
DARBININKAS
Vol. LXXIX, Nr. 7 SECOND-CLASS 341 Highland Blvd. Kaina
Vasario - February 18, 1994 Penktadienis-Friday Postage paidat Brooklyn, N.Y. Brooklyn, N.Y. 11207 $ 1.00

LIETUVOJE IR

APIE LIETUVĄ 
k J

- Lietuvos prezidentas A. 
Brazauskas vasario 11d. išvyko į 
Norvegiją. Kartu su kitų žiemos 
olimpinėse žaidynėse dalyvau
jančių šalių vadovais jis stebėjo 
olimpinių žaidynių atidarymo ce
remoniją. A. Brazauskas susitiks 
su Norvegijos karaliumi Haroldu 
V. Prezidentą lydinčioje oficialio
je delegacijoje - jo dukra Audronė 
Usonienė ir prezidento kanceliari
jos vadovas A. Meškauskas.

- Seimo posėdyje vasario 
10 d. prasidėjo diskusija apie vi
daus politiką, kurioje dalyvauja 
ministras pirmininkas A. Šleže
vičius ir prezidentas A. Brazaus
kas. Premjeras pranešė, kad valsty
bės skola sausio 1 d. buvo $427 
milijonai. Iš jų panaudota ūkio 
plėtojimui $263 milijonai. Vien
am gyventojui skolos tenka $160. 
Vengrija kiekvienam gyventojui 
turi $3,400, Lenkija - $1,000 skolų.

- Lietuvos Banko valdybos 
pirmininkas Kazys Ratkevičius ir 
Ukrainos nacionalinio banko val
dybos pirmininkas Viktor Jurčen- 
ko vasario 8 d. pasirašė šių bankų 
susitarimą dėl atsiskaitymų. Jame 
įteisinti atsiskaitymų principai Lie
tuvos ir Ukrainos bei trečiųjų šalių 
valiutomis, reglamentuoti kiti 
abiem šalims svarbūs bankininkys
tės klausimai.

— Lietuvos Prezidento sa
lėje vasario 8 d. Ukrainos prezi
dentas L. Kravčiuk ir Lietuvos pre
zidentas A. Brazauskas pasirašė Lie
tuvos ir Ukrainos draugystės ir 
bendradarbiavimo sutarti.

- Kilogramas opijaus su
rastas ir konfiskuotas viename iš 
Vilniaus butų. Sulaikyti ir tris as
menys. Tai didžiausias vienu metu 
Lietuvoje konfiskuotas narkotinių 
medžiagų kiekis. Jo vertė - apie 
$ 10,000. Per visus praėjusius me
tus Lietuvoje buvo konfiskuota 663 
gramai nelegaliai laikyto opijaus.

- Turto grąžinimas Baž
nyčiai pagal Restitucijos aktą, susi
duria su dideliais sunkumais pir
miausiai dėl to, kad jam įgyven
dinti nėra įstatymų. Tokią nuomo
nę išsako LDDP frakcijos nariai 
Seime. Valstybės ir teisės komiteto 
pirmininko P. Vitkevičiaus nuo
mone, reikėtų sustabdyti bažnyti
nio turto grąžinimą iki tol, kol bus 
priimti įstatymai, griežtai regla
mentuojantys jo tvarką, pradedant 
garantijomis iškeltiems gyvento
jams ir baigiant turto grąžinimu 
visoms religinėms konfesijoms.

- Danijos dienos Lietuvoje 
prasidėjo vasario 10 d. Vilniaus 
"Draugystės" viešbučio konferen
cijų salėje. Jas surengė Lietuvos ir 
Danijos pramonininkų asociacijos, 
Danijos ambasada, Lietuvos preky
bos rūmų asociacija. I Danijos die
nas Lietuvoje atvyko 22 firmos, 
dirbančios energetikos ir maisto 
perdirbimo pramonės srityse.

- Europos rekonstrukci
jos ir plėtros bankas iš Atominės 
saugos sąskaitos nutarė Ignalinos 
atominei elektrinei skirti 33 mili
jonus ekiu elektrinės saugos siste
mai modernizuoti.

- Vladas Vitkauskas ir Ju
lius Gudavičius vasario 16 d. at
sispyrė nuo Euroazijos žemyno 
tam, kad slidėmis įveiktų Beringo 
sąsiaurį. Jei žygis pavyks, lietuviai 
bus pirmieji žmonės pasaulyje, 
perėję slidėmis iš Azijos į Ameri
kos žemyną.

KARAS, KURIAME GINKLAS — PAŽADAI
— Investicijos į Lietuvos bankus. Garantijos, kurių nėra. —

Lietuvos bankų ir valiutinių in
vesticijų į Lietuvą klausimai pasku
tiniuoju metu plačiai nagrinėjami 
ne tik Lietuvoje, bet ir išeivijoje. 
Dažniausiai stebimasi, kad Lietu
vos bankai pajėgia mokėti aukštus 
metinius procentus, kartais net iki 
120% už valiutinius indėlius, pik
tinamasi, sužinojus apie kai kurių 
bankų bankrutavimą ir indėlių 
negrąžinimą, nustembama, pers
kaičius, kad kai kurie apsukrūs 
vyrukai pabėga į Vakarų Europos 
šalis su paimtais didžiuliais va
liutiniais kreditais.

Norint suprasti Lietuvos bėjikų 
veiklos pobūdį ir jų pelno gavimo 
šaltinius, pirmiausia, reikia įsiklau
syti į pačių bankų valdytojų kal
bas. Lietuvoje yra vienas pagrindi
nis valstybinis bankas - Lietuvos 
bankas, kurio veiklos pobūdis ir 
patikimumas neturėtų kelti nie
kam abejonių ar nesusipratimų. 
Buvęs Lietuvos banko valdybos 
pirmininko pavaduotojas A. Kara
lius savo interviu dienraščiui "Lie
tuvos rytas’ (1994 m. vasario 1 d.) 
sako:

"Vienas iš pelno šaltinių - Lietu
vos banko užsienio rezervų in
vestavimas. Yra sudarytas sąrašas 
patikimiausių Pasaulio bankų, kur 
laikomi Lietuvos banko valiutos 
rezervai. Už juos užsienio bankas 
Lietuvos bankui moka palūkanas. 
Kad prireikus visada galima būtų 
paimti reikalingą kiekį investuotų 
pinigų, jie padedami į savaitės in
dėlį, kita dalis - į 3 mėnesių, o už 
dalį užsienio valiutos rezervų

