atidengta Karlskrūno- 
je sausio 22-23 dienomis rengia
mo forumo “Lietuva-94” metu. 

Ąjbott patarimu, susitvarkė su 
Rytų Europos prašymu įstoti į 
NATO. Bet ne politiniai patarė
jai, o Hollyvvoodo režisierius 
atliko tikruosius Bill Clinton ke
lionės planus — “Mort Engel- 
berg, the Hollywood producer 
in charge of planning Mr. Clin
ton’s most important public mo- 
ments...” rašė “The Nevv _^ork 
Times” žurnalistas iš Pragos.

Oficialūs prašymai įstoti j 
NATO buvo gauti iš Lenkijos, 
Vengrijos, Čekijos, Slovakijos ir, 
pavėluotai, Lietuvos. Amerikos 
atsakymas buvo naujai sugalvo
tas Taibot-Hollywood planas: 
partnerystė vardan taikos (Part- 
nership for Peace).

NATO nariai, veikiami Ame
rikos, sutiko naujai nepriklauso-

— Tik normalių tarnybos są
lygų sudarymas gali pagerinti 
Lietuvos kariuomenės padėtį, 
pasakė Lietuvos Respublikos 
krašto apsaugos ministras Linas 
Linkevičius sausio 19 d. radijo 
laidoje, skirtoje kariuomenės 
problemoms. Ministras sakė, 
kad svarbiausia priežastis, dėl 
kurios kenčia tiek kareiviai, tiek 
karininkai, yra lėšų trūkumas. 
Krašto apsaugai 1994 metais, 
kaip ir pernai, skiriama 4,4% 
biudžeto lėšų, o tai apie 130 mi
lijoną litų. Atsakydamas į klausi
mą apie nestatutinius santykius 
Lietuvos kariuomenėje, minist
ras užtikrino, kad su šia blogybe 
kovojama. Iš 81-os iškeltos bau
džiamosios bylos 72 jau perduo
tos teismui.

— Studentų ateitininkų žie
mos akademija Jurbarke vyksta 
sausio 23-30 dienomis. Tema: 
“Drąsa kurti . Akademijos prog
ramoje: paskaitų ciklai “Psicho
loginė kūrybos analizė (sės. O. 
Mikailaitė, JAV) ir “Dvasinė- 
teologinė kūrybos sklaida” (kun. 
R. Repšys, MIC). Susitikimai ir 
pokalbiai su įvairių kūrybos 
sričių atstovais: menininkais, po
litikais, muzikais, žurnalistais, 
filosofais. Kūrybiniai bandymai 
ir vakarai. Susitikimas su Baltijos 
šalių jaunimu. Akademiją suren
gė Lietuvių studentų ateitininkų 
sąjungos centro valdyba ir Žie
mos akademijos organizacinis 
komitetas.

mybę atgavusių kraštų prašymus 
atmesti. Vietoje įstojimo į 
NATO, Rytų Europos kraštai tu
rės pasitenkinti Amerikos Taikos 
planu... Vietoje narystės, jiems 
pažadėta galimybė dalyvauti ka
riniuose žaidimuose — manev
ruose. Esant pavojui, galės gauti 
konsultacijų... o narystę — gal 
kada nors ateityje... gal ... tada, 
kai į NATO įstos pati Rusija, nuo 
kurios Rytų europiečiai norėjo 
būti apsaugoti, dėl kurios ir buvo 
įkurta NATO (nors tuo metu 
buvo Sovietų Sąjunga, ne Ru
sija, bet niekas negali abejoti, iš 
kur kilo pavojus Vakarų Euro
pai).

Oficialus NATO tikslas buvo 
apsiginti nuo Sovietų Sąjungos 
ir Varšuvos komunistinio bloko. 
Ši organizacija neturėjo jokių 
planų užpulti Sovietų Sąjungą ar 
kokią politinę grupę kraštų, kaip 
Jungtinės Tautos. NATO buvo 
ir yra karinė kraštų grupuotė. 
Gresiant komunizmo išsiplėti
mui, kartu su Amerika, Europos 
kraštai susivienijo į stiprią orga
nizaciją.

Neoficialiai, NATO tikslai 
buvo platesni: suteikti Amerikai 
progą toliau laikyti kariuomenę 
Europoje, ir, gal net svarbiau
sias tikslas — kontroliuoti Vokie
tiją, kad vėl nepradėtų avan
tiūros.

Prezidento patarėjai galvoja, 
kad Amerikai svarbesnė yra Azi
ja, o ne Europa.Tas erzina euro
piečius, mėgstančius kritikuoti 
naivius amerikiečius, bet nesu
gebančius susitvarkyti savo rei
kalų ir net sugyventi. Tad Ame
rikos flirtavimas su Azija sukėlė 
nerimą Europoje.

Kiti Prezidento patarėjai dau
giausiai rūpinasi Vokietijos — 
ypač susivienijusios — galimu 
dominavimu Europoje. Kaip ir 
dauguma pasaulio šalių šiuo 
metu, Vokietija pergyvena eko
nominę recesiją. Amerika pir
moji pradėjo atsilikti nuo norma
laus ekonominio ciklo. Praėjus 
keletui blogų metų, dabar atsi
gauna, o Europa ir kai kurie Azi
jos kraštai tik .dabar pradeda 
jausti recesijos skausmus. Vie
nok, klintoniečiams visados pa
vojingesni atrodė vokiečiai, o ne 
kokie komunistai ar rusai. Prezi
dento B. Clinton strategija yra 
Europoje neleisti dominuoti vo
kiečiams, o Rytų Europoje elgtis 
taip, kad tik rusai neįsižeistų, 
nesupyktų ar nenusiviltu.
Taip iš mūsų šlubuojančio Pre- 

z.idento’Maskva jau gavo 1994-jų 
metų Kalėdines dovanas. Ame
rika suteikė Rusijai veto teisę 
Rytų Europoje, prisidėjo prie 
NATO paralyžiaus dėl Bosnijos 
(dabar vienu nereikšmingu ir 

neefektingu grasinimu prieš ser
bų Komunistų vykdomą genoci
dą) ir privertė Ukrainą nusigink
luoti. Pagal klintoniečius rusai 
yra atsakomingi, o ukrainiečiai
— kaip buvę nacių kolaborantai
— yra pavojingi.

Taip pataikaudamas rusų kari
ninkų ir kraštutiniųjų partijų no
rams, Prezidentas ne tik ne
padėjo Rytų Europai, bet davė 
kozirį stalinistui Vladimir Žiri- 
novskij. V. Žirinovskij grasino 
daugiausiai. Nusileisdamas kraš
tutiniams rusų reikalavimams, 
jog NATO negalinti plėstis be 
rusų leidimo, Bill Clinton Mask
voje užtikrino V. Žirinovskij po
puliarumą, nes jis ir kai kurie 
karininkai spaudė Boris Jelcin 
pakeisti savo poziciją dėl Rytų 
europiečių įstojimo į NATO. 
Šiandien Žirinovskij gali pa
grįstai sakyti, kad jo spaudimo 
dėka Rusija yra vėl lygi Ameri
kai, kas liečia tvarką Europoje.

Dar Prezidentui esant Mask
voje, rusų kariškiai bandė provo
kuoti latvius. Latviai suareštavo 
du aukšto rango karininkus dėl 
tų provokacijų. Rusų karininkų 
daliniai tuojau su si mobilizavo ir 
grasino nubausti Latviją. Taip 
besielgdami, maškviečiai aiškiai 
norėjo patikrinti mūsų Prezi
dentą. Matydami jo neapsi-

IŠ LIETUVOS 
MISIJOS VEIKLOS 
NEW YORKE

(atkelta iš 1 psl.)
(UNIFL), L’N Disengagement 
Observer Force (UNDOF), UN 
Angola Verification Mission 
(U N AVĖ M I ir II), U N Protec- 
tion Force (UNPROFOR)ir UN 
Operation i Siomalia(UNOSOM 
I ir II). Iš visoįmokėta $209,017.

Ambasadorius A. Simutis da
lyvavo eiliniame Šiaurės Šalių ir 
Baltijos valstybių ambasadorių 
pasitarime Danijos Misijoje. Pir
mininkavo Danijos ambasado
rius B. Haakonsen. Astuoni am
basadoriai apžvelgė 48-osios JT 
Generalinės Asamblėjos darbus, 
JT ekonominių bei socialinių ta
rybų struktūrinių reformų eigą 
bei padėtį Baltijos valstybėse. 
Baltijos šalių ambasadoriai infor
mavo pasitarimo dalyvius apie 
savo vyriausybių reakcijas į Ru- 
sijs UR Ministro Kozyrev sausio 
18 d. pareiškimą. Ambasadorių 
Simutį į pasitarimą lydėjo Misi- 

Jos patarėjas D. Sužiedėlis.
Sausio 21 d. LR ambasadorius 

JT A. Simutis Generaliniam sek
retoriui įteikė LR URM sausio 
18 d. pareiškimą ir LR eimo pir
mininko C. Juršėno sausio 20 d. 
pareiškimą dėl vis aštrėjančių 
Rusijos pareigūnų pasisakymų 
apie dabartinę Rusijos politiką 
Lietuvos ir kitų Baltijos šalių 
atžvilgiu.

sprendimą ir orientacijos trū
kumą rusai išbandė savo pozici
ją-

Vos tik B. Clinton nusileido 
Washingtone, Rusijos užsienio 
reikalų ministras Andrėj V. Ko
zyrev pareiškė rusų ambasado
riams, jog yra pavojinga atitrauk
ti kariuomenę iš buvusių respu
blikų, nes ten liks pavojinga tuš
tuma. Si rusų pozicija buvo kate
goriškai skirtinga nuo pažadų, iš
reikštų Prezidentui B. Clinton. 
Vakarų diplomatai suprato, kad 
tai yra aiškus grasinimas Lietu
vai už pareikštą norą įstoti į 
NATO.

Rusijos derybų su Latvija va
dovas S. Zotov sausio 12-ąją pa
reiškė: “neva abiejų šalių santy
kių nepagrindžia joks pasaulio 
pripažintas dokumentas, o kita 

VIRG1NIA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, lietuviškai kalbanti 
advokatė,teikia paslaugas IMIGRACIJOS bei ŠEIMOS teisiniuose 
reikaluose. The American Immigration Lawyers 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 West St., Sims- 
bury, CT 06070. Tei. 203 651-0261.

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

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

JUOZO ANDRIUŠ1O Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, IncomeTax pildymas. (staiga veikia naujoj vietoj 
-OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica AVe., VVoodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminė
ti, kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

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

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

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

NEW YORK-NEVV JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-9.30 
vai. ryto VVNVVK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side,NY 11364. Tel. 718 229-9134arba 718428-4552. Fax 718 769- 
3302.

NEVY JERSEY, NEVV 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., VVatchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEVV YORK NEVV JERSEY 

IR COriNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE Š V. JONO KAPINIŲ.

J<asolipo 
A MEMORIALS

66-86 80 ST. MIDDLE V1LLAGE, 
QUEENS N.Y. 11379

P H ONĖS (718) 326- 1282 ; 326-31SO 
■ TAI Mt'SŲ VIENINTtLE VIETA

- GAUSI PARODU SALE -

LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)

* TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI 
NUOMOJAMOS MAŠINOS 
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 

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

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA 

VYTIS INTERNATIONAL T RA VE L SERVICE
2129 KNAPP STREET 

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

vertus —jog Latvijos išstojimas 
iš SSRS’nesąs teisėtas” - į

Ne tik užsienio, bet ir vidaus 
reikaluose Boris Jelcin pakeitė 
savo poziciją per keletą dienų. 
B. Jeltcin pažadai prezidentui 
Clinton, kad Rusija tęs laisvosios 
rinkos programą, pasirodė tušti. 
Jo ministras pirmininkas Vikįor 
Černomirdyn, kuris priešinasi 
reformoms, išlaikė savo poziciją, 
o iš valdžios pasišalino arba buvo 
išstumti pagrindiniai reformų 
autoriai. Vladimir Žirinovskij 
yra linksma.

Bill Clinton jaučiasi gerai: jis 
grįžo iš istorinės kelionės — pui
kiai pasisekusios. Ir, kaip F. D. 
Roosevelt, W. Churchill ir kiti 
Vakarų vadai, sugrįžę iš susitiki
mų su “dėde Juozu” — laimin
gas, sukūręs taiką Europoje...

Prof. Vytautas Sirvydis, vadovavęs Vitalijaus Kudimovo šir
dies persodinimo operacijai. Petro Katausko nuotrauka

Vitalijui Kudimovui, dvidešimt devynerių metų vilniečiui, 
gruodžio 27 d. buvo persodinta širdis. Čia jis su žmona Naujų 
Metų dieną. Tai septintoji širdies persodinimo operacija Lie
tuvoje. Operacijai vadovavo prof. V. Sirvydis. Petro Katausko 
nuotrauka
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Didžioji mūsų šventė

Vasario 16-toji čia pat! Ji yra 
mūsų didžioji šventė, atvėrusi 
duris lietuvių tautai j nepriklau
somų gyvenimų. Tai nebuvo taip 
lengva. Tuo metu Lietuva buvo 
iškentėjusi 123 okupacijos me
tus. Lietuva buvo ištrinta iš 
žemėlapių, iš žmonių atminties, 
ir staiga — ji nepriklausoma. Jos 
nepriklausomybę kūrė ne koks 
generolas, bet pati tauta, atgavu
si sųmonę ir supratusi savo pa
skirtį, — demokratiniu būdu, 
žingsnis po žingsnio eiti prie ne
priklausomybės paskelbimo.

Koks tai buvo didelis sprendi
mas!

Kai 1795 m. Lietuvų okupavo 
Rusija, Lietuvos valstybė buvo 
labai suvargusi. Tada mirė bajo
rų Lietuva. Lietuviška liaudis 
buvo tamsi, beraštė, pasiklydusi 
nežinioje. Niekas netikėjo, kad 
lietuvių tauta išliks.