Šios žiemos akimirka Vilniaus gatvėje. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

IŠ LIETUVOS NUOLATINĖS MISIJOS 
PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ VEIKLOS
Sausio 31 — vasario 4 d. LR 

delegacija, vadovaujant Socia
linės Apsaugos Ministrui M. 
Stankevičiui, pradėjo darbą JT 
sesijoje socialinio vystymo klau
simais. Sesija tęsėsi iki vasario 
11d. Jos metu JT valstybės — 
narės aptarė savo nacionalinę so
cialinės globos politiką ir teikė 
rekomendacijas nustatant 1995 
m. Pasaulinės konferencijos pro
gramą ir kryptį. Pasaulinė 
viršūnių konferencija socialiniais 
klausimais įvyks ateinančiais 
metais kovo 11-12 d. Kopenha
goje. Socialinės Apsaugos M-jos 
Tarptautinių santykių skyriaus 

perkami valstybiniai popieriai.' 
Nori ar nenori, iš viso to atsiranda 
pelnas. Nežinau, ar yra blogai, jeigu 
centrinis bankas uždirba valstybei 
pinigų. Aišku, svarbiausias kriteri
jus investuojant į užsienio bankus, 
- patikimumas, likvidumas (gali
mybė laiku susigrąžinti pinigus) ir 
tik po to pelnas".

Taigi, tai ką pastebi buvęs Lietu
vos banko valdytojo pavaduoto
jas, dažnai nemato kai kurie nepa
tyrę investitoriai iš užsienio arba 
net ir patys Lietuvos žmonės. Juos 
pirmiausiai vilioja didžiulės palū
kanos - pelnas, o ne noras įsigilinti 
į to ar kito banko patikimumą. 
Jeigu pats Lietuvos bankas deda 
savo valiutinius rezervus į patiki
mus užsienio bankus, iškyla tikrai 
rimtos abejonės dėl pačio Lietu
vos banko patikimumo. Jeigu jis 
pats savimi nepasitiki, klausimas - 
kas kitas gali juo pasitikėti?

Toliau Karalius sako: "Kitas Lie
tuvos banko pelno šaltinis - auk
cionai. Aukcionuose Lietuvos ban
kas skolina komerciniams banka
ms kreditinius išteklius. Tiesa, ir 
šiuo atveju pelnas nėra svarbiau
sia. Mes siekėme iškelti komer
cinių bankų išduodamų kreditų 
palūkanas virš infliacijos lygio. 
Taip daroma todėl, kad bankai 
mokėtų indėlininkams palūkanas 
didesnes už infliacijos lygį... Cent
rinio banko ir yra tokia paskirtis: 
daryti poveikį bankų sistemai, kad 
ji efektyviai veiktų".

Taigi, čia ir atsiskleidžia aukštų 
mokamų procentų paslaptis - in

vedėjas A. Kazlauskas ir Misijos 
patarėja G. Damušytė įeina į LR 
delegacijos sudėtį šioje pirmoje 
paruošiamojoje sesijoje.

Visą savaitę vyko JT Ekonomi
nių ir socialinių reikalų tarybos 
(ECOSOC) organizacinė sesija. 
Sesijos metu išrinktos UNDP ir 
JT Vaikų fondo (UNICEF) tary
bų sąstatai. Lietuvos Respublika 
kol kas nėra nei ESOSOC, 
UNDP ar JT Vaikų fondo tarybos 
narė ir šių JT organų sesijose da
lyvauja tik stebėtojos teisėmis. 
ECOSOC sesiją sekė Misijos pa
tarėjas D. Sužiedėlis. 

fliacija. Tačiau pilnai suprasti šio 
proceso tik iš tokio paaiškinimo 
neįmanoma. Juk dolerio infliacija 
nevyksta. Kodėl mokami aukšti 
procentai už valiutinius indėlius? 
Kadangi fizinio ar juridinio sub
jekto padėti doleriai keliauja į pa
tikimus užsienio bankus, Lietuvos 
bankui susidaro puikios tiek tarp- 
tautinęje, tiek vietinėje erdvėje 
sąlygos spausdinti litus - būtent tą 
valiutą, kurios" infliacija nuolatos 
ir vyksta. Klausimas: kokios garan
tijos, kad valiutinis indėlis, kuris 
lyg užstatas guli užsienio banke, 
bus sugrąžintas indėlininkui. Atro
dytų jos yra - indėlis yra Lietuvos 
banke. Ar Lietuvos bankas suin
teresuotas grąžinti indėlininkui 
valiutinį indėlį? Žinoma, kad ne. 
Utai jau atspausdinti ir paleisti į 
apyvartą. Doleriai tampa lyg įkai
tais užsienio bankuose.

Pažvelkime į Lietuvos bankų rūšį 
- komercinius bankus ir įvairias 
akcines bendroves, kurios siūlo 
fantastiš’ ausius procentus už va
liutinius terminuotus indėlius. De
ja, jų nepatikimumas, jau seniai 
įrodytas pirmiausiai Lietuvos žmo
nėms. Pavyzdžiui, vasario 3 d. prie 
Lietuvos vyriausybės rūmų susirin
ko Kaune registruotos akcinės ben
drovės "Finansinė investidja" in- 
dėlinkų piketas. Nuo sausio vidu
rio "Finansinė investicija" nemo
ka indėlininkams žadėtų palūkanų 
ir negrąžina indėlių. Kauno proku
ratūra dėl to yra iškėlusi baudžia
mąją bylą. Vienas firmos vadovas 

(nukelta į 7 psl.)

Sausio 31 d. ambasadorius A. 
Simutis susitiko su LR Socialinės 
Apsaugos Ministru M. Stankevi
čium ir jo palydovu A. Kazlausku 
Jungtinėse Tautose. Susitikime 
dalyvavo Misijos patarėja G. Da
mušytė, kuri koordinuoja Mini
stro programą JT-ose. Ministras 
Stankevičius atvyko į JT daly
vauti komiteto darbe ruošiantis 
1995 m. Danijoje įvyksiančiai 
Pasaulinei konferencijai sociali
nio vystymo klausimais.

Vasario 1 d. Ministras Stan
kevičius ir A. Kazlauskas susitiko 
su A. Krassovskiu, JT Socialinės 
politikos ir vystymo skyriaus at
stovu, kuris įteikė naują knygą 
apie socialinę politiką tranzitinės 
ekonomikos šalims.

Ponia J. Simutienė dalyvavo 
ambasadorių ponių susirinkime

Paminklas Sausio 13-osios aukų įamžinimui bus pastatytas 
Antakalnio kapinėse. Skulptorius — St. Kuzma (žiūr. 2 psl.). 
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

LIETUVOS AMBASADORIUS WASHINGTONE 
SVEIKINA VASARIO 16-SIOS PROGA

Mieli lietuviai Amerikoje, 
visi Lietuvos bičiuliai!

Dar 1988 metais apie Vasario 
16 dieną okupanto buvo už
drausta kalbėti, rašyti, minėti tą 
datą. Imperija jau braškėjo, l>et 
dar negriuvo.

1989 metais pirmą kartą po 
ilgų nelaisvės metų Vasario 16- 
oji pažymėta viešai, kiekviena
me Lietuvos mieste ir kaime. Ki
tais metais ji tapo Kovo 11d. 
šaukliu, kai deklaravome, kaip ir 
1918-aisiais tai, dėl ko tiek metų 
kovota, kraujuota, žūta Tėvynė
je ir Sibire, dėl ko svajota ir gy
venta.

1991-ieji virto mūsų Valstyl>ės 
tarptautinio plataus pripažinimo 
ir savarankiškumo realiame gy
venimo įtvirtinimo metais.

Pernai tapome Valstyl>e be 
svetimos kariaunos, savo karių 
saugomomis žemės, oro, van-

Harvard klube.
Vasario 2 d. Ministras Stanke

vičius susitiko su Tarptautinės 
darbo organizacijos (ILO) darbo 
ir užimtumo ekspertais, atvyku
siais iš Ženevos į socialinio vys
tymo konferencijos paruošia
muosius posėdžius. Susitikimo 
metu ministras informavo apie 
LR kontaktus su ILO Ženevos 
biuru. Buvo aptarti įvairūs eko
nomikos, turizmo išvystymo ir 
darbo rinkos regidiavimo klausi
mai.

JT Sekretoriatas painformavo 
Ministrą Stankevičių apie Tarp
tautinės gyventojų konferencijos 
darbo eigą. Konferencija įvyks š. 
m. rugsėjo mėn. Kaire. Susitiki
mo metu Ministras įteikė LB 
Statistikos departamento su 
mokslininkais ir kitų institucijų 
specialistais parengtą pranešimą 
apie Lietuvos gventojus ir de
mografinę bei sveikatos politiką. 
Buvo apsvarstyta Lietuvos gali
mybė dalyvauti šios konferenci
jos paruošiamojo komiteto susi
tikime Nevv Yorke ir pačioje kon
ferencijoje Egipte.

Vasario 3 d. Ministras M. 
Stankevičius skaitė pranešimą 
JT-ose apie LR socialinės apsau
gos politikos kryptį ir pasiūlė į 
socialinio vystymosi klausimu 
rengiamos konferencijos dieno
tvarkę įtraukti daugiau klausimų 
nagrinėjančių pereinamosios 
ekonomikos kraštų specifines 
problemas. Ministras Stanke
vičius ypač akcentavo bendra
darbiavimo būtinumą dvišaliu

(nukelta į 2 psl.) 

dens valstybinėmis sienomis. 
Šiemet dar kartą pasauliui pa
brėžėme savo vakarietišką orien
taciją, šiemet dar labiau jaučia
mės esą savo žemės nuo Klaipė
dos iki Vilniaus šeimininkais.

Natūralus susirūpinimas Lie
tuvos ateitimi dar ženklina mūsų 
veidus, neretai suskamba pagrįs
tas nerimas mūsų balsuose dėl 
Valstybės rytdienos, tačiau tai 
tebūna kiekvienos sekančios die
nos pastoviu rūpesčiu ir darbu.

Vasario 16-ąją švęskime ir 
minėkime su giliu pasididžiavi
mu tuo, ką esame atkūrę ir ap
gynę — Nepriklausomą Lietu
vos Valstybę. v

Jos vardu leiskite Jus — tautos 
ir jos Valstybės patriotus, vrstis 
Lietuvos draugus Amerikos že
myne — ta gražia proga nuošir
džiai pasveikinti.

Dr. Alfonsas Eidintas, 
Lietuvos Respublikos 

Nepaprastasis ir įgaliotasis 
Ambasadorius Jungtinėse 

Amerikos valstijose

Parduodu savo 
inkstą...

Lietuvos laikraščiuose vis daž
niau skelbimų skyrelyje "Parduo
da" pasirodo trumpos reklamos: 
parduodu inkstą. Nesunku supras
ti, kad ekonominė padėtis verčia 
žmones imtis tikrai drastiškų prie
monių savo gyvenimo pagerini
mui. Deja, šiuo atveju jos nepa
siteisina, nes inkstų pirkėjų Lietu
voje dar neatsirado.

Inkstas Lietuvoje rinkos sąlygo
mis turi įvairias kainas. Vieni par
davėjai siūlo savąjį inkstą už $8, 
kiti už $12 tūkstančių. Palyginus 
su Vakarų kainomis, tai yra kelis 
kartus pigiau. Lietuvaičiai, nesu
radę pirkėjų Lietuvoje, nuvyksta 
Vokietijon ir už inkstą gauna iki 
$40 tūkstančių. Kad ir kaip šiurpi
ai tai beskambėtų, bet inkstų eks
portas jau vykdomas.

Vilniaus universiteto profesorius 
Balys Dainys, kurio vadovaujamo
je klinikoje vienintelėje Lietuvoje 
atliekamos inkstų persodinimo 
operacijos, sako, kad Lietuvoje 
nėra padaryta nė vieno inkstų 
pirkimo pardavimo sandėrio. Kas
met atliekama beveik po 50 trans
plantacijų. 20% panaudojami gyvų 
donorų - šeimos narių inkstai, kiti 
- žuvusiųjų. Dainys kategoriškai 
nusiteikęs prieš prekybą žmogaus 
organais.



Lietuvos delegacija, pasirašant su NATO “Bendradarbiavimo taikos labui” sutartį. 
Kairėje — Lietuvos užsienio reikalų ministras Gilys. Centre — prezidentas A. Brazaus
kas.Viktoro Kapočiaus nuotrauka

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS PROGA
Advokato S. Povilo Žumbakio 

komentarai, transliuoti vasario 
13 d. Chicagoje per "Amerikos 
Lietuvių Radijo” programų, va
dovaujamų Anatolijaus Siuto.