Ir kodėl štai žlugo senoji Lie
tuva, kuri buvo išaugusi į impe
rijų, į Europos galybę?

Iš istorijos žinome, imperijos 
net ir didžiausios sugriūva, ne
palikdamos nė ženklo. Atsiranda 
kažkokios jėgos, kurios pakerta 
imperijų galybę.

O kas sugriovė Lietuvos impe
riją?
” Jų sugriovė pati bajorija. Se

noji Lietuvos valstybė buvo su
daryta iš įvairių tautų. Tokių 
valstybių buvo senovėje ir dabar 
yra. Vienos išsilaiko, kitos 
griūva.

Išsilaiko tik tos, kurios savo 
valstybingumų stato ant tautinio 
pagrindo, puoselėja savo kalbų, 
išlaiko jos primatų tarp kitų kal
bų.

Šiuo atveju prisimena Prancū
zija. Prancūzijos karalius 1635 
metais įkūrė Mokslo akademijų 
(Akademija iš tikrųjų pradėjo 
veikti 1630 m.). Josi uždavinys 

buvo rūpintis prancūzų kalbos 
grynumu ir išleisti žodynų.

Ši data jaudina kiekvienų lie
tuvį patriotų. Kas tada buvo Lie
tuvoje? Lenkiškos bajoriškos 
kultūros klastėjimas. Kanaunin
kas Daukša savo “Postilės įžan
goje (pamokslų knygoje) kvietė 
vistfs grįžti prie lietuvių kalbos. 
('Postilė” buvo išleista 1599 m.). 
Kvietė lietuviškai kalbėti bažny
čioje, valsčiuje, kasdieniniame 
gy venime, bet jo šauksmo niekas 
neišgirdo. Bajorija buvo sulen
kėjusi ir lietuviškai nemokėjo ir 
nenorėjo išmokti.

Ta prancūzų akademija veikia 
ir šiandien. Ji padarė tai, kad 
šiandien kiekvienas prancūzas 
rašo ir kalba gražia prancūzų kal
ba. Per kalbų išugdė prancūzų 
nacionalizmų ir kultūrų. Prancū
zija savo kultūrine įtaka buvo vy
raujanti Europos ir to meto pa
saulio valstybė. Prancūzų kalba 
pasidarė tarptautinė kalba. Savo 
pirmųjį žodynų išleido 1694 m., 
aštuntoji laida išleista 1932-35 m.

Per kalbų augo Prancūzijos 
įtaka, jos stiprybė ir galybė.

Ir mūsų tautinė sųmonė pra
dėjo atsibusti, kai iš kaimo išau
go lietuvių inteligentų karta, 
kuri pradėjo branginti lietuvių 
kalbų. Toji kalba dar buvo skur
di, bet kasdien tobulėjo. Per 
“Aušrų”, “Varpų”, “Tėvynės Sar
gų ”, tautinio atgimimo spaudų, 
formavosi mūsų nepriklauso
mybės samprata ir virto realybe. 
Nemokyta tauta buvo dora ir 
turėjo ryžtų gyventi nepriklauso
mai. Ji išsimokslino ir sukūrė 
savo valstybę. Tad pagerbiame 
tuos pirmūnus, kurie perėjo 
sunkiausius kelius, bet savo troš
kimų realizavo — Lietuvų 
sukūrė.

Dabar turime tiek daug ne
priklausomybei pasišventusių

KATALIKŲ SOCIALINĖ DOKTRINA IR 
EKONOMINĖ VEIKLA

Daugybė vals
tybinių įstaigų paralyžuoja indi
vidų valių padėti sau pačiam ar 
jungtis su kitais solidariškos pa
galbos tikslu. Tuo tarpu subsi
diškumo principas skatina kurti 
savipagalbos organizacijas, ku
rios stengtųsi išlyginti individo 
ir visuomenės interesus, bei 
“tarpines” institucijas, galinčias 
tarpininkauti tarp individo ir vi
suomenės.

Kritinę subsidiškumo princi
po funkcijų sudaro tai, kad jis 
klausia, kam ir kokia pagalba yra 
labiausiai reikalinga: kam reikė
tų skirti subvencijas, kokias gy
venimo sritis būtina politiškai 
bei teisiškai sureguliuoti ir pan. 
Praktiškai taikyti šį principų sun
ku todėl, kad aukštesnioji instan
cija dažniausiai laiko save kom- 
petetingiausia ir turi didžiausias 
galimybes spręsti, kas ir kaip re- 
guliuotina. Šiam principui įgy
vendinti reikalingi žmonės, pasi
ryžę veikti savarankiškai ir nebi
jantys rizikuoti. Priešingu atve
ju, jis liks moralės postulatu, ne
realizuojamu institucijų forma. 
“Pagalba savipagalba” daugiau
siai taikytina socialinėje politiko
je (pvz., parama šeimai), ekono
minėje politikoje (vidurinio 
sluoksnio skatinimas) ir vystymo 
politikoje.

Visuotinė gerovė ir 
teisingumas

Vatikano II susirinkimo kons
titucijoje “Dignitatis humanae” 
(Nr. 6) visuotinė gerovė apibrė
žiama šitaip: “Visuomenės vi
suotinę gerovę sudaro visuma 
socialinio gyvenimo sųlygų, ku
rioms esant žmonės gali siekti 
savo tobulėjimo didesnėje gau- 

žmonių, tik būkime pajėgūs iš
saugoti Lietuvos laisvę. Žinoki
me, kad Lietuvos priešai nėra 
dingę. Jie visokiais būdais sten
giasi mus niekinti, sunkinti 
mūsų gyvenimų. Nepasiduoki
me. Būkime budrūs, visur ir vi
sada reikalaukime savo teisių 
laisvai gyventi. Laisvė yra visų 
tautų teisė, o ne privilegija.

Atgimstantis Rusijos imperia
lizmas neša nerimo debesis ir 
link Lietuvos. Tik vieninga vidu
je ir susivienijusi su savo Pabal
tijo sesėmis Lietuva sudarys sų- 
lygas išsaugoti dar tokį trapų Savanorių paradas Vilniuj e, šalia Seimo rūmų, 1994 m. sausio 16 d. Viktoro Kapočiaus nuotrauka 
nepriklausomybės žiedų.

soje ir laisvėje; jų ypač sudaro 
žmogaus asmens teisių ir parei
gų laikymasis”. Vadinasi, visuo
tinės gerovės principas apima 
tiek vertybinę dimensijų (as
mens teisės ir pareigos), tiek in
stitucinį aspektų (sųlygų visu
ma), legitimuojantį bei įpareigo
jantį, bet sykiu ir apribojantį 
valstybę.

Pagal visuotinės gerovės prin
cipų valstybei tenka uždavinys 
koordinuoti įvairius interesus 
bei veiksmus tokiu būdu, kad jie 
tarnautų visų gerovei. Kadangi 
visuotinė gerovė nėra mechaniš
ka paskirų realizuotų interesų 
suma, visuotinės gerovės tvarka 
turi integruoti ir teisingai suba
lansuoti paskirų individų pastan
gas bei pretenzijas. Valstybei, 
kurios tikslas yra visuotinė ge
rovė, privalu apriboti “stipres
niojo teisę” ir ypatingų dėmesį 
skirti silpniesiems, neturintiems 
darlx> potencialo.

Valstybė tarnauja visuotinei 
gerovei, organizuodama ir kur
dama tvarkos sųlygas, kuriomis 
visi individai ir visos grupės 
galėtų taikiai įgyvendinti savo 
vertybes ir naudotis savo tei
sėmis. Teisingumas šiame kon
tekste reiškia daugiau negu vien 
darbo ir mainų teisingumų. Juk 
esama žmonių, kurie nieko ne
begali atlikti ir neturi nieko, kų 

galėtų išmainyti. Būtent jie tu
rėtų patirti teisingumų pagal 
principų “kiekvienam savo", nes 
jie irgi yra elementarių žmogaus 
teisių subjektai. Tačiau nors 
žmonės pagal savo esmę ir pa
grindines teises yra lygūs, iš to 
neišplaukia, kad jiems visose gy
venimo srityse turėtų būti suda
rytos lygios galimy bės. Kadangi 
žmonių interesai ir sugebėjimai 
visuomet skirtingi, jų "gyveni
mo galimy bės taip pat yra nely
giai paskirstytos

Patyrimas moko, kad konkre
čių individo bei taip pat organi
zacijų veiklų pirmiausia moty
vuoja ne visuotinė gerovė, bet 
savi interesai. Etiniai reikalavi
mai ir faktiškas elgesys dažniau
siai vienas kito neatitinka, nes 
etika visada susijusi su ko nors 
atsisakymu. Net auklėjimo 
diktatūra negali žmogaus taip 
"užprogramuoti". kad jis vado
vautųsi visuotinės gerovės motv - 
vais. Siekti savų interesų savai
me nėra bloga. Neretai toks indi
vidas. veikdamas sava atšakoms - 
be, įgyvendina vertybes netgi 
geriau Kita vertus, čia rūpi ne 
tiek individų ir organizacijų mo
tyvai bei intencijos, kiek jų poel
gių padariniai. Vadinasi, paskiri 
interesai turi būti koordinuojami 
taip, kad atsirastų teigiamas vi
suotinės gerovės rezultatas.

Ekonominė veikla

Bažnyčia neišvystė konkre
taus ekonominės tvarkos mode
lio ar sistemos. Savo dėmesį ji 
daugiau skiria bendriems pras
miniams ūkio klausimams, klau
sia, kokių vietų žmogus užima 
ekonominiame vyksme, ir nusta
to pagrindines vertybes bei prin
cipus, kurių turėtų laikytis į vi
suotinę gerovę orientuota ūkinė 
tvarka. Gana abstrakčios formu
luotės palieka pakankamai erd
vės konkretiems modeliams. 
Kita vertus, negalima tvirtinti, 
kad Katalikų socialinę doktrinų 
sudaro tušti žodžiai ir pamal
džios frazės, kuriomis visada ga
lima pagrįsti bet kų. Priešingai, 
ji apibrėžtai atmeta tam tikras 
sistemas, aiškiai nurodo kryptį ir 
nustato sąlygas, kurių ribose gali 
vykti ūkinio gy venimo realizaci
ja.

Katalikų socialinė doktrina 
mano, kad ūkis, kaip ir bet kuri 
kita gyvenimo sritis, laikytinas 
žmogaus asmens doroviškai atsa
kingos sav iklaidos vieta. Ekono
mine veikla siekiama efektyviai 
kurti gėry bes bei paslaugas, rei
kalingas kuo optimalesniam žmo
gaus egzistencijos užtikrinimui. 
Ši žmogaus veiklos forma, kaip 
ir bet kokia kita, irgi privalo būti 
doroviškai atsakinga. Ekonomi
niai dėsningumai" nėra atsieti 
nuo etinės tvarkos, bet, priešin
gai. turi tarnauti šiai tvarkai.

(nukelta į 4 psl.)

DARIUS IR GIRĖNAS
JŲ SKRYDŽIO 
60 METŲ 
SUKAKTĮ 
PRISIMENANT

PAULIUS JURKUS
Lakūnam žuvus

Užuojautas Lietuvai siuntė or
ganizacijos, daugelis valstybių, 
daug rašė pasaulio spauda, iškel
dama lakūnų techninius su
gebėjimus. Tai buvęs vienas iš 
tiksliausių ir geriausių skrydžių 
per Atlantu. Spauda rašė, kad 
žuvusiųjų krauju rašoma civiliza
cijos istorija. Į tų sąrašų pateko 
ir du lietuvių vardai.

< Labai skaudžiai lakūnų žuvi
mų pergyveno Chicaga. Tenai 
liepos 17 d. buvo iškilmingas po
kylis pasaulinės pažangos paro
dos proga. Ten buvo pranešta, 
kad lakūnai žuvo. Visi atsistojo, 
atsigręžę į rytus, į tų šalį, kur 
žuvo lakūnai, ir keletu minučių 
tylėjo.

, Liepos 20 d. Chicagoje skridi
mo centro komitetas surengė ge
dulo vakarų. Tenai ministeris P. 
K. Balutis iškėlė mintį, kad rei
kia Chicagoje lakūnam pastatyti 
paminklų ir pirmas tam reikalui
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paaukojo pinigų. Liepos 21 d. 
Chicagoje Pirmojo pasaulinio 
karo dalyviai surengė simbolines 
Dariaus ir Girėno laidotuves. 
Buvo sakomos kalbos, atliekami 
pritaikyti kūriniai! Per- kelis 
mėnesius visose lietuvių koloni
jose vyko lakūnų pagerbimu mi
tingai, minėjimai.

Skaudžiausiai lakūnų mirtį 
pergyveno Dariaus motina. 
Palūžo jos sveikata. Išgyvenusi 
67 metus, susirgo širdies liga. 
Dariaus motina nyko, ir tirpo 
kaip žvakė. Ji norėjo pamatyti 
Chicagoje pastatytų paminklų 
lakūnams, o paskui išvykti j Lie
tuvų ir ten baigti amžių. Po 
sūnaus mirties, išgyvenusi me
tus ir 5 mėnesius, ji mirė 1934 
m. gruodžio 10 d. Mirdama 
prašė, kad jų palaidotų Lietuvo
je. Vaikai tai įvykdė. Vyriausias 
sūnus Boleslovas, dukterys Lora 
ir Konstancija jų balzamuotų 
išvežė į Lietuvų ir 1935 m. 

birželio 24 d. palaidojo Judrėnų 
kapinėse greta jos tėvų ir pirmo
jo vyro J. R. Jucevičiaus palaikų.