-o-

Sveikiname visus, sulaukusius 
Vasario 16-osios! Mūsų tauta turi 
daug įvairių švenčių, kurias at
nešė mūsų sena ir gili istorija, 
bei skaudžios tragedijos, tačiau 
Vasario 16-oji, kaip tautinė šven
tė, mums turi būti pagrindinė. 
Tai susikaupimo diena, kurių 
mes džiaugiamės savo prosene
lių drąsa bei ryžtu ir tuo pačiu 
apmąstome savo tautiškumo 
prasmę.

IŠ LIETUVOS IR APIE LIETUVA
— Ministras pirmininkas A. 

Sleževičius vasario 9 d. susitiko 
su Vokietijos federalinės vyriau
sybės įgaliotinio konsultacijų Vi
durio ir Rytų Europai klausi
mams, buvusio valstybės sekre
toriaus VValter Kittel vadovauja
ma delegacija. Kittel informavo, 
kad iš esmės suderinta Vokieti
jos pagalbos Lietuvai programa. 
Joje didžiausia parama numatyta, 
kuriant mažas ir vidutines žemės 
ūkio sistemas. Delegacijos vado
vas pritarė Vyriausybės projek
tui steigti Valiutų valdybų — tai 
turėtų skatinti investicijas ir 
plėtoti prekybų.

— Povilas Gylys/Lietu vos už
sienio reikalų ministras, vasario 
9 d. išvyko į Daniją. Danijos už
sienio reikalų ministro iniciatyva 
Kopenhagoje įvyko Danijos ir 
trijų Baltijos valstybių užsienio 
reikalų ministrų susitikimas. Ja
me aptarta programos “Bendra
darbiavimas taikos labui” įgy
vendinimas, Baltijos šalių ir Eu
ropos Sąjungos bendradarbiavi
mas bei Europos stabilumo pak
to klausimai.

— Vokietijos ambasadoje va
sario 4 d. buvo perduotos knygos 
ir žurnalai įvairioms Lietuvos or-

Skulptorius Stanislovas Kuzma, sukūręs projektą paminklui 
Sausio 13-osios aukoms pagerbti su paminklo maketu (padi
dintas maketas 1 psl.). Viktoro Kapočiaus nuotrauka

1918-ieji metai, panašiai kaip 
ir 1990-ieji, buvo pilni tarptauti
nių krizių, intrigų ir milžiniškų 
neramiųjų kaimynų persitvarky
mų metai. Tų momentų po Pir
mojo Pasaulinio karo mūsų pro
seneliai išnaudojo, paskelbdami 
Nepriklausomybės atkūrimų. 
Tai nebuvo Lietuvos valstybės 
įkūrimas, kaip daugelis mums 
nepalankių istorikų bando įrody
ti. Tai buvo valstybės, turinčios 
žilų 700 metų praeitį, atkūrimas. 
Valstybės, kurios tautos kamie
nai, kalba ir kultūra yra viena 
seniausių Europoje.

Kaip ir anais laikais, taip ir 
šiandien, mūsų Nepriklauso
mybė ir laisvė nėra užtikrinta.

ganizacijoms. Naujai išleistų 
knygų padovanojo Vokietijos 
mokslininkų draugija, remianti 
mokslinius tyrimus užsienyje. Jų 
knygos išdalintos aukštosioms 
mokykloms. Bendra šios dova
nos kaina — 20,000 Vokietijos 
markių.

— Premjeras A. Šleževičius 
vasario 3 d. Vyriausybės rūmuo
se susitiko su verslininkų atsto
vais, atsakė į jų klausimus. Dau
giausia buvo kalbama apie priva
tizaciją. Atsakydamas į klausimų 
kaip Vyriausybė reaguos į Vil
niaus savivaldybės sprendimų, 
draudžiantį privatizuoti per 
1,600 pastatų Vilniuje, premje
ras neatmetė galimybės, kad ši 
problema gali būti perkelta į Sei
mą. Vilniaus senamiestis griūna, 
jokių pokyčių į gerą kol kas nesi
mato, o tuo metu Taline, kur 
daugiau pasitikima privačiu ver
slu ir jis turi daugiau teisių, sena
miestis atrodo daug geriau, 
kalbėjo premjeras.

— Lietuvos Prezidentui Al
girdui Brazauskui skiriamuosius 
raštus vasario 3 d. įteikė Ukrai
nos nepaprastasis ir įgaliotasis 
ambasadorius Lietuvoje Rosti- 

Didieji kaimynai mums nelinki 
nieko gero. Iš visų pusių mums 
daromas spaudimas. Europoje 
mes esame nepageidaujami, net 
nemėgiami. Mūsų egzistencija 
daugumai kelia tik nepatogu
mus. Mažai kas mus beužtaria, 
o jei ir užtaria, tai tik tuščiais ar 
pustuščiais žodžiais. Mūsų tau
tiečiai Lietuvoje ir mes, užsienio 
lietuviai, tiek metų mylėję Tė
vynę iš tolo, esame vieninteliai, 
kuriems ta Nepriklausomybė ir 
laisvė rūpi. Tik mes, tik visa 
mūsų susivienijusi tauta tegali ją 
išsaugoti.

Mūsų vadinami užtarėjai lau
kia bet kokių skundų ar kaltini
mų, neva mūsų kraštas nesąs pil
nai tobulas, neva yra skriaudžia- 

slav Bilodid, kuris nuo pernai 
metų rugsėjo mėnesio buvo lai
kinasis Ukrainos reikalų pa
tikėtinis Lietuvoje.

— Kauno miesto tarybos sesi
joje buvo svarstomas klausimas 
dėl miesto garbės piliečio vardo 
suteikimo opozicijos vadui prof. 
V. Landsbergiui. Iš82delyvavu- 
sių sesijos darbe 68 pritarė kau
niečių apsisprendimui, 5 susilai
kė, 4 nebalsavo, 5 buvo prieš.

-- Lietuvos Respublikos 
Seimo pareiškimas dėl Rusijos poli
tikos Baltijos šalių atžvilgiu priim
tas sausio 20 d. Jame išreiškiamas 
susirūpinimas dėl kai kurių Rusi
jos pareigūnų pasisakymų Baltijos 
šalių atžvilgiu, pastaruoju metu 
įgyjančių vis aštresnį pobūdį. Tą 
pačią dieną Seimas priėmė ir Sau
gumo departamento įstatymą.