Tiria jų kūnus
Kaune lakūnų istorija vystėsi 

toliau. Po simbolinių laidotuvių 
liepos 23 d. karstai trumpam 
buvo palikti kapinių koplyčioje. 
Vėlai vakare jie buvo pervežti į 
Vytauto Didžiojo universiteto 
medicinos fakulteto rūmus. Čia 
lakūnų palaikai turėjo būti medi
ciniškai ištirti ir balzamuojami.

Ištirti, lakūnų kūnus vyriau
sybė pavedė Teismo medicinos 
katedros docentui, medicinos- 
mokslo daktarui K. Oželiui ir 
Anatomijos katedros ordinari
niam, profesoriui dr. J. Žilins
kui.

Buvo nuodugniai apžiūrėti ir 
surašyti visi kūno sužalojimai. 
Surašytame protokole nerašo
ma, kad Jie ’buvo šaudymo 
sužaloti. Komisija padarė išvadų, 
kad jie mirė nuo staigaus kūno 
sužalojimo. Patyręs lakūnas, ka
pitonas V. Morkus pareiškė savo 
nuomonę, kad Darių ir Girėnų 
suklaidinusi aukšlio rodyklė. 
Lėktuvas sparnu tižkliudęs pu
šies viršūnę ir stdiga kritęs į 
žemę. \

Liepos 24 d. buvo baigti medi
cininiai tyrimai. Kūnai buvo per
vežti į anatomijos katedrų. Čia 
pradėti balzamavimo darbai, ku
rie užtruko 9 mėnesius.

Kūnai palaidojami 
mauzoliejuje

Balzamavo prof. Jurgis Ži
linskas. Jį konsultavo Berlyno 
profesorius Rioslis. Finansavo 
Lietuvos vyriausybė. Nesigai
lėta brangių chemikalų, spirito.

Po balzamavimo lakūnų kūnai 
buvo apvilkti juodais civiliniais 
kostiumais, kuriuos pasiuvo 
Kauno siuvėjas A. Mikšys. Ant 
galvos jiems užmauti lakūnų šal
mai. Veidai ir rankos buvo kiek 
pagrimuoti gelsvai rausva spaF- 
va.

1934 m. liepos 17 d., lakūnų 
žuvimo metinėse, medicinos fa
kulteto koplyčioje jie buvo išsta
tyti visuomenės lankymui ir 
apžiūrėjimui. Jau pirmų dienų 
juos aplankė 30,000 žmonių.

Dariaus dukrelė Nijolė, moti
nos ant rankų pakelta, pirmų kar
tų pamatė savo tėvų balzamuotų. 
Jai buvo devyneri metai. Tėvo 
veidas jai atrodė kažkoks sveti
mas, nejaukus, rūstus, visai ne 
toks, kokį ji įsivaizdavo, kokį bu
vo mačiusi nuotraukose.

Po trijų metų balzavimas buvo 
patikrintas. Nebuvo jokio pakiti
mo. Balzavimas turėjo būti pa
tvarus, jei kūnai bus laikomi tin
kamose sųlygose.

Dariaus ir Girėno palaikai buvo 
sudėti į varinius karstus su spe
cialiais filtrais. Pradžioje buvo 
manyta, kad lakūnų palaikus ga
lima pastatyti Kauno katedros

požemiuose, bet pasirodo, kad 
jie buvo drėgni. Tada nutarta 
miesto kapinėse pastatyti mau
zoliejaus projektus. Mauzoliejus 
buvo, apvalios formos, įleistas į

Vartai j Lietuvą. Kai Darius ir Girėnas žuvo, dailininkas 
kun. Pijus Brazauskas sukūrė 5j paveikslą. Lakūnų laido
tuvių dieną jis jau buvo pakabintas Laisvės alėjos vie
noje vitrinoje Kaune.

žemę, buvo šildomas elektra, 
turėjo ventiliacijų. Buvo pasto
vus oro drėgnumas. Statybos 
darbai buvo baigti 1937 m. spalio 
mėn. (Bus daugiau)



Vasario pirmojoj pusėj Venecijoj vyksta metinio karnavalo įdomybės ir linksmybės. 
Nuotraukoje dvi gracijos senųjų laikų apranga, o dešinėje šiuolaikinis praeivis šaltoką 
karnavalo dieną. Kęstučio Cerkeliūno nuotrauka

LIETUVA VOKIEČIŲ ALMANACHE

KATALIKŲ SOCIALINĖ DOKTRINA IR 
EKONOMINĖ VEIKLA

(atkelta iš 1 psl.)
Čia įsisuko klaida, nes 

rašoma, kad 6,8 milijonas lietu
vių gyvena JAV'. (Apie tai leidyk
la jau painformuota).

Toliau skaitom, kad Lietuvoj 
gyvenimo ilgio vidurkis siekia 71 
metus (vyrų 65, moterų 76), kū
dikių mirtingumas 1,4%, vaikų 
(iki 5 m.) 1,8%. Sostinė Vilnius 
turi 597,000 gyventojų, Kaunas 
434,000, Klaipėda 208,(XX), 
Šiauliai 149,000, Panevėžys 
132,000. Tautos šventė vasario 
16 (Lietuvos valstybės atkūrimas 
1918). ' ■

1993 m. sausio mėn. žiniomis, 
užsienio prekylx)j Lietuva dau
giausia įsivežė iš Rusijos 24%, 
Italijos 13%, Vokietijos 9%, 
Lenkijos ir Ukrainos po 8%. 
Eksportuota daugiausia į Rusiją 
26%, toliau: Ukraina 21%, Vo
kietija 16%, Baltarusija (Gudija) 
5%, Lenkija 3%.

Tolesnis vokiečių almanacho 
skyrius — užsienio politikų bio
grafijos. Prezidentui Brazauskui 
skirta 31 eil., Latvijos preziden
tas Guntis Ulmanis (tarp kitko, 
jis giminė Latvijos prezidentui 
Karliui Ulmaniui, kuris su šeima 
1941 m. buvo ištremtas į Sibirą) 
aprašytas 21 eil., o Estijos Len-

Jungtinis Amerikos Pabaltie- 
čių Komitetas ir kitų organizaci
jų atstovai sausio 24 d. buvo pa
kviesti į Baltuosius Rūmus. Šį su
sirinkimą organizavo ir pravedė 
specialusis prezidento asistentas 
ir Tautinio Saugumo Tarybos di
rektorius Rusijos, Ukrainos ir 
Eurazijos reikalams Nicholas 
Burns. Taip pat diskusijoje daly
vavo tos pačios institucijos atsto
vas John B. Beyrle ir Valstybės 
Departamento atstovas VValter 
Andrusyszyk.
- Pranešimai ir diskusijos tęsėsi 
dvi valandas Indian Treaty salė
je, dalyvaujant apie 50 Amerikos 
estų, latvių ir lietuvių bei svečių 
iš VVashingtono valdžios įstaigų. 
ALTui atstovavo dr. Jonas Ge
nys ir Vincent Boris.

Valdžios pareigūnai užtikrino, 
kad JAV prezidentas rūpinasi 
Pabaltijo valstybių reikalais. Jie 
paminėjo net penkis atvejus, kai 
prezidentas Glintontas tais klau
simais kalbėjo su Rusijos prezi
dentu Jelcin ir net parašė laišką. 
Rusija buvo spaudžiama išvesti 
kariuomenę iš Latvijos ir Estijos 
1994 metais. Rusų karininkams 
buvo statomos gyvenvietės. 
Skundai dėl žmogaus teisių pa
žeidimų negali būti siejami su 
kariuomenės laikymu suvere
niose valstybėse. JAV yra 

nart Meri, kaip ir Brazauskas, 
gavo 31 eil. Palyginimui JAV už
sienio reikalų ministrui (valsty
bės sekretoriui) Warren Chris- 
topher skirta 30 eil., o Prancūzi
jos prezidentui Franęois Mitte- 
rand 33 eil.

Almanache apžvelgtos tarp
tautinės organizacijos, Europos 
gyventojų kalbos bei religijos. 
Lietuvių kalba (28 vieta Euro
poj) yra gimtoji kalba 2,545,000 
žmonių Lietuvoj, be to, Lenkijoj 
ir Ukrainoj gyvena 11,000 lietu
vių. Prieš paskutinėj (66) vietoj 
įrašyti karaimai, kurių 300 yra 
užsilikę Lietuvoj ir Ukrainoj. 
Paskutinieji gausumu — ingrai 
(suomių gentis), kurių Rusijos 
šiaurės vakaruose išliko tik šim
tinė. Beje, Lietuvių Enciklope
dijos 8-tame tome (Bostonas, 
1956) skaitome, kad per 1926 m. 
gy ventojų surašymą ingrais buvo 
užsirašę 156,000 asmenys. Jų 
trečioji dalis buvo iškeldinta 
1930-1939 m., o likusieji į Sibirą 
ištremti po II pasaulinio karo. 
Kaip matome, klasiškas genoci
do pavyzdys.

Toliau vokiečių almanache 
platus skyrius apie pasaulio ūkį, 
kasyklas, pramonę, televiziją, 

AMERIKOS PABALTIEČIŲ ATSTOVAI 
BALTUOSIUOE RŪMUOSE

pažadėjusios šį klausimą kelti 
Europos Saugumo ir Bendradar
biavimo konferencijos (CSCE) 
metu. Rusijos užsienio reikalų 
ministro Kozyrev pareikšti norai 
vėl dominuoti buvusioje Sovietų 
Sąjungos teritorijoje yra ne
priimtini ir nepateisinami. Tuo 
reikalu Valstybės Departamen
tas padarė specialius pareiški
mus, priešingus Kozyrev no
rams. Prieš penketą metų JAV 
Valstybės Departamentas buvo 
išleidęs oficialų pareiškimą JAV 
politikos Pabaltijo kraštų reika
lais.

Susitikime valdžios pa
reigūnai buvo spaudžiami šį pa
reiškimą patikslinti, nes Pabalti
jo valstybės atgavo nepriklauso
mybę ir rūpinasi savo saugumu. 
Stiprus pasisakymas už Pabaltijo 
respublikų saugumą sumažintų 
Kozyrev norą daryti pareiški
mus, priešingus Amerikos užsie
nio politikai. Neabejojama, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija taps 
naujos karinės organizacijos 
"Partnerystė už taiką narėmis. 
Bus įvykdyta “Baltic-American 
Enterprise Fund” programa ir 
jau veikia “Peace Gorps” dali
niai.

Diskusijų metu kilo daug įdo
mių klausimų: kokia nuomonė 

radiją, spaudą, kultūros premi
jas. Surašytos istorinės sukaktys 
1994 m. (prieš 250, 200, 150, 100 
ir 50 metų).

Pabaigoje nuo 1992 m. iki 
1993 m. rugsėjo 1 d. mirusių 
asmenybių sąrašas. Ten parašy
ta, kad 1993 m. liepos mėn. 
Paryžiuje mirė Mordechai Litvi
ne, 90, liet, vertėjas ir lite
ratūros kritikas, išvertęs daug 
prancūzų, vokiečių ir rusų poe
zijos į žydų (idiš) kalbą. Kitas lie
tuviams priskirtas velionis yra 
Alexander Schneider, 84, liet, 
smuikininkas, dirigentas ir mo
kytojas, miręs 1993 m. vasario 2 
d. New Yorke.

Taupant vietą, asmenų (ir vie
tovardžių) rodyklė apima tik pa
čius svarbiuosius individus. Iš 
lietuvių pažymėti šie: Aleksand
ras Abišala, Algirdas Brazauskas, 
Vytautas Landsbergis, Adolfas 
Sleževičius ir Gediminas Vagno
rius. Nėra Stasio Lozoraičio, 
užsienio reikalų ministro Povilo 
Gylio...

Der Fischer Welt Almanach 
turi nemažai piešinių, diagramų, 
spalvotų žemėlapių. Daug nau
dingos informacijos. Tarp kitko, 
buvo įdomu patirti, kad Lietuva 

dėl maksimalaus Kaliningrado 
srities apginklavimo; ar galioja 
1920 metų sutartys su Sovietų 
Rusija; ką Amerika darytų, jei 
Rusija vėl pultų Pabaltijo valsty
bes; kodėl rusų okupantai ne
grįžta į Rusiją, mylimą tėvynę, 
kai anglų ir kitų valstybių kolo
nistai grįžo namo; ar amerikie
čiai tiki, kad estai ir latviai 
skriaudžia rusus. Tiki ar netiki, 
bet yra pažadėję tą reikalą studi
juoti. Rusija sako, kad daug ru
siškai kalbančių žmonių gyvena 
už Rusijos ribų ir ji turi teisę jais 
rūpintis. Tačiau amerikiečių 
nuomone tas rūpinimasis neturi 
sietis su karinėmis intervencijo
mis arba bandymais įsigyti įtakos 
sferas. Valstybių sienos turi būti 
neliečiamos, o svetima kariuo
menė neturi būti laikoma kitų 
valstybių teritorijoje be jų sutiki
mo ir nesilaikant Jungtinių Tau
tų chartijos.

Susitikimas buvo oficialiai 
uždarytas prie mikrofono pak
vietus Jungtinio Amerikos Pa- 
baltiečių Komiteto pirmininką J. 
Simonson. Jis nuoširdžiai padė
kojo valdžios pareigūnams, o da
lyviai jam pritarė plojimais. Nu
matoma panašius susitikimus 
rengti ir ateityje .

(atkelta iš 3 psl.)

“Trečiojo kelio” 
orientyrai

Kokiomis sąlygomis ūkinė 
tvarka atitiktų išdėstytas verty
bes bei principus? Pirmiausia 
būtina pabrėžti, kad Katalikų so
cialinė doktrina nuosekliai atme
ta dvi ideologines kryptis: mark
sistinį socializmą ir individualis
tinį liberalizmą. Kolektyvistinė 
ir centralistinė ūkio forma ne
priimtina, nes sunaikina asmens 
laisvę, liberalistinis kapitalizmas 
kritikuojamas, nes izoliuoja ir 
suabsoliutina individo laisvę.