— Trichineliozės protrūkis 
paskutiniosiomis dienomis Lietu
voje pasiekė rekordinį lygį per vi
sus pokario metus. Sausio 17 d. 
buvo 13 ligos židinių, šia sunkia 
liga serga 364 žmonės.

IŠ LIETUVOS MISIJOS JT VEIKLOS

i atkelia iš 1 psl.) 
regioniniu ir daugiašaliu princi
pu ir padėkojo Danijos,Vokieti
jos, Švedijos bei kitų šalių vy
riausybėms už efektyvų bendra
darbiavimą bei suteiktą techninę 
ir finansinę paramą Lietuvai.

Ambasadorius A. Simutis da
lyvavo JT rūmuose įvykusiame 
atidaromajam posėdyje UNDP 
ir JT Vadybos vystymo ir apmo
kymo departamento surengtame 
derybų seminare Baltijos vals
tybių, NVS ir Rytų Europos 
Nuolatinių misijų diplomatams. 
LR delegacijai dvi dienas truku
siame seminare atstovavo Misi
jos patarėjas D. Sužiedėlis.

Suomijos Misija surengė bry- 

mos tautinės mažumos. Išgirdę 
bet kokį skundą apie mus, net 
tie mūsų vadinami draugai stoja 
bausti mus be jokio teismo ir 
šmeižti, nors tuo tarpu kituose 
kraštuose ir mūsų kaimynystėje 
yra daug daugiau netobulumo, 
žymiai silpniau užtikrintos žmo
nių teisės ir laisvės.

Ar tie, kurie kaltina mus, kad 
Lietuvoje negerbiamos žmogaus 
teisės, pasižiūri ar reaguoja į 
mūsų išsibarsčiusios tautos 
šauksmų ir tęsiamų kultūrinį ge
nocidų prieš mūsų žmones Balta
rusijoje, Lenkijoje ar Rusijoje? 
Ar kam svarbu, kad mūsų tautie
čiai neturi teisių į savo mokyklas 
ar bažnyčias? Ar jie tyčia nemato 
mūsų tautai daromo genocido?

Tai kur gi yra pagrindinis tei
singumas? Kas mūsų tautai ir 
kraštui padarė žodžiais nenusa
komų žalų prieš, per ir po Antro
jo Pasaulinio karo? Kam rūpi 
mūsų tautiečių kaulai, išbarstyti 
po Sibiro geležinkelio bėgiais? 
Ar kas nors Vakaruose žino, ar 
yra kam nors svarbi ta skriauda, 
padaryta šimtams tūkstančių ne
kaltų žmonių, kurie įšųlo į Sibiro 
ledų ar buvo uždaryti mirčiai to
limose kasyklose?

Ne, pasaulio istorikams, inte
lektualams, humanistams ir ki
tiems moralės puoselėtojams tie 
faktai, tos mūsų tautos kančios 
nerūpi. Mūsų aukos neegzistuo
ja. Jie skelbia, kad teisingumas 
reikalauja mokėti už kančias, bet 
ne už ašaras. Netgi mūsų akade
mikų tarpe ne mūsų istorija, ne 
mūsų kraujas turi svarbiausių 
reikšmę.

Šiandien Lietuva turi istorinę 
galimybę — gal jau paskutinę — 
atstatyti Lietuvos valstybingu
mų. Bet laikas trumpas, pavojai 
milžiniški. Dangus apsiniaukęs. 
O krašte vyrauja tuštuma. Vieto
je geranoriškumo, mūsų širdys 
linksta į turtų. Vietoje įsitikini
mų vyrauja asmeniškos ambici
jos. Vietoje Jono Basanavičiaus 
yra Algirdas Brazauskas. Vietoje 
tautos, tikinčios į Aukštesnį gėrį, 
yra komunistinio ir kapitalistinio 
materilizmo egoizmas bei tuštu
ma. Vietoj žemės artojų yra ra- 
ketininkai bei mafijozai...

Mes negalime tikėtis, jog sve
timi geradariai užtikrintų mums 
Nepriklausomybę. Mes aiškiai 
matėme Vakarų sprendimų. Vie
toje narystės jų klube ar galingų
jų demokratinių kraštų apsau
gos, mums pasiūlyta “taikos 
partnerystė”... O mūsų istori
niam okupantui duotas lemtin
gas žodis, neleidžiantis Lietuvai 
ir kitiems kaimynams įstoti į de
mokratinių kraštų šeimą.

Lietuva turi vienintelį kelią, 
vienintelį būdą išsaugoti krašto 
laisvę ir nepriklausomybę: tauta 
turi atstatyti tobulą teisinę ir 
laisvą visuomenę, kuri remtųsi 
ne svetimais dievais iš Rytų ar 
auksiniais veršiais iš Vakarų, bet 
principiniu, krikščionišku tikė
jimu į pagrindines žmogaus tei
ses, tolerancija visiems, sie
kiantiems ramaus ir doro gyveni
mo.

Tik tautos dvasinis atgimimas 
gali sukurti — atstatyti valstybę, 

fingą Baltijos ir Šiaurės šalių dip
lomatams apie Moterų diskrimi
nacijos eliminavimo komiteto 
darbą. Į komitetą įeina Suomijos 
ekspertė, P. A. Makinen, kuri 
supažindino susirinkusius su ko
miteto veikla. Lietuvos Misijos 
atstovė Gintė Damušytė, daly
vavusi bryfinge, pranešė apie 
Lietuvos prisijungimą prie Mo
terų diskriminacijos eliminavi
mo konvencijos.

Vasario 5 d. Misijos patarėjas 
A. Gureckas dalyvavo Associa- 
tion for the Advancement of Bal- 
tic Studies (Baltijos Studijų Są
jungos) konferencijoj Toronte, 
Kanadoje, su pranešimu apie 
Lietuvos mažumų politiką. 

kuri žydėtų centrinėje Europo
je. Tauta gali tapti tobula tik iš 
pilnaverčių žmonių.

Tobulą Lietuvą bus sunkiau 
užgrobti.

Tokia Lietuva susigrąžins savo 
išblaškytą tautą atgal į savo glėbį.

Tautos sūnūs ir dukros negrįš 
tuščiomis rankomis. Ilgus metus 
iš tolo mylėję savo Tėvynę, pra
turtins ją visokeriopai; tiek dva
siškai, tiek ir materialiai. Įneš 
kitų kultūrų išmintį, dinamišką 
patirtį ir pasiilgusius vaikus.