Katalikų socialinė doktrina 
mėgina pateikti “trečiojo kelio’’ 
metmenis, kurie krypsta į socia
linį rinkos ūkį, t. y. į asmeninės 
laisvės bei socialinio teisingumo 
sintezę politinės tvarkos plot
mėje. Teisėti paskirų individų 
interesai pagal solidarumo ir 
subsidiškumo principus turi būti 
integruoti į visuotinės gerovės 
tvarką.

Solidarumo principas sako, 
kad ir ekonominėje veikloje 
žmogus vadovaujasi bendromis 
vertybėmis, kurias jis turi įgy
vendinti socialiai susivienijęs ir 
bendradarbiaudamas su kitais. 
Solidarumas reikalauja atsisakyti 
gryną konkurenciją bei konflik
tus akcentuojančio mąstymo, lai
kančio visuomenę ir ekonomiką 
visų kovos prieš visus ir partiku- 
liarių interesų realizacijos vietą. 
Jis pagrindžia socialinės partne
rystės idėją, taip pat ekonominio 
bendradarbiavimo su besi
vystančiais kraštais būtinybę.

Prasmingai sutvarkytam ūki
niam gyvenimui panašiai reikš
mingas ir subsidiškumo princi
pas, reikalaujantis teikti pirme
nybę mažesniems dariniams di
desniųjų atžvilgiu. Sis principas 
atmeta bet kokius ekonominius 
centralizacijos bei koncentraci
jos procesus monopolijų bei kor
telių sudarymą. Iš jo išplaukia 
būtinybė remti mažesnes, ap
žvelgiamas struktūras, skatinti 
stipraus vidurinio sluoksnio for
mavimąsi. Ilgai trunkantis dide-

priskiriama šiaurės rytų Euro
pai, o Baltarusija (Gudija) rytų 
Europai. Beje, užmetus akį į 
Gudiją, buvo galima sužinoti, 
kad Gardine (dabar Grodno) gy
vena 277,000 žmonių — nema
žas miestas, kuris, kaip žinome, 
senais laikais Lietuvai buvo 
virtęs beveik sostine, ries Gardi
ne rinkdavosi ne tik seimai, bet 
ir veikė centriniai valstybės or
ganai — iždo komisija (nuo 1764) 
irkt.

K. Cerkeliūnas

lių įmonių subvencionavimas 
mažų ir vidutinių įmonių sąskai
ta prieštarauja “pagalbos savipa- 
galbai’’ principui.

Privatinė iniciatyva 
ir nuosavybė

Remdamasi žmogaus kaip 
asmens orumu, Katalikų sociali
nė doktrina reikalauja privatine 
iniciatyva pagrįstos ūkinės tvar
kos. Enciklikoje “Mater et Ma
gistrą’’ (1961) popiežius Jonas 
XXIII rašo: “Ūkio srityje pirme- 

~ nybė teiktina individų privatinei 
iniciatyvai... ’’ Aiškiai užsiminda
mas apie Rytų bloko socializmą, 
jis tęsia: “Ten kur nėra individų 
privatinės iniciatyvos viešpatau
ja politinė tironija; tačiau ten iš
kyla problemų ir tam tikrose 
ūkio srityse; ten trūksta vartoji
mo gėrybių ir paslaugų, kurių 
reikia kūnui ir sielai... ” (Nr. 57).

Enciklika “Sollicitudo rei so- 
cialis” (1987) reikalauja netgi 
“teisės į verslinę iniciatyvą”: “Ir 
vis dėlto čia kalbama apie teisę, 
svarbią ne tik individui, bet ir 
visuotinei gerovei. Patyrimas 
mus moko, kad, atmetant tokią 
teisę arba apribojant ją visų vi
suomenės narių tariamos ‘ly
gybės’ vardan, verslininkystės 
dvasia, tai yra, piliečio kaip akty
vaus subjekto kūrybiškumas, pa- 
ralyžuojamas arba netgi sunaiki
namas. Kaip padarinys šitaip at
siranda ne autentiška lygybė, 
bet ‘niveliacija apačios link. 
Kūrybišką asmeninę iniciatyvą 
pakeičia pasyvumas, priklauso
mybė ir paklusnumas biurokrati- 

’niam aparatui, kuris kaip vienin
telis visų gėrybių ir gamybos 
priemonių ‘tvarkantysis’ ir 
‘sprendžiantysis’ (...) organas 
įstumia'visus į beveik pilnutinės 
priklausomybės padėtį (...) Tai 
sukelia frustracijos ar rezignaci
jos jausmus ir priverčia žmones 
pasitraukti iš tautos gyveni
mo...’’ (Nr. 52).

Fundamentalia priemone, už
tikrinančia laisvą ir atsakingą 
ekonominę veiklą, laikytina pri
vatinė nuosavybė. Enciklika 
“Mater et Magistrą” glaustai 
konstatuoja: “Teisė į privačią 
nuosavybę, taip pat į gamybos 
priemones, galioja visiems lai
kams” (Nr. 109). Tačiau ši teisė, 
patvirtinta ir enciklikoje “Labo- 
rem exercens” (1981) niekada 
nebuvo traktuojama “kaip abso
liuti ir neliečiama”. Bažnyčia “į 
ją visada žiūrėjo platesnėje visų 
teisės į kūrinijos gėrybių kaip vi
sumos naudojimą perspektyvo
je” (Nr. 14). Taigi, visuotinė ge
rovė yra tikslas, kuriam turi tar
nauti nuosavybė.

Tomas Akvinietis pateikia tris 
argumentus, parodančius, kodėl 
privatinė nuosavybė visuotinei 

Ubagai Rumšiškėse Užgavėnių šventės proga. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

gerovei yra naudingiausia: a. 
Nuosavybė vysto žmogaus sava
rankiškumą bei atsakomybę ir 
stimuliuoja jį darbui bei sėkmei; 
b. Ji garantuoja geresnį gėrybių 
tvarkymą bei naudojimą; c. Pri
vatinė nuosavybė užtikrina žmo
gaus orumą ir laisvę, apsaugoda
ma jį nuo kolektyvo diktato.

Ekonominėje sferoje privati
nė nuosavybė kaip tiesiogiai 
veiksminga sankcija, baudžianti 
savininką už klaidingus sprendi
mus nuostoliu, apdovanojanti už 
teisingus pelnu, yra vargiai pa
keičiama. Kuo platesnis nuosa
vybės ir tuo pačiu atsakomybės 
pasiskirstymas yra senas Katali
kų socialinės doktrinos uždavi
nys, kurio dar nėra pavykę iš
spręsti.

Rinkos būtinybė ir ribos

Jeigu privatinė iniciatyva bei 
privatinė nuosavybė tam tikrose 
socialinėse ribose pripažįstamos 
teisėtomis ir būtinomis, tai sa
vaime suprantama, kad santykiai 
tarp ūkio subjektų, gėrybių ir 
paslaugų mainai turi vykti rinko
je konkurencijos sąlygomis. To
dėl Katalikų socialinė doktrina 
laiko konkurenciją būtina orga
nizacine taisykle ūkiui valdyti. 
Būtinybė formuoti ekonomiką 
kaip rinkos ir konkurencijos 
tvarką, išplaukia jau iš minėtų 
teisių bei principų. Pavyzdžiui, 
rinkos ir konkurencijos vertybiš- 
kumą galima pagrįsti laisvės ver
tybe bei subsidiškumo principu, 
kurie atmeta komandinį ar cent- 
ralistinį ūkį. O kad pasiūlos ir 
paklausos dėsniai per savo kai
nos sudarymo mechanizmą už
kerta kelią lupikavimui, žinojo ir 
teigiamai vertino jau Viduram
žių moralės teologai.

Teigiama rinkos ir konkuren
cijos funkcija aiškiai pabrėžiama 
naujausioje socialinėje encikli
koje “Centesimus annus ” (1991). 
Jonas Paulius II pabrėžtinai pri
taria rinkos ūkiui ir netgi siūlo jį 
Trečiojo pasaulio kraštams, ir 
būtent kaip ekonominę sistemą, 
kuri “pripažįsta fundamentalų ir 
teigiamą verslo, rinkos, priva
tinės nuosavybės bei iš to išplau
kiančių atsakomybės už gamy
bos priemones ir laisvo žmogaus 
kūrybiškumo ekonomikos srityje 
vaidmenį” (Nr. 42). Kita vertus 
Sv. Rašte nėra nei rinkos ūkio 
kritikos, nei kokių nors pasiūly
mų, kaip sukurti specifiškai “kri
kščionišką” ekonominę tvarką. 
Reikalavimas remti vargšus ir 
“turtuolių” kritika liečia ne ūkio 
tvarką, bet paskiro tikinčiojo do
rovinį elgesį.

Tačiau formaliai žiūrint, rinka 
ir konkurencija funkcionuoja ir 
tarp gangsterių gaujų.

(Bus daugiau)



WORCESTER, MA

Parduotas lietuvių 
socialinis klubas

Praėjusių metų gruodžio 
mėnesio pabaigoje klubų vado
vybė su narių sutikimu pardavė 
Lietuvių socialinį klūk;, kurį nu
pirko Kristaus Dievo Bažnyčia. 
Sumokėjo 400,000 dol.

Klubo vadovybė pageidavo 
gauti 1,050,(XX) dol., bet nepavy
ko.

Išlaikymo išlaidos kilo vis aukš
tyn. Vien metiniai mokesčiai 
siekė beveik 21,000 dol. Narių 
skaičius iš 1,200 nukrito iki 230. 
kurie mokėjo metinį nario mo
kestį. Tai, kad susidariusios fi
nansinės problemos buvo prie
žastis dėl ko reikėjo lietuviams 
parduoti klubą^negavus už jį pa
geidaujamos sumos.

Klubas buvo įsigytas 1904 m. 
kun. Jeronimo Jakaičio rūpes
čiu. Jam rūpėjo, kad lietuviai 
turėtų vietų kur susirinkti. Klu
bas teikė nariams pašalpų ligos 
bei mirties atveju. Mokslo sie
kiantiems narių vaikams skyrė 
stipendijas. Pagrindinis klubo 
tikslas buvo puoselėti lietuvybę 
ir jų perduoti vaikams, kad jie 
prisimintų senolių žemę su jos 
gražiomis tradicijomis.

Po antrojo pasaulinio karo at
vykus iš Vokietijos gausiam lie

Aplink 
pasaulį

7] Baltarusijos parlamentas 
sausio 26 d. 209 balsais "už" (36 
"prieš") nubalsavo už tai, kad butų 
nušalintas Baltarusijos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Stanis- 
lav Šuškevič, kuris buvo apkaltin
tas korupcijos skandalu - valstybes 
fondus jis naudojo asmeniniams 
poreikiams. Parlamentas nuspren
dė palikti ministrų pirmininką Via- 
česlav Kebič eiti pareigas. Šuškevič 
buvusios pareigos pagal konstituci
ją buvo pačios svarbiausios ir jis 
buvo laikomas šalies vadovu.

□ "Pravdos", buvusio Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos laik
raščio, leidimas sustojo sausio 25 
d. Priežastis - ginčas su savininku 
- Graikijos milijonieriumi Jannis 
Jannikos, kuris 1992 m. nupirko 
55% "Pravdos" akcijų. Dabar Jan
nikos ir vyriausiasis "Pravdos" 
redaktorius Viktor Linnik pyksta
si. Jannikos nori "pilnos nuosavy
bės teisės į laikraštį, įtakos, paren
kant personalą, galimo redaktorių 
tarybos pakeitimo ir politinės laik
raščio linijos pakeitimo". Vyriau
siasis redaktorius Linnik pareiškė 
kad "seniausias Rusijos laikraštis 
negali priklausyti Graikijos kom
panijai". Jannikos iš Atėnų išvyko

Savanorių įkūrimo trečiąsias metines švenčiant. Vilniuje, prie Seimo rūmų sausio 16 
d. prezidentas A. Brazauskas ir krašto apsaugos ministras Linkevičius apeina savanorių 
gretas. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

tuvių pabėgėlių skaičiui, klubo 
veikla suaktyvėjo. Naujieji atei
viai tapo jo nariais. Kultūrinė 
veikla sužydėjo. Vykdavo kon
certai, Lietuvos nepriklausomy
bės šventės ir kiti minėjimai, or
ganizacijų susirinkimai, kiti ren
giniai, piknikai.

Didelis, gražus plytinis dviejų 
aukštų pastatas. Dvi salės. Vir
tuvė ir visi kiti įrengimai. Iš 
gatvės pusės pastato prieky ant 
stiebo aukštai iškelta per daugelį 
metų kasdien plevėsavo Ameri
kos ir Lietuvos vėliavos.

Laikas vietoje nestovi. Viskas 
keičiasi. Iš buvusio gausaus 
Worcesterio lietuvių telkinio li
kome tik maža saujelė. Nenusi
minkime, dirbkime pagal išgales 
ir toliau. Dar turime Lietuvių 
karo veteranų klubų Shrevvsbu- 
ry, MA, ir Lietuvių Labdaros 
Maironio Parko draugijų, kuri 
mielai priims į savo narių eiles 
ir buvusius Lietuvių socialinio 
klubo narius.

Valdybos priesaika ir 
susirinkimas

Per mišias sausio 16 d. Sv. Ka
zimiero parapijos vikaras kun. 
Jonas Petrauskas, MIC, prisaik
dino LARK Moterų Sąjungos 5- 
tos kuopos valdybų. Pasveikino

į Maskvą konflikto sprendimui, 
pareiškęs, kad jis tebesąs "Pravdos" 
savininku ir kad problema egzis
tuoja tik su vyriausiuoju redakto
riumi.

□ Rusijos ambasadorius JAV 
Vladimir Lukin ruošiasi grįžti į 
Maskvą po dviejų ambasadorystės 
metų. Priežastis - jis išrinktas į 
Rusijos parlamentą ir yra parla
mento tarptautinių įvykių komite
to pirmininkas. Pagal naująją Rusi
jos konstituciją šis komitetas turi 
teisę keisti ambasadorius. Lukin 
buvo išrinktas kaip reformatorius 
Javlinskij grupėje.

□ Po 20 metų iš šešėlių išeina 
dar vienas atsakingas KGB šnipas 
Jurij Linov, kuris buvo prasiskver
bęs į Izraelio didžiausio slaptumo 
atomines laboratorijas. KGB pul- 
kininkas-leitenantas, Linov buvo 
pasiųstas į Izraelį 1968 m. kaip 
žydų emigrantas iš Austrijos. Pen
kerius metus jis vadovavo agentų 
tinklui, tame tarpe ir informato
riams, dirbusiems Izraelio bran
duoliniuose reaktoriuose Dimona 
prie Negev dykumos ir Nahal Sorek 
prie Mediterranean pakrantės. Li
nov buvo pagautas 1970 m., tačiau 
jau 1973 m. Maskva jį atsiėmė, 
iškeisdama į septynis Izraelio šni
pus. Linov dabar prisipažįsta, kad 
jis apie 16 metų šnipinėjo Europo
je ir Izraelyje. Dabar Linov - 56 
metų biznierius, dirbantis Kijeve 
ir Maskvoje. Šiandien jis nori 
užmiršti savo praeitį. "Tai nebuvo 
mano tikras gyvenimas", - sako 
Linov, kuris turi žmoną ir tris 
dukras.

"1 "Geriausias Serbijos drau

Penkiolika jaunuolių, atvykusių iš Lietuvos į pranciškonų vienuolynų Kennebunkporte 
atlikti noviciato (naujokyno)ir tapti klierikais pranciškonais. Po metų jie vėl grįš į 
Lietuvų ir studijuos Kauno bei Vilniaus kunigų seminarijose. Praėjusiais metais Ken
nebunkporte noviciatų baigė 11 jaunuolių. Dabar jie studijuoja Kauno kunigų semina
rijoje. Šios nuotraukos antroje eilėje iš kairės stovi novicų mokytojai tėvai Andrius ir 
Jonas. Trūksta Tėv. Stanislovo, kuris greit grįžta iš Austrijos.

ir palinkėjo sėkmės ateities dar
buose.

Valdy bą sudaro: dvasios vado
vas kleb. kun. Vincas Parulis. 
MIC, pirmininkė — Jadvyga 
Spirauskienė, vicepirm. Aldona 
Jakniūnaitė, iždininkė Bernade

gas" Vladimir Žirinovskij sausio 30 
d. buvo šiltai sutiktas Serbijoje. 
Atvyko jis iš Slovėnijos, kur jos 
vyriausybė reikalavo, kad Žirinov
skij paliktų Slovėnijos teritoriją. 
Oficialiai Žirinovskij į Serbiją buvo 
pakviestas radikalios Serbijos De
mokratų partijos ir Serbijos-Rusi
jos draugystes draugijos. Žirinovs
kij tik atvykęs pareiškė, kad "Vaka
rai vis labiau ir labiau bijosi musų. 
Rusija vėl bus pati galingiausia 
valstybė ir sustabdys genocidą prieš 
serbus".

“1 Evangelistas Billy Grabam 
sausio 29 d. susitiko su Šiaurės 
Korėjos prezidentu Kim II Sung ir 
perdavė žodinį JAV prezidento 
Clinton pranešimą. Pokalbio ir 
susitikimo detalės nepranešamos.

□ Ukrainos energetikos ofi
cialūs atstovai sausio 29 d. pa
reiškė, kad Černobylio atomine 
elektrinė baigia sunaudoti visą kurą 
ir bus priversta nutraukti darbą, 
jeigu Rusija nepradės vėl tiekti ato
minio kuro. Ukraina jau dabar yra 
skolinga Rusijai apie $78 milijo
nus vien tik už atominį kurą. Rusi
ja reikalauja, kad skubiai būtų su
mokėta $26 milijonų suma.

□ Rusijos premjeras Viktor 
Čemomyrdin sausio 29 d. Pasaulio 
Ekonomikos forume Šveicarijoje, 
Davos mieste pareiškė, kad Rusija 
nepasuks atgal ir toliau vystys re
formas: "Aš žinau, kas yra socializ
mas ir viską apie jį. Atgal sugrįžimo 
nebus". Šis pareiškimas buvo visiš
kai priešingas jo neseniai pasaky
toms kalboms namuose. Premjeras 
taip pat užtikrino, kad valstybe 
sukontroliuos hiperinfliaciją.

ta Miliauskaitė-Harris, finansų 
raštininkė Elzbieta Alavošienė, 
sekretorė ir lietuvių kalbos ko- 
respodentė Jau ina M iliauskienė. 
Renginių komitetų sudarys Ona 
Kildišienė. pasirinkusi sau 
padėjėjų. Iždo globėjos — Ma
rytė Duggan ir Elena Banius.
Nominacijų komitetą sudaro An
gele Garsienė ir Elzbieta Ru
diene.

Po mišių skubėjome į sekre
torės namus susirinkimui, kurį 
su malda, skirta už sergančias 
kuopos nares sukalbėjo ir susi
rinkimui vadovavo pirm. J. Spi- 
rauskienė.

Kiekvieno mėnesio pirmą sek
madienį Sv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios prieangyje renkame ir 
pačios aukojame maistą bena
miams.

Nemažai turime sergančių 
kuopos narių namuose, o kitas 
senelių namuose. Nežiūrint kur 
jos bebūtųjas prisimename per 
kiekvieną susirinkimą maldose, 
o švenčių progomis įjungiame į 
Noveną.

Paskirtos aukos Dovana Lie
tuvai fondui ir parapijos reika
lams .

J. M.

APIE LIETUVĄ
— Kas trečias iš išėjusių Ana

piliu Lietuvos žmonių dar galėjo 
gyventi: jie mirė ne nuo ligų, o 
žuvo dėl nelaimingų atsitikimų, 
patirtų traumų, nusižudė* patys 
ar buvo nužudyti. 1992 metais 
dėl nelaimingų atsitikimų mirė 
3344 mūsų šalies gyventojai, 
maždaug 5 tūkstančiai — tapo 
invalidais. Tikslių praėjusių me
tų duomenų dar nėra, tačiau ne
abejotina, jog skaičiai bus dar di
desni. Pernai Lietuva pasiekė 
dar vieną kraupų rekordą: per 
metus nusižudė maždaug pus
antro tūkstančio žmonių, o 
bandė nusižudyti dar dešimt 
kartų daugiau. Tiek daug 
savižudžių nėra buvę per visą 
Lietuvos istoriją.

— Lietuvių, Katalikų mokslo 
akademija sausio 29 d. Vilniuje 
surengė seminarą Jo tema - 

Profesorius Fabijonas Kemėžis 
— kunigas, visuomenininkas, 
krikščioniškojo socialinio mokslo 
Lietuvoje skleidėjas". Šiuo se
minaru mokslininkai paminėjo 
Fabijono Kemėžiomirties sovie
tiniame lageryje 40-ąsias meti
nes.

Profesorius Fabijonas Kemė
žis (1879 - 1954) visą savo gy ve
nimą paskyrė visuomeninei švie
tėjiškai veiklai. Remdamasis Šv. 
Tėvo socialinėmis enciklikomis, 
socialinio teisingumo ir krikščio
niškos etikos principais, jis savo 
raštais, paskaitomis ir praktine 
organizacine veikla stengėsi tie
sti Lietuvai kelius į ekonominį 
pakilimą. Baigęs Kauno kunigų 
seminariją. 1902 m. F. Kemėžis

WASHINGTON, DC
VVashingtono Lietuvių mote

rų klubas spalio 24 d. suruošė 
vakaronę pirmininkės Genės Va- 
saitienės namuose, Beltsville, 
M D. Kalbėtoju buvo pakviestas
Juozas Gaila, nuo 1993 m. bir
želio mėn. atstovaująs PLB Vil
niuje ir trumpam sugrįžęs į J AV.

Kalbėtojas įdomiai palietė eilę 
išeivius dominančių temų: už
sienio lietuvių pilietybė, valdžia 
ir politika (LDDP parlamentarai 
nelaiko savęs komunistais), eko
nominė padėtis (iš Gudijos įve
žami maisto produktai yra pige
sni negu vietiniai), finansinių 
reikalų tvarkymo keblumai, naš- 
laitynai, mafijos pobūdžio pre
kyba, didelis nusikalstamu
mas. ..

Prelegentas pasidalino įspū
džiais ir apie Santariškių ligoni
nę, kurioje išgulėjo 40 dienų. Vi
sa ligoninės aplinka esanti apgai
lėtina, nes trūksta paprasčiausių 
reikmenų, bet chirurgai geri, o 
slaugės uolios ir sąžiningos.

PLB būstinė yra Seimo rū
muose (Gedimino pr. 53, 2026 
Vilnius. Telef. 61-34-41). Būsti
nėje nuolatine tarnautoja dirba 
vietinė lietuvaitė. Ji yra raštinės 
vedėja, palaiko ryšius su valdžia, 
su Lietuvių Bendruomenėmis 
įvairiuose kraštuose, su besilan
kančiais užsienio lietuviais. Ji 
taip pat tvarko spaudos reikalus 
PLB valdybai ruošiantis išleisti 
16-kos tomų “Lietuvos kovų ir 
kančių istoriją .

Kalbėtoją gyvai sutiko per 40 
dalyvių, į kurių klausimus jis at
sakė dalykiškai ir atvirai. Po to 
buvo rodomos J. Gailos ir joduk- 
ros estetiškai parinktos skaidrės 
su jautriai sinchronizuota lietu
viška muzika.

Dr. Danutė S. Harmon

įšventintas kunigu, dirbo vikaru 
Tauragėje, Subačiuje, Vabalnin
ke. padėjo steigti parapines mo
kyklas, kooperatyvus, knygy
nus. arbatines, ragino lietuvius 
imtis amatų, prekybos. Nuo 
1913 iki 1924 metų gyveno 
užsienyje — Škotijoje, JAV. F 
Kemėžis buvo delegacijoje, kuri 
1918 metais lankėsi pas JAV pre
zidentą Woodrow Wilson Lietu
vos nepriklausomybės reikalais 
Grįžęs į Lietuvą, profesoriavo 
žemės ūkio akademijoje, buvo 
žemės ūkio ekonomikos kated
ros vedėjas. 1940 metais, atėjus 
bolševikams iš akademijos atlei
stas, 1947 metais ištremtas į Si
birą.

— Visuomenės apklausos 
duomenimis populiariausiu 
1993 m. Lietuvos politiku tapo 
A. Brazauskas — .34%, antras — 
opozicijos lyderis V. Landsber
gis —-7%, trečias — Seimo vice
pirmininkas E. Bičkauskas — 
5%.

— Dana Palionytė-Banevi- 
čienė, menoty ros daktarė iš Vil
niaus, Lietuvos Muzikos Akade
mijos teorijos katedros docentė, 
rengia monografiją apie 1983 in. 
Bostone įnirusį komp. Julių Gai
delį. Dr. Palionytė paskutiniu 
laiku daug medžiagos apie ve
lionį rado Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre Chicagoje.

— Vasario 16-osios pagrindi
nis minėjimas Chicagoje vyks 
vasario 13 d., sekmadienį, Mari
jos aukštesniosios mokyklos 
salėje. Rengia ALTas.

— Vaclovas Kleiza, Lietuvos 
garbės generalinis konsulas Chi
cagoje švenčia amžiaus 70 metų 
sukaktį. Ta proga priėmimas 
vy ks vasario 19 d. Balzeko Lietu
vių kultūros muziejaus patalpose 
Chicagoje.

— Tarptautiniame jaunųjų 
kompozitorių forume, įvykusia
me Montrealyje, vienas iš trijų 
lygiaverčių pagrindinių prizų 
paskirtas lietuviui Gediminui 
Rimkui-Rimkevičiui. Atranki
niam turui, kuriame daly vavo 63 
kompozitoriai, jis pateikė savo 
diplominį darbą oratoriją-siinfo- 
niją “Gyvoji gamta", o finalui, 
kuriame buvo septyni daly viai, 
parašė naują kūrinį "Energy. 
Streams and Directions . Gedi
minas buvo vienintelis dalyvis, 
kurio pinigais neparėmė jo šalies 
vyriausybė.

— Jaunųjų ateitininkų sąjun
gos centro valdybą sudaro: kun. 
Antanas Saulaitis, SJ — dvasios 
vadas. Rusnė Kasputienė (47677 
Hanford. Canton, MI 48187) — 
pirmininkė, sės. Zita Kripavi- 
čiūtė — religijos srities tvarkyto
ja ir JAS CV atstovė Ateitininkų 
federacijos valdy lx>je, Taura Un- 
derienė — vicepirm. stovyklos 
reikalams. Gražina Kriaučiū
nienė (1816 Tecumseh River 
Rd., lansing. MI 48906) — 
sekr. ir spaudos ry šininkė. Aud
ra Kasputy tė - ižd . Birutė Bub
lienė — ry šininkė kuopoms išei
vijoje ir Lietuvoje.

— Jaunųjų ateitininkų sąjun
gos vasaros stovy kla šiais metais 
įvyks Dainavoje rugpjūčio 7-14 
dienomis. Stovyklos tema —%. 
“Pasakų pilis .