Lietuva gali būti pavyzdžiu vi
siems buvusiems pavergtiems 
kraštams, kaip kad prieš keletą 
metų parodė kieto užsispyrimo 
pavyzdį, privedusį prie Nepri
klausomybės atkūrimo ir mūsų 
okupantų imperijos sužlugimo.

Prieš 50 metų, kai mūsų kraš

VIRGINIA 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. Tel. 203 651-0261.

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

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

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

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

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

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

NEVV 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. 718229-9134arba 718428-4552. Fax 718 769- 
3302.

NEVV 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 I VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECnCUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

Tasolino
A MEMORIALS

66 86 80 ST. SfIDDLE VILLAGE, 
QUEENSH.Y. 11379 

PHONES (718) 326- 1282; 32&31S0
- TAI MtlSŲ VIENINTtLt VIETA 

- GAUSI PARODU SALE -

__ U.

KVECAS
JONAS 

1933 + 1976

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 
' . - z, AGENTŪRĄ -

~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 TRA VĖL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

tui buvo taikomi kryžiaus keliai, 
mūsų tauta rėmėsi didžiuliu 
tikėjimu, kuris davė žmonėms 
dvasinę stiprybę, kurios net 
žiauriausi - Gestapo ir NKVD 
kankintojai nesugebėjo palaužti. 
Ar šiandien mūsų tauta dar tebe
turi tokią stiprią dvasią? Ar mes 
sugebėtume taip kentėti? Ar iš
tvertume?

Naujieji okupantai ir naujos 
kitataučių ideologijos, svetimi 
dievai supa mūsų kraštą šian
dien. Tik teisingumas, dora, ti
kėjimas ir meilė mums gali at
nešti pergalę. Ar sugebėsme nu
galėti save ir tvirtai atsistoti prieš 
pavojus, gręsiančius mūsų Tėvy
nei? Netolima ateitis tai paro
dys... Jeigu prarasime laisvę šį 
kartą, turėsime kaltinti pirmiau
siai tik save.
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Partijos Lietuvoje ir išeivijoje
Politinės partijos Lietuvoje 

ir išeivijoje nei partinių progra
mų, nei išvystytų tradicijų iki 
šiol neturėjo. Nei LDDP, nors 
dažnai kitaip teigiama. Lietuvos 
komunistai anksčiau užpildė 
maskvinės partijos sąrašus ir di
desniu ar mažesniu uolumu vyk
dė Maskvos valių. Prie valstybės 
valdymo sprendžiamuoju balsu 
nebuvo prileisti, tai ir toje siste
moje savarankiškai veikti neį- 
gudo. Turbūt, teisėtai jiems pri
skiriamos nomenklatūros var
das. Kad ir su didžiausiu atlaidu
mu vertintume valdančiosios 
partijos valdininkų praeitį, 
tačiau drąsesnių iniciatyvų de
mokratėjimo linkme iš jų ne- 
lauktina. Teorinis pasiruoši
mas ir praktinė patirtis juos te
belaiko įkaustęs į vi^iotinai ko
mandinę sistemų, ne vien tik 
ekonomikoje. Kai kuriose srityse 
jie turi techniškų patirtį, tačiau 
praeityje suformuoti įgūdžiai 
naujai besikuriančioje demokra
tinėje visuomenėje gali būti di
desne kliūtimi pažangai negu vi
siškas patirties neturėjimas.

Sąjūdis, tapęs opoziciniu ju
dėjimu valdančiajai Komunistų 
partijai ir laimėjęs Lietuvai ne
priklausomybę. vienybės neiš
laikė, nors pradžioje unisonu 
skandavo “Lietuva, Lietuva ir 
“Baltijos kelyje” laikėsi susiėmęs 
rankomis.

Giluminės vienybės Sąjūdyje 
iš tikro niekad ir nebuvo. Visus 
laikinai vienijo vienas tikslas — 
atsipalaiduoti nuo priklauso
mybės Maskvai. Tačiau atsipa
laidavimo laipsnis ne pas visus 
buvo vienodas. Ilgainiui iš Sąjū
džio išsivystę susigrupavimai 
įgavo partijų, frakcijų, sąjūdžių, 
sąjungų pavidalus. Idealistinis - 
rezistencinis sparnas tiesiog ar 
koalicijų formoje pasiliko su Vy

tautu Landsbergiu, o kai kurios 
mažesnės grupės visai atsiskyrė 
ir parlamentiniuose manevruose 
laviravo tarp Sąjūdžio ir opozi
cinės LDDP, kol ilgainiui perėjo 
visai į opozicijos pusę. Tuo 
būdu, Sąjūdžio valdžia Lietuvo
je buvo sužlugdyta ir rinkimai, 
Seimo ir prezidento, pralaimėti. 
Neproporcingai didelę žalų pa
darė negausi Krikščionių Demo
kratų partijos atplaiša — Krikš
čionių demokratų sąjunga, vei
kusi krikščionių demokratų var
du ir slapta talkinusi LDD parti
jai. LDDP savo maurų, atlikusių 
pareigas, neatleido, bet apdova
nojo valdžios tarnybomis ir ordi
nais. Matyt, kad jie dar bus rei
kalingi.

Pralaimėję Seimo ir preziden
to rinkimus, Sąjūdžio koalicijai 
priklausą susigrupavimai supra
to, kad demokratija be stiprių 
politinių partijų išsiversti negali. 
1993-sius galima laikyti partijų 
Lietuvoje organizavimosi ir stip
rinimo metais.

Antra pralaimėjimo pamoka 
buvo turbūt ta, kad partijų pro
gramoms Lietuvoje sukurti buvo 
pradėta žvalgytis pavyzdžių Va
karuose. 1993 m. Lietuvos parti
jų atstovai pasklido ir išeivijoje. 
Deja, -Vakaruose lietuviškos- po
litinės partijos vystytis negalėjo, 
programų neturėjo, nes praktiš
kai negalėjo dalyvauti valstybės 
reikalų tvarkyme. Kas išeivijoje 
buvo vadinama politika, iš tikro 
buvo pagalbos teikimas lietuvių 
tautai išsilaisvinti iš okupacijos. 
Ta pagalba ėjo per gyvenamųjų 
kraštų valdžias, tarptautines or- 
garjizacijas arba vyko tiesioginis 
slaptais keliais rezistencijos Lie
tuvoje rėmimas.