— Tradicinį Užgavėnių šiu
pinį vasario5 d.. šeštadienį. 6:30 
vai. vak. Chicagoje, Balzeko 
Lietuvių kultūros muziejaus 
“Gintaro salėje rengia Mažosios 
Lietuvos Lietuvių draugija. Bus 
šiupinio, karšta vakarienė , šo
kiai. Programą atliks sol. Aldona 
Buntinaitė. Dalia Sokienė ir 
muz. Ričardas Šokas.

— Lietuviškos skautijos veik
los 75 metų pabaigtuvių pobūvis 
ruošiamas balandžio 10 d., sek
madienį, Chicagos Jaunimo 
Centre. Programoje — iškilmin
ga akademija, sol. Audronės Si
monaity tės-Gaižiūnienės kon
certas, karšta vakarienė, skautiš
kas pabendravimas.

— Vasario 16-osios minėjimas 
Toronte įvyks vasario 20 d.. sek
madienį, 4 vai popiet Anapilio 
salėje. Mississauga. Ont. Pro
gramoje* — prof. Romo Vaštoko 
paskaita, Maironio mokyklos 
choras. Toronto jaunimo ansam
blis “Gintaras". Minėjimą rengia 
Kanados LB Toronto apylinkės 
valdyba

— Prisikėlimo parapijoje, To
ronto. Ont., metinės rekolekci
jos vyks kovo 16-20 dienomis. 
Joms vadovaus kun. Vytautas 
Gustaitis, Vilkaviškio dekanas.



Apsauga — Skaičiau, kad tarybiniai is-

— Tu ką, seni, sukvailiojai? 
Kai vaiku buvai, draugas Stalinas 
dar ir gimęs nebuvo!

— Už tai jam ir dėkoju! ,

Atsargumas

Du daržininkai šnekučiuojasi 
prie ežios:

< DĖMESIO KELIAUTOJAM Į 
aR. DAINŲ IR TAUTINIŲ ŠOKIŲŠVENTĘ

LIEPOS 7 - 10 D.D.
Patogūs ir pigūs skrydžiai iš įvairių JAV miestų. 

Galima užsisakyti tik lėktuvo bilietus arba pilnas paslau
gas Lietuvoj, Latvijoj, Estijoj - viešbučiai, maistas, trans- 
portacija, gidai. Grupinius skrydžius galima užsisakyti 
nuo balandžio iki spalio mėn.

Grupiniai skrydžiai į šventę
Kas užsako 

lėktuvo bilietus, 
viešbučius ir 
kitas paslau
gas, gauna 
nemokamai 

bilietus į šokių ir 
dainų šventę.

Birželio 27 - liepos 16 iš Čikagos 
Birželio 28 - liepos 13 iš N.Y. (JFK) 
Birželio 29 - liepos 20 iš Miami 
Birželio 29 - liepos 13 iš Newark (NJ.) 
Birželio 29 - liepos 15 iš Los Angeles 
Birželio 30 - liepos 20 is N.Y. (JFK) 
Liepos 4 - 23 iš San Francisco

KAINA 
(plius taxai) 

$979 
$850 
$925 
$878 
$1,164 
$850 
$975

Šios kainos 
galioja 

nusipirkus 
bilietų 

iki kovo 1 d.

VYTIS TRAVEL
2129 Knapp St., Brooklyn, NY 11229 

Tel. 718-769-3300; 1-800-952-0119 
FAX: 718-769-3302 Telex: 216282

Troleibuse:
— Pamenu, buvo laikai, kai 

reikėdavo saugoti kišenius...
— O taip. Dabar saugome sa- 

Kas.

Ramybė

Mergina sako savo kavalieriui:
— Tai tu netiki, kad man šie

met suėjo trisdešimt metų?
— Tikiu, brangioji. Juk man 

tų kartoji per paskutinis penke
rius metus. Faktai nesikeičia!

Apie savižudybę

— Pažinojai tų Jonų, kuris gy
vena daugiaaukštyje? Įsivaiz
duoji, su žmona susipykęs šoko 
pro langų.

— Kvailys! — piktinasi pašne
kovas. — ŽudVtiš’dėl menknie
kių!

— Nesijaudink, bičiuli. Jo bu
tas pirmame aukšte.

Egzaminai

— Girdėjau, kad diplominį 
apgynėto.

— Net labai gerai.
— Tai liko tik valstybiniai?
— Liko ir liks.
— Kodėl?
— Juos reikia laikyti aki

vaizdžiai.

Jstaigų tvarka

\ iršininko laukiamajame bū
riuojasi žmonės.

— Ir kam čia ta spjudyklė prie 
kabineto durų?

— Kad išeinant iš kabineto 
būtų kur nusispjauti.

Ot akustika!
Lektorius iš tribūnos:

— Senovės graikai, norėdami 
padidinti pastatų akustikų, 
įmūrydavo į sienas indus — am
bras.

— O kur mūsų blokinių namų 
statybininkai mokėsi akustikos 
paslapčių?

Nesibaimina

Kalbasi Kovalskis su Novaku:

torikai nustatė, jog iki 2000 metų 
komunizmas įsiviešpataus visa
me pasaulyje.

— Aš dėl to nesibaiminu: ir 
taip sergu vėžiu — sako Nova- 
kas.

Kas laimėjo konkursų

Vienoje įmonėje buvo pa
skelbtas konkursas į direktoriaus 
ekonomikos reikalams postų. At
sirado keletas kandidatų: vienas 
— baigęs Oksforde ekonomikos 
mokslus, kitas — turintis prieš
karinį prekybos mokyklos diplo
mų ir 30 metų praktikos, o tre
čias — jaunasis specialistas. Ku
ris laimėjo?

— Generalinio direktoriaus 
žentas!

Pikti kėslai

Jonų priėmė į partijų. Jis pano
ro pasižymėti. Stalino gimimo 
dienų nusiuntė jam telegramų. 
Joje parašė: “Linkiu jums to, ko 
linki visa mūsų tauta .

Rytojaus dienų Jonas buvo 
suimtas už kėsinimųsi į gyvybę.

Klasių kova

Atvažiavo į vaivadijų valstietis 
ir skundžiasi:

— Partijos apskrities komitete 
vyksta klasių kova — tarp tų, ku
rie baigę tris klases, ir tų, kurie 
baigę keturias klases.

Vidutinis derlius

Turistas klausia vietinio ūki
ninko:

— Koks buvo šių metų derlius 
tarybinėje Lietuvoje?

— Sakyčiau, vidutinis.
— Kų tai reiškia “vidutinis"?
— Tai reiškia blogesnis, negu 

pereitais metais, bet geresnis 
negu ateinančiais.

Padėka Stalinui

Pagyvenęs pilietis ateina į spa
lio revoliucijos demonstracijų su 
plakatu: “Ačiū draugui Stalinui 
už laimingų vaikystę”!

Pribėgo partorgas-ir šaukia:

— Iš mūsų Vanios galima pa
simokyti ūkininkauti! Kiekvienų 
rytų jis bulves sodina, o vakare 
iškasa.

— Kodėl?
— Kad naktį jų nepavogtų!

Laimėtojas

Petrulis dalyvavo anekdotų 
konkurse. Parsivežė iš jo premi
jų — paveikslų. Žmona klausia:

— Tai kurių vietų užėmei, kad 
gavai tokių dovanų?

— Antrų.
— O kų davė už pirmų vietų?
— Dešimt metų!

Gabumai

Kaimynai šnekučiuojasi ir -gi
riasi savo pasisekimais. Viėcas 
aiškina:

— Mūsų sūnelis dar tik šešių 
mėnesių, o jau sėdi.

Kaimynas nustebo:
— Už kų?

Darbo krūvis i

Mokytoja aiškina:
— Skruzdėlės dirba po šešio

lika valandų per parų. Kų jums, 
vaikai, tai sako?

— Tai sako, kad jos neturi 
profsąjungų!

Teorija ir praktika

Lenkijoje mokytojas klau
sia mokinio:

— Kubinis metras malkų kai
nuoja 1000 zlotų. Kiek metrų 
malkų pristatys, jei tavo tėvas 
užsakys už 3000 zlotų?

— Pustrečio metro, — atsako 
mokinys.

— Klaidingai, — pastebi mo
kytojas.

— Žinoma, kad klaidingai, bet 
taip visuomet būna.

Tai atmintis!

Važiavo žmogus motociklu ir 
trenkė į stulpų. Kai ligoninėje at
gavo sųmonę, gydytojas jo klau
sia:

— Kokia tavo pavardė0
— Neatsimenu.
— O kur gyveni?
— Neatsimenu.

—Tai kųgi tu iš viso atsimeni?
— Atsimenu Lenino gimimo 

datų.

Apie gerbūvį

Partietis iš tribūnos:
— Draugai, kitame penkme

tyje gyvensime dar geriau!
Balsas iš salės:
— O mes?

Skirtumas

— Koks skirtumas tarp kapitalis
tinių ir komunistinių pasakų?

— Kapitalistinės pasakos visa
da prasideda žodžiais ‘ Kitų kartų 
buvo...”, o komunistinės — 
“ateityje bus”...

Nebėra vietos

Vilniuje, vykdant statybos 
darbus, iš daugiaaukščio pastato 
nukrito viena plyta ir tiesiai pa
taikė ruseliui, einančiam šaligat
viu, antgalvos.

Viena moteriškė, eidama pro 
šalį, pamačiusi nebegyvų ruselį, 
persižegnojo ir tarė:

— Dieve mano, tai privežė ru
sų, kad net plytai nebeliko vie
tos.

DEXTER PARK rf. 
i|$ PHARMACY J

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

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

WE DELIVER 
Tel.: 296 - 4130

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite 
trijų kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

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

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

arba rašyti: 
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

SUDARYDAMI TESTAMENTUS, 
NEPAMIRŠKITE "DARBININKO”! 

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

kiekvieną savaitę lanko ‘Darbininkas’.

Wafe/v/ew Properties M L S 1
of the Palm Bėaches, Ine.

Ray Staskunas
LICENSED REAL ĖST ATE BROKER

11501 Ellison Wilson Rood 
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 ESTATE NEEDS!!!

CALL 1 (800) 369 - 7355

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

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

Open an account today by filling out the 
coupon betow or visrting one of our conve- 
nientty located offices.

imntouTM omci 
su uwr Si 
337-1050

LL 
HE 

1GE 
H 
S!

South Boston^ 
Savings Bank!

41>-.7>VS Wlf

MAINO****

South Boston

NEPOMSET WCIE 
740Ge*v*rfce

ouiMCYona
44*0210

WtlT ROKBURY 
1833 Centre St 
3238000

MEMBER FD*C •nd DtFM ALL DEPOSITS INSURE0 W FULL

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO 

atlanta IMPORT EXPORT 
Trumpiausias kelias į Lietuva 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

SIUNTINIAI PRISTATOMI Į NAMUS
NEW YORKE, KREIPKITĖS l MŪSŲ ATSTOVĄ 

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

Richmond Hill, NY 11418
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. 

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

© atlanta import export, 1992-

Si

INVESTAVIMAI APDRAUDA
s?

ŽIVILĖ BALTUTIS - PANICO
!*. .1

NASD registered .
FINANSINĖ PATARĖJA

siūlo finansinius patamavimus asmenims ir korporacijoms:
MUTUAL FUNDS, TAX-FREE BONDS, GOVT. BONDS, TAX-DE- 

a FERRG^ĄNNUmES?4RAS, PENSIGNS. RETIREMENT PLANNING, 
COLLEGE FUNDING, LONG TERMOJE; d FE INSURANCE

800 - 755 - 9933
Securities offered through First Montauk Securities Corp. 

Member NASD, SIPC
- Kalbame lietuvišktri -

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York - New York $599 r.t.IKuUIlcia

Chicago - Vilnius - Chicago $599 r.t.

One way $380

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

i



VYSKUPO PAULIAUS BALTAKIO, OFM, 
ARTIMOS VEIKLOS KALENDORIUS

Vasario 12 d. — Diakono, šven-
tinimas Kennebunkport, M E.

Vasario 20 d. — Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas 
Brooklyn, N Y.

Vasario 27 d. — Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas, Na-

MIRĖ TĖV. DR. B. GRAUSLYS, OFM

Paskutiniuosius keliasdešimt 
metų gyvenęs lietuvių pranciš
konų vienuolyne Kennebunk- 
port, ME, sausio 25 d. mirė 
Tėvas dr. Bernardinas Grauslys, 
OFM. Palaidotas sausio 29 d. 
Šv. Jono kapinėse, Middle Vil- 
lage, N Y.

Velionis buvo gimęs 1918 m. 
sausio 1 d. Šukaičių k., Vei
viržėnų vis., Kretingos apskr. 
Mokėsi Kretingos pranciškonų 
gimnazijoje, 1933 m. liepos 30 
d. įstojo j pranciškonus. 1937 m. 
buvo išsiųstas teologijos studi
juoti j Popiežinį Romos Šv. An
tano pranciškonų universitetų, 
kur 1943 m. gavo teologijos dak
taro laipsnį. į kunigus įšventin
tas 1941 m. sausio 26 d. 1946 m. 
Milane. Švč. Jėzaus Širdies uni
versitete gavo filosofijos daktaro 
laipsnį.

Gyvendamas Romoje ir Mila
ne, aktyviai reiškėsi Italijos lie
tuvių gyvenime. 1947 m. atvyko 
į JAV. Čia ėjo įvairias pareigas. 
Buvo pamokslininkas, brolių 
magistras, provincijos sekreto
rius ir provinciolo patarėjas, ke
liais laikotarpiais, "Darbininko

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai atsiun

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

Po 45 dol.: A. J. Strazdas, 
Placentia, C A.

Po 35 dol.: Austrą Puzinas, 
San Mateo, CA; Sofija Savickienė, 
Oak Brook, IL.

Po 30 dol.: Dr. Maria L. 
Šveikauskas, Boston, MA.