Kai kurios senesnes tradicijas 
turėjusios lietuvių politinės par
tijos išeivijoje, k. t. krikščionys

Sovietinių okupantų patikėti
niai Lietuvoje yra naikinę Kry
žių kalnų Jurgaičių laukuose (ne
toli Šiaulių), Kalvarijas prie Vil
niaus ir Kankinių kalno kryžius 
Vilniuje. Tačiau šiais antikrikš- 
čioniškais veiksmais jie nepajėgė 
sunaikinti lietuvių prisirišimo 
prie Kryžiaus kaip paminklo, nes 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
kronika” liudija, kad Lietuvos ti
kintieji žmonės prieš komunistų 

demokratai, socialdemokratai, 
valstiečiai liaudininkai, išlaikė 
šiokį tokį teoretinį tęstinumų ir 
dabar bent materialiai paremia 
bendraminčius Lietuvoje. Lie
tuvos tautininkai talkų gauna iš 
išeivijos tautininkų, nors jų pri
gimtis gerokai skiriasi. Išeivijos 
tautininkai tęsė vienpartinės, 
autoritetinės valdžios tradicijas, 
Lietuvos tautininkai, atrodo, 
jaučiasi patogiai jauname daug- 
partiniame medelyne.

Sąjūdžio idėjas partinėje 
struktūroje perima Tėvynės Są
junga (Lietuvos konservatoriai). 
Vadovaujant Vytauto Ikindsber- 
gio ekipai, partija praėjusiais 
metais smarkiai paaugo narių 
skaičiumi ir organizaciniu tink
lu. Lietuvoje organizuojamas TS 
jaunimas, išeivijoje steigiami 
atsparos taškai, nors atitikmens 
ši partija išeivijoje ir neturi. Tų 
patį būtų galima pasakyti apie 
dešiniųjų koalicijoje dalyvau
jančių Demokratų partijų ir vos 
pernai pradėjusią organizuotis 
Centro partijų, gal kiek linktelė
jusių į kairę.

Galbūt stipriausia išeivijos re
zistencinė organizacija — Lietu
vių Fronto bičiuliai Lietuvos po
litinėse partijose atitikmens ne
turi. Praėjusiais metais savo kon
ferencijoje Dainavoje frontinin
kai formaliai pareiškė idėjinį so
lidarumų su Tėvynės Sąjunga ir 
Lietuvos krikščionimis demok
ratais, tačiau nė viena iš jų jokio 
susidomėjimo tuo pareiškimu 
neparodė. Ateitis parodys, kuria 
linkine pasuks, išeivijos fronti
ninkai. Tačiau Lietuvos poli
tinėms partijoms primintina vie
na politinių studijų Iz>s Angeles 
mieste išvada: pasirinkdamos 
savo atstovus išeivijoje, kad ne
padarytų klaidų, Lietuvos poli
tinės partijos turėtų žinoti, ko
kiom išeivijos politinėm gru
puotėm priklausė, kam dirbo ir 
aukojo, jei buvo visuomenės 
nuomonės formuotojai — kokias 
pozicijas gynė ar kritikavo, jei in
telektualai — kokias idėjas vi
suomenei siūlė.

LIETUVIŠKASIS KRYŽIUS IR RŪPINTOJĖLIS
savivales dėl kryžių įvairiai tebe
kovoja.

T(xlėl visai natūralu, kad su 
lietuviais tėvynėje solidarizuoja 
jų tautiečiai toli nuo Lietuvos, 
viena ar kita proga pastatydami 
lietuviškų kryžių. Tuo būdu jie 
taip pat mintimis susitinka su iš
tremtais į Sibirą lietuviais, kurie 
ant savo mirusiųjų kapų stengda
vai iškelti kryžių su lietuviškais 
ornamentais.

Suprantama, kad statydami 
religiškai tautinį paminklų, lie'tu- 
viai nori, kad jis būtų gražus ir 
prasmingas. Tačiau, to tautinio 
grožio besiekdami, jie kartais 
nueina iki kraštutinumų. To pa
sėkoje kartais atsiranda tokių pa
minklų, kurie nebesiderina su 
lietuviškų kryžių ir rūpintojėlių 
tradicija.

Taip yra atsitikę ne vienoje 
vietoje per Lietuvos nepriklau
somybės sukakčių minėjimus 
1928 ir 1938 metais. Tautinius 

Rupintojėlis Kryžių kalne, Viktoro Kapočiaus nuotrauka

kryžius statant, tada dažnai svar
biausias dėmesys buvo sutelktas 
į ornamentus, tartimi jų deriniai 
sudarytų anų paminklų esmę. 
Todėl ne viename anų metų kū
riny religiniai simboliai ir archi
tektūrinė logika atsidūrė antroje 
vietoje, tartum lyg būtų užmirš
ta, kad kryžius ar koplytėlė pir
miausia yra architektūrinis reli
ginis paminklas.

Kaip ryškų anų metų defor
macijos pavyzdį čia galima pa
minėti Kurklių miestelio sukak
tuvinį kryžių, kurio stiebas (ko
tas) buvo išmargintas gausiais or
namentais, neturinčiais loginio 
ryšio su architektūrine visuma, 
kai tuo tarpu aukštutinė kryžiaus 
dalis (sankryža), kur buvo religi
niai simboliai, pasiliko menkai 
ornamentuota, beveik skurdi, 
palyginus jų su kotu (žiūr. V. Au
gustino “Lietuvos albumų).

Panašios tendencijoš'pamink- 
lų buvo pastatyta ir \ akarų \ o- 

kietijoje prie didžiųjų lietuvių 
stovyklų 1946-50 metais. Dar 
keistesnis dalykas atsitiko Angli
jos lietuviams, kurie bendromis 
aukomis savo sodyliojepasistaty
dino kryžių — rūpintojėlį kaip 
tautinį paminklų.

Nots- intencijos buvo geros, 
-tačiau paminklas architektūrinės 
estetikos ir tautinės tradicijos 
atžvilgiais išėjo neįmanomas. 
Būtent, Rūpintojėlio medinė 
statula, kuri pagal tradicijų testa- 
toma tik koplytėlėje (koplytėlėje 
prie gyvo medžio, arba koply
tėlėje ant kolonos), atsidūrė 
kryžiaus sankryžoje, kur turi 
būti Nukryžiuotojo statulėlė ar
ba Krucifiksas.