Po 25 dol.: A. Tumas, New- 
bury Park, CA; Izabelė Ramanaus
kas, Daytona Beach Shores, FL; V. 
Rutelionis, Saint Petersburg, FL; J. 
Rauba, South Pasadena, FL; J. 
Zubavičius, Sunny Hills, FL; A. 
Austras, Braintree, MA; M. Erčius, 
Little Neck, NY; Jonė Zaronskis, 
Cleveland, OH.

Po 20 dol.: V. Sakalauskas, 
Costa Mėsa, CA; J. Uknevičius, 
Escondido, CA; Kun. A. Olšauskas, 
Los Angeles, CA; Sigita Ramanaus
kas, Daytona Beach, FL; V. Oniun- 
as, Juno Beach, FL; V. Vasikauskas, 
Seminole, FL; K. Stasiukevičius, 
Treasure Island, FL; Dr. A. Grush- 
nys, Wichita, KS; F. P. Baltakis, 
Burtonsville, MD; V. Garsys, 
Worcester, MA; V. Melinis, Mata- 
wan, NJ; H. Laucius, Paterson, NJ; 
V. Jasinskas, Riverside, NJ; C. Laka- 
causkas, Somerville, NJ; K. Kati
nas, Fleischmanns, NY; T. Liner- 
tas, Glen Cove, NY; Auksė Troja
nas, D.D.S., New York, NY; A. 
Simukonis, Richmond Hill, NY; 
Nijolė Bražėnas, M.D., Sparkill, NY; 
P. ir D. Šilbajoris, VVoodbury, NY; 
S. Vaicekauskas, VVoodhaven, NY;

PADĖKA

Ona Kreivėnienė kartu su dukromis Gema, Roma 
Dambrauskiene su šeima, Terese su vyru Dwaine, pus
seserė Angelė Staškuvienė su šeima, a.a. Mindaugo 
žmona Janet su šeima nuoširdžiai dėkojame dalyva
vusiems sūnaus, brolio, pusbrolio ir vyro laidotuvių 
mišiose sausio 5 d., išreiškusioms užuojautas, užpra
šiusiems miSas už a.a. Mindaugo Kreivėno sielq.

Dėkojame solistei Onutei Pliuškonienei už giedojimų 
bažnyčioje, pritariant vargonais p. Petraičiui.

Ypatinga padėka klebonui T. Burkauskui už paskutinį 
patarnavimų, laidotuvių mišias ir maldas šv. Petro ir 
Povilo kapinėse.

Dideliame skausme pasilikusi šeima

shua, NH.
Kovo 1-23 dienomis — Gavė

nios rekolekcijos Floridos lietu
viams: Daytona Beach, Juno 
Beach> Pampano Beach, Miaini, 
Sunny Hills.

Balandžio 24 d. - Sutvirtinimo 

administratorius, vienuolyno 
viršininkas, Toronto Prisikėlimo 
lietuvių parapijos klebonas, 
Kennebunkporto pranciškonų 
gimnazijos biologijos ir lietuvių 
kalbos dėstytojas, choro vado
vas, jaunųjų pranciškonų 
auklėtojas, gėlių puoselėtojas. 
Rašė “Aiduose”, Lietuvių En
ciklopedijoje, "Darbininke”, 
“Šv. Pranciškaus Varpelyje”, 
“Tėviškės žiburiuose ”.

Tėv. dr.
Bernardinas Grauslys, OFM.

P. Žilinskas, Lyndhurst, OH; Eu- 
femija Steponis, Seven Hills, OH; 
Kun. M. Jarasunas, Gilberton, PA; 
S. A. Gečys, Huntingdon Valley, 
PA.

Po 15 dol.: Vanda Bagdonas, 
Daytona Beach, FL; J. Savaitis, 
Sunny Hills, FL; Janina T. Miliaus
kas, Worcester, MA; Antanina Ra
gauskas, Manahavvkin, NJ; Adelė 
Rysavy, Queens, NY; Jadvyga, Le- 
leiva, Richmond Hill, NY; Dr. R. 
Vacaitis, Stony Point.

Po 10 dol.: F. ir M. Radis, 
Hot Springs, AR; V. Trainis, Los 
Angeles, CA; J. Černius, Sacramen- 
to, CA; R. Zujus, Uncasville, CT; 
Apolonija Vitkus, West Hartford, 
CT; K. Urbšaitis, Gulfport, FL; A. 
Alksninis, Pensacola, FL; J. 
Budrikis, St. Petersburg, FL; Valeri
ja Šileikis, Port Orange, FL; Kun. 
V. Piktumą, Riviera Beach, FL; M. 
Šaulys, Seminole, FL; Victoria Dė
dinas, Sunny Hills, FL; Rūta Straz- 
dis, Sunny Hills, FL; J. Adomėnas, 
Burr Ridge, IL; K. Beiga, Chicago, 
IL; Birutė Jasaitis, Chicago, IL; 
Maria Damas, Napirville, IL; V. 
Kasniunas, Beverly Shores, IN; 
Petronėle Staniškis, Baltimore, 
MD; J. Gaila, Ellicott City, MD; L. 
Dovydėnas, Lenox, MA; Stella 
Gruzdąs, Quincy, MA; J. Rentelis, 
Randolph, MA; P. Narkevičius, 
Somerville, MA; A. Mažiulis, So. 
Boston, MA; Konstancija Vasiliaus
kas, So. Boston, MA; S. Šimoliū- 
nas, Detroit, MI; A. Cesonis, Har- 
risonville, MO; V. J. Kavolius, Eli- 
zabeth, NJ; J. N. Kiaušas, Harrison, 

sakramentas, New Britain, CT.
Gegužės 1 d. — Sutvirtinimo 

sakramentas, Montreal, Que.
Gegužės 15 d. — Kunigystės 

jubiliejus, Binghamton, NY.
Gegužės 22 d. — Ambasado

riaus Aniceto Simučio amžiaus 
85 m. sukaktis, Brooklyn, NY.

Gegužės 31d. — Lietuvių Ka
talikų Religinės Šalpos direkto
rių posėdis, Sparkill, NY.

Birželio 16-27 dienomis — 
Vyskupų konferencijos posėdis, 
San Diego, CA. Pietų Califomi- 
jos ir Los Angeles lietuvių lanky
mas.

Liepos 1 — rugpjūčio 3 dieno
mis — lankymasis Lietuvoje ir 
Rusijoje — dainų šventė, VIII 
Pasaulio Lietuvių jaunimo kon
gresas, Caritas suvažiavimas, 
Anykščių gimnazijos sukaktis, 
Maskvos, Sankt Peterburgo ir 
Karaliaučiaus srities lietuvių Jan
ky fnas.

Rugsėjo 11d. — Sutvirtinimo 
sakramentas, London, Canada.

Rugsėjo 25 d. — Sutvirtinimo 
sakramentas, Mississauga, Ca
nada.

Spalio 2 d. — Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos 100 metų su
kaktis, New Britain, CT.

Lapkričio 13-19 dienomis — 
Vyskupų konferencijos posė
džiai, Washington, DC.

Lapkričio 20 d. — Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos 100 
metų sukaktis VVorcester, MA.

Gruodžio 21 — sausio 10 die
nomis — Australijos lietuvių lan
kymas.

NJ; Vita Matusaitis, Livingston, NJ; 
Veronika Gudas, Jamaica, NY; Elz
bieta Gaižutis, Miller Place, NY; 
Mildred Dana, Richmond Hill, NY; 
A. Lukoševičius, VVoodhaven, NY; 
Agne Balas, Cleveland, OH; A. 
Liutkus, Euclid, OH; Laima Tvarkū- 
nas, Bensalem, PA; S. S. Misevi
čius, Prompton, PA; C. Hardy, Se- 
cane, PA.

Po 5 dol.: J. ir M. Zadavicius, 
Fountain Hills, AZ; J. Narkevičius, 
Los Angeles, CA; G. Balbata, Lake 
Park, FL; K. Balsevcius, Seminole, 
FL; J. Pupininkas, St. Petersburg 
Beach, FL; Irena Garunkštis, Ocean 
Park, 11; Ona Jakulis, Avon, MA; J. 
Frumanas, Brockton, MA; V. Viz
baras, Dorchester, MA;B. J. Balnius, 
Detroit, MI; K. Krusinskas, Green 
Brook, NJ; Olga Maria VVysocki, 
Parlin, NJ; M. Narusevcius, Pater
son, NJ; F. Plėnys, Ozone Park, 
NY; J. A. Ramonas, Staten Island, 
NY; Sofija Kulys, VVoodhaven, NY; 
Magdelena Rumkevičius, Philadel- 
phia, PA.

Po 3 dol.: Valerija Vaich, 
Largo, FL.

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

A.+ A.
LEONUI LEVECKIUI

mirus, jo broliui Stepui, brolienei Pelogijoi ir 
jų vaikams reiškiame giliausių užuojautų.

Dičpinigaičių šeimos 
Halina Klemejerytė 
Daiva Pakalkaitė

NEW YORKE
LB New Yorko apygardos val

dybos posėdis įvyks trečiadienį, 
vasario 9 d., 7 vai. vak. Kultūros 
Židinio posėdžių menėje. į 
pasėdį taip pat kviečiami visų 
LB apylinkių pirmininkai ir JAV 
LB New Yorko apygardoje iš
rinktieji tarybos nariai. Posėdyje 
bus svarstomi apygardos valdy
bos įsipareigojimai Nepriklauso
mybės šventės minėjimui, kuris 
įvyks vasario 20 d.

Dešimt studentų, atvykusių iš 
Lietuvos į Farmingdale SUNY 
universitetų, studijas apie ban
kinę sistemų ir finansus V akarų 
pasaulyje pradėjo pirmadienį, 
sausio 24 d. Sausio 28 d. buvo 
jų oficialus pristatymas universi
teto vadovybei, profesūrai ir va
dovams New Yorko finansinių 
institucijų, kuriose atvykusieji 
atliks stažuotę Buvo pietūs, ku
riuose taip pat dalyvavo LB New 
Yorko apygardos pirmininkas 
Kęstutis Miklas ir Tautos Fondo 
valdybos pirmininkas Aleksan
dras Vakselis. K. Miklas pasvei
kino atvykusius Lietuvių Bend
ruomenės ir taip pat Tautos Fon
do vardu, linkėdamas jiems sėk
mės studijose ir, jas užbaigus, 
būti naudingais Lietuvos ekono
minio gyvenimo atstatyme. Jis 
taip pat padėkojo Farmingdale 
SUNY vadovybei už įdėtas pas
tangas sukurti šių studijų spec
ialių programų ir išgauti stambių 
piniginę paramų iš U S AI D fede
ralinės agentūros. Atvykusiųjų 
vardu padėkos žodį tarė Vilija 
Danienė.

Dail. Juozas Bagdonas ren
giasi apžvalginei parodai, kuri 
bus balandžio 30 d. ir gegužės 1 
d. Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje. Parodų rengia LMK Fe
deracijos New Yorko klubas, ku
riam pirmininkauja dr. Marija 
Žukauskienė. Dailininkas New 
Yorke gyvena apie 25 metus. Čia 
yra sukūręs daugybę paveikslų; 
didelė jo aliejinė tapyba, gausi 
akvarelė. Dar turi savo darbų iš 
Kolumbijos laikų, iš Vokietijos. 
Visa ta gausi ir įvairi kūryba bus 
sutelkta į Kultūros Židinį. Lietu
voje jis lankėsi du kartus. Pra
eitais metais jo kūrinių paroda 
buvo Plungės kunigaikščio My
kolo Oginskio rūmuose.

Gera žinia New Yorko ir 
apylinkių lietuviams

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

500 METŲ NUO PIRMŲJŲ 
MIŠIŲ AMERIKOS ŽEMYNE

Trijų Karalių šventės dienų 
sukako 500 metų nuo pirmųjų 
mišių, aukotų Amerikos žemy
ne. Pirmųjų Eucharistijų Nauja
jame Pasaulyje 1494 m. sausio 6 
d. dabartiniame La Isabela mies
telyje, Dominykoje, aukojo ispa
nas kunigas Bernardo Boyl, 
Amerikų pasiekęs kartu su antra 
Kristupo Kolumbo ekspedicija.

Klarnetistas Algirdas Budrys su savo dukra vargonininke Ire
na Budryte-Budriene.

KLARNETO IR VARGONŲ 
REČITALIS APREIŠKIME

Šiuo metu Amerikoje lankosi 
du menininkai iš Lietuvos: klar
netistas Algirdas Budrys ir jo 
duktė vargonininkė Irena Bud
rytė-Budrienė.

Klarnetistų A. Budrį į Ameri
kų atvykti pakvietė Kansas City 
ir Indijanos universitetų profe
sionalių klarnetistų sųjunga. A. 
Budrys yra aukštai iškilęs ir 
pasižymėjęs savo srities specia
listas — klarnetistas virtuozas. 
Jo vardas yra gerai žinomas ne 
tik Lietuvoje, bet ir plačiai už 
jos ribų.

Baigęs Lietuvos valstybinę 
konservatorijų, ketverius metus 
muzikos studijas tęsė Leningra
do (dabar Sankt Peterburgas 
konservatorijoje) ir vienus me
tus Prancūzijoje. 20 metų buvo 
Lietuvos simfoninio orkestro ka
pelmeisteriu ir tuo pačiu metu 
klarneto solistu. Trylika metų 
Lietuvos valstybinėje konserva
torijoje vadovavo klarneto kla
sei. Dešimt metų toje pačioje 
konservatorijoje buvo pučiamų
jų instrumentų klasės vedėjas. 
1972-75 metais Egipte, Cairo 
aukštesnioje valstybinėje kon
servatorijoje, profesoriavo kaip 
ekspertas. 1986 m. buvo paskir
tas Lietuvos valstybinės filhar
monijos meno direktoriumi. A. 
Budrys savo koncertinę karjerų 
pradėjęs maždaug prieš 34 me
tus kaip klarneto solistas su įvai
riais orkestrais, atliko daugiau 
kaip 1000 koncertų. Jo koncer
tus, šalia Lietuvos, girdėjo visos 
buvusios Sovietų Sųjungos res-

Metinės iškilmingai atžymėtos 
tame pačiame Dominykos La 
Isabela miestelyje, kur buvo au
kotos pirmosios mišios. Iškil
mingai eucharistijai vadovavo 
Dominykos sostinės Santo Do
mingo arkivyskupas kardinolas 
Nicolas de Jesus Lopez Rodri- 
guez. Koncelebravo kiti Domi
nykos ir Centrinės bei Pietų 
Amerikos vyskupai; dalyvavo 
Dominykos respublikos prezi
dentas Joaauin Balaguer ir kiti 
aukšti-valstybės pareigūnai.

Iškilmių Dominykoje išvaka
rėse Popiežinės Lotynų Ameri
kos Komisijos pirmininkas kardi
nolas Gantin Santo Domingo ar
kivyskupui kardinolui Lopez Ro- 
driguez pasiuntė sveikinimų 
laiškų, kuriame, apžvelgus visų 
Amerikos evangelizacijos istori
jų, raginama viso dabartinio Lo
tynų Amerikos Bažnyčios gyve
nimo ašimi laikyti pašaukimų į 
naujųjų evangelizacijų. 

publikos, Vokietija, Čekoslova
kija, Suomija, Egiptas, Prancū
zija, JAV, Anglija. Iš įvairių kraš
tų spaudos yra susilaukęs daug 
palankiai vertinančių muzikos 
kritikų atsiliepimų. Egipte išei
nantis dienraštis “Le Journal 
d’Egypte”. 1973 m. vasario 19 
d. rašė: “Algirdas Budrys yra 
aukščiausios klasės virtuozas, 
kurį galima lyginti su auksakaliu, 
šlifuojančiu ir blizginančiu dei
mantus. Iš instrumento pajėgia 
išgauti visų eilę garsinių spalvų, 
išreiškiančių begalinį džiaugsmų 
arba gilų liūdesį”. į LP plokšte
les ir juostas yra įrašęs virš 50 ir 
apie 100 radijo, įrašų.

Irena Budrytė-Budrienė Lie
tuvos konservatorijoje yra baigu
si dvi disciplinas. Fortepijonų 
baigė pas prof. V. Vitaitę, o var
gonus pas prof. L. Digrį . Vil
niaus konservatorijoje ir Kauno 
muzikos akademijoje dėsto var
gonus. Vargoninkauja Vilniuje 
Šv. Kazimiero bažnyčioje. Yra 
dviejų vargonų konkursų (Kijeve 
ir M. K. Ciurlinio Vilniuje) lau
reatė. Dalyvavo dviejuose var
gonų muzikos seminaruose.' To
liau tobulinasi Romoje, Sakra
linės muzikos institute.

Klarnetistui Algirdui Budriui 
ir vargonininkei Irenai Budry- 
tei-Budrienei netikėtai į New 
Yorkų užklydus, jų rečitalis buvo 
suruoštas Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, Brooklyne, NY, sek
madienį, sausio 23 d., tuojau po 
11 vai. mišių.

Vargonininkė Irena Budrienė 
atliko dvi M. K. Čiurlionio fugas 
eis ir c moli, J. S. Bach — pre
liudų ir fugų a moli, G. Fresco- 
baldi — toccatų, G. Faure — 
“Pabudimas” ir J. Reubke — so
natos, pagal 94 psalmę, trečiųjų 
dalį — toccatų.

Klarnetistas Algirdas Budrys, 
kuriam be priekaišto tobulų pa
lydų vargonais suteikė jo duktė, 
atliko V A. Mozart — Larghetto 
ir C. M. von Weber — “Fanta
zijų".

Šį vargonų ir klarneto rečitalį 
“eiliniu" nepavadinsi. Rečitalis 
buvo aukšto meninio lygio, o iš
girsti klarnetistų A. Budrį — tai 
didelė ir garbinga privilegija. 
Gailėtis gali tik tie, kurie į reči
talį neatsilankė, o atsilankiusiųjų 
buvo tik saujelė.

Tenka apgailestauti, kad reči
talio rengėjai nepasirūpino pa
ruošti programų. Tokiu būdu, 
buvo padaryta didelė skriauda 
ne tik klausytojui, bet ir pačiam 
atlikėjui, tuo pačiu ir pats rečita
lis sumenkintas.

Programos eiga buvo praneši- 
nėjama iš viršaus prie vargonų. 
Ten, nesant garsiakalbio, pra
nešimų suprasti buvo neįmano
ma.

p. palys
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New Yorko žinių dar yra ir 7- 
me puslapyje.

Kultūros Židinyje šį savait
galį: vasario 6 d. sekmadienį, 
2:30 vai. popiet Vilniaus Univer
siteto studenčių choro “Virgo” 
koncertas.

Prel. Antanas Bertašius, Pa- 
terson, NJ, įvairiomis progomis 
paremia Darbininką. Ir šiemet 
prisiuntė $150 dol. čekį mūsų 
spaudos stiprinimui, o prenu
meratą apmokėjojdar atskiru če
kiu. Nuoširdžiai dėkojame.

Virginijaus Barkausko, vargo
nų virtuozo, koncertas bus vasa
rio 12 d., 4 v. popiet Brooklyno 
Baltist Temple, 227-46 114 Rd. 
prie Hoyt-Schermerhom sto
ties.

Dr. Jonas ir Dana Bilėnai, 
Melville, NY, kasmet stambia 
suma paremia Darbininką. Ir 
šiemet apmokėjo prenumeratą 
su 100 dol. čekiu. Mūsų spaudos 
stiprintojams nuoširdžiai dėko
jame.

Kun. Jonas Pakalniškis, Little 
Neck, NY, buv. Apreiškimo par. 
klebonas, jau daug metų įvairio
mis progomis remia Darbinin
ką. Ir šiemet užmokėjo prenu
meratą su 100 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame.

Kun. Paul Gillis, Ocean 
Springs, M S, kaip kasmet, taip

Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, sausio 30 d. suteikė su
tvirtinimo sakramentą ir dalyva
vo Bostono Sv. Petro lietuvių pa
rapijos 90 metų sukakties minė
jime. Sausio 31 - vasario 1 dieno
mis vyskupas lankėsi Kenne- 
bunkport, M E, ir susipažino su 
pranciškonų kandidatais iš Lie
tuvos.

Tautos Fondo taryba, posė
džiavusi sausio 29 d. Kultūros 
Židinyje, “Darbininkui” remti 
paskyrė $3000. Leidėjai ir admi
nistracija Tautos Fondui nuo
širdžiai dėkoja už paramą.

P. Algis ir Angelė Raulinai- 
čiai, Burbank,CA, uolūs spau
dos rėmėjai ir lietuviškos knygos 
mecenatai, ir šiemet atnaujino 
prenumeratą su dosnia auka. 
Leidėjai ir administracija nuo
širdžiai dėkoja už $150 čekį.

Išnuomojamas mažas kamba
rys su atskiru įėjimu. Galima 
naudotis gretimu vonios kamba
riu. Nuoma mėnesiui $75. 
Skambinti telef. 718 235-9218. 
(sk.)

TALPINTUVAI PER TRANS- 
PAK siunčiami kas savaitę. Sku
bius siuntinius siunčiame AIR 
CARGO. Pinigai pervedami do
leriais. TRANSPAK, 2638 W. 
69th Street, Chicago, IL 60629. 
Telef. 312436-7772. CONNEC- 
TICUT valstijoje 203 232-6600.

(sk.)

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 76 m. sukakties 
minėjimo komiteto vadovybė. Iš k.: LB New Yorko apygardos 
pirm. Kęstutis Miklas, Tautos Fondo ir šio komiteto pirm. 
Aleksandras Vakselis, New Yorko ALTo pirm. Vacys Stepo- 
nis.

VIRGINIJOS KOCHANSKYTĖS , 

POEZIJOS MENO VAKARAS Įvyks 
vasario 13 d., sekmadienį, 3:00 vai. popiet 

Kultūros Židinyje,
361 Highland BLVD, Brooklyn, NY.

- Po programos kavutė ir atgaiva - 
įėjimo auka $6.00.

Visus atsilankyti maloniai kviečia
Kultūros Židinio Valdyba ir Taryba

Pirmą kartą New Yorke! 
Vilniaus Universiteto studenčių choro 

VIRGO" i
KONCERTAS 

1994 m. vasario 6 d., sekmadienį, 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 Queens apylinkės valdyba ir talkininkai

J Lietuvą
birželio, liepos, rugpjūčio mėn.

$719 plius taxai iš New Yorko
Bilietg reikia nupirkti iki vasario 11 d. Vietų skaičius ribotas.

VYTIS TRAVEL 
2129 Knapp St. 

Brooklyn, NY 11229 
Tel. 718 769-3300; 1-800-952-0119 

FAX 718 769-3302 

ir šiemet užmokėjo prenumeratą 
pu 100 dol čekiu. Nuoširdžiai 
dėkojame už paramą Darbinin
kui.

Romualdas Veitas, Milton, 
MA, kasmet stiprindavo Darbi
ninką didesne auka, o šiemet 
užmokėjo prenumeratą su 100 
dol. čekiu. Nuoširdžiai dėkoja
me.

Živilė Baltutis - Panico, finan
sinė patarėja, Coral Springs, 
FL, pradėjo skelbti savo patar
navimus Darbininke. Ziūr. jos 
skelbimą 6 psl.

Kandidatų nominavimas į 
XIV-ąją tarybą tęsis iki vasario 
28 d. LB New Yorko apygardoje 
kandidatų siūlymo ir sutikimo 
formos gaunamos iš šių NY apy
linkių pirmininkų: Laimos Šilei- 
kytės-Hood, Manhattan, apyl. 
212 982-1335, Ramutės Česna- 
vičienės, Queens apyl., 718 849- 
1581, Tėv. Pranciškaus Gied- 
gaudo, OFM, Bushvvick apyl., 
718 827-1350, Ginos Simonai
tytės, Brooklyn I apyl., 718 843- 
6049, Vytauto Žuko, Great Neck 
apyl. 516 487-3704, Danguolės 
Klimienės, Rochester apyl., 716 
271-8897 ir Linda Bačius, Buffa- 
lo apyl., 716 688-0330.

P. Palys apie Vilniaus univer
siteto studenčių chorą parašė 
straipsnį “Susipažinkime — cho
ras “VIRGO”. Straipsnis “Dar
bininke” buvo išspausdintas sau
sio 21 d. nr. 3, psl. 8. Autoriaus 
atsiprašome, kad po straipsniu 
nebuvo išspausdinta jo pavardė.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 5 d., šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Giusep- 
pe Verdi opera “Aida”. Pagrindi
niai solistai: Sheron Sweet, Paul 
Plishka, Michael Sylvester, Juan 
Pons. Diriguoja John Fiore. 
Ateinantį šeštadienį, vasario 12 
d., bus transliuojama W. A. Mo- 
zart opera“Le nozze di Figaro”.

Aktorė Virginija Kochanskytė su savo vyru skulptoriumi 
Arūnu Sakalausku prie jo sukurto paminklo vysk. Antanui 
Baranauskui. V. Kochanskytės rečitalis Kultūros Židinyje 
įvyks vasario 13 d.

Elena ir Juozas Andriušiai, 
gyveną VVoodhavene, yra išvykę 
žiemos atostogų į Floridą. Pirma 
aplankys St. Petersburgą, paskui 
keliaus į Juno Beach, kur turi 
savo artimus bičiulius: Albiną ir 
Joną Jakubauskus ir AlbinąTom- 
kienę, su kuria Elena drauge 
studijavo mokytojų seminarijo
je. Floridoje praleis mėnesį.

Prel. dr. Simonas Morkūnas, 
Sioux City, IA, eilę metų remiąs 
“ Darbininko” leidimą savo auko
mis, ir vėl atsiuntė $100. Admi
nistracija ir leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja.

‘Lietuvos aidas”, patriotiuės 
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 Br<x)kside Lane, 
Willowbr<x)k, IL 60514.Telef. 
708 986-1613.

IJfflfi LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATSTATYMO 
jF 76 METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAI
Sekmadienį, vasario 20 d.

PAMALDOS - 11 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje. 
Mišias koncelebruoja ir pamokslą sako 
Vyskupas PAULIUS BALTAKIS, OFM.

AKADEMIJA - 3 vai. popiet Kultūros Židinyje.

Oficialioji dalis:
Atidarymas - ALEKSANDRAS VAKSELIS, 

Tautos Fondo valdybos pirmininkas; 
Invokacija - Tėvas LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM, 

Pranciškonų vienuolyno viršininkas; 
Įžangos žodis - ANICETAS SIMUTIS,

Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Tautose;
Sveikinimas - LINAS KUČINSKAS, 

Lietuvos generalinis konsulas New Yorke; 
Paskaita - Advokatas POVILAS ŽUMBAKIS, 

Žinomas lietuvių veikėjas iš Chicagos.
Meninė dalis:

Solistė ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ;
Pianistas WILLIAM SMIDDY;
Tautinių šokių ansamblis "Tryptinis", 
vad. JADVYGA MATULAITIENĖ.

Programos vedėja - RŪTA VIRKUTYTĖ

Dabar Lietuvai reikalinga visu lietuvių parama ir meilė. 
Padėkime vargstančiai Tėvynei! Dalyvaukime minėjime!

Prie įėjimo aukojama ir renkamos aukos Lietuvos atstatymui bei jos nepriklausomybės įtvirtinimui.

Minėjimą rengia: Tautos Fondas 
Amerikos Lietuvių Tarybos NY skyrius 
LB New Yorko apygardos valdyba