Kadangi Rūpintojėlio statula 
reikalinga plačios ir gilios pa
stogės, einančios į horizontalinę 
plotmę, sankryžoje ji susikirto su 
plokščia spinduline aureole, pa
brėžiančia vertikalinę plotinę. 
Tų dviejų prieštaringų plotmių 
išryškintas kirtimasis, nepatei
sintinas jokia architektūrine lo
gika, palieka nemalonų estetinį 
įspūdį.

Šio nepasisekusio kry žiaus pa
vyzdį, kuris matyti Anglijos lie
tuvių sodylx>je, gal nevertėtų 
minėti, jei jis nebūtų susilaukęs 
sekimo ir populiarinimo tarptau
tiniu mastu. Tai atliko lietuviai 
skautai tarptautinėje skautų 
džiam!x>rėje Anglijoje. Jie prie 
savo palapinės pasistatė kryžių- 
rūpintojėlį, labai panašų į pa- 
minklų.’pastatytų Lietuvių sody- 
boje. Būtent, ir skautų jauni
mas, sekdamas vyresniaisiais, į 
kry žiaus sankryžų iškėlė Rūpin
tojėlį koplytėlėje ir šitokį kūrinį 
demonstravo kaip tautinio meno 
pavyzdį, nors jis ir prieštarauja 
lietuviškų kryžių tradicijai.

Tiesa, kad nuo seno lietu
viams yra brangus Rūpintojėlis 
koplytėlėje, tačiau jis niekada 
neturi atsidurti kryžiaus sankry
žoje, kur vieta nukryžiuotojo Iš
ganytojo statulėlei, nes XIX 
amžiaus lietuviai, kurie tada iš
vystė bei ištobulino įvairias 
kry žių ir koplytėlių formas, gerai 
suprato, kad pusnuogis, nuplak
tas, erškėčiais vainikuotas, liū
dintis Kristus (Rūpintojėlis) dar 
nereiškia Išganytojo kančios pil
nybės. Tų kančios pilnybę tesim- 
bolizuoja tik Nukryžiuotasis.

Todėl lietuviško kryžiaus svar
biausioje vietoje (sankryžoje)

(nukelta į 5 psl.)
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Dienos už poliarinio rato
Pirmukas

i
■ — Algirdas Čarneckis -

Šių atsiminimų autorius yra 
Voldemaro Vytauto Čarneckio, 
buvusio Lietuvos užsienio reika
lų ministerio, vėliau Lietuvos at
stovo VVashingtone, Londone ir 
Romoje, sūnus.Tasai žymus Lie
tuvos valstybės veikėjas 1941 m. 
birželio 14 d. su šeima buvo 
išvežtas iš Lietuvos. Tėvas at
skirtas nuo šeimos ir 1942 m. 
spalio 17 d. lx>lševikų sušaudy
tas. Motina Eleonora su penkiais 
mažais vaikais: Algirdu, Vytau
tu, Povilu, Petru ir dukra Liucija 
pateko į Altajaus kraštų. Po metų 
jie buvo perkelti už poliarinio 
rato į Vyhkovo Ragų (iškyšulį), 
prie Laptevų jūros.

Dalis Algirdo Čarneckio atsi
minimų buvo r»’ .asdinama 
“Darbininko 23 • ameriupse—> 
nuo 1992 m ugsėjo 11d., Nr. 
•35 iki 1993 m. vasario 19 d., Nr. 
8. Gavę dar pluoštų papildomų 
atsiminimų apie tų šiurpių 
tremtį, juos pradedame spaus
dinti šiame “Darbininko" nume
ryje. (Red.)

-o-

Pirštu rodydami į Šiaurę, ja- 
kutai kalbėjo, kad čia, visai neto
li, yra polius, ta ašis, aplink kurią 
sukasi žemė. Gal neblogai pagal
vojame. tada retkarčiais nuėję, 
galėsime jų patepti žuvies tau
kais! O jei rimtai.tai patys tapo
me kandidatais paskutiniam pa
tepimui.

Atiduodamas duoklę tiems lai
kams, žmonėms, kurie vargo iš
tremti Lenos deltoje, norėčiau, 
kad tie nuolat mūsų lūpų karto
jami žodžiai — ribzavodas, uč- 
astkas, jurta, narai ir ... pečiu
kas, taip šventai tada skambėjęs 
“greičiau prie pečiuko, gal atšil- 
dysi rankas” liktų autentiški, bū
dami mūsų kasdieniniais palydo
vais.

Pilnavandenė, rūsti ir nesve
tinga Lenos upė. Jos plotį žmo
gaus akys bejėgės išmatuoti. 
Prieš išsiliedama į Šiaurės led- 
jūij, ji išsišakoja į didžiulę tri
kampio formos deltų. Šiame tri

kampyje prieš antrą pasaulinį 
karą Ribtrestas įsteigė tris nedi
delius žuvies “fabrikėlius — 
ribzavodus.

Nepagalvokite, kad tuose fab
rikėliuose ant konvejerių, barš- 
kėdamos važinėjo blizgančios 
skardinės su skaniais žuvies kon
servais, gardintais tomatų ar ki
tokiais padažais! Ten, deja, ge
riausiu atveju dalis sugautos 
žuvies šiek tiek prašvinkdavo, o 
likusioji su apčiuopama dvasele 
arba smarvele “duškom būdavo 
kraunama į statines ir vežama 
frontui. Čia taipogi veikė tas ne
lemtas tarybinis principas: yra 
žuvies, nėra druskos, yra tas ir 
anas, nėra statinių ir 1.1.

Tit-Ary fabrikas stovėjo deltos 
pradžioje. Trofimovskas beveik 
100 kilometrų šiauriau, arčiau 
vandenyno, ir Bykovo fabrikas 
— pats ryčiausias. Šiems trims 
fabrikėliams, išbarstytiems po tų 
didžiulį salynų — archipelagų, 
buvo priskirta daugybė “učast- 
kų” — ribzavodo skyrių. Juose 
nuo 1942 metų rudens gyveno 
ir žvejojo mūsų tautiečiai.

Žvejyba pagal sezonus buvo 
skirstoma į vasaros ir žiemos. Su
sisiekimui tarp ribzavodų ir 
učatskų reikėjo transporto. Koks 
jis ten buvo? Žiemų, žinoma šu
nys nartose, o vasarų laivai. Apie 
šunų transportų galima pasakyti 
tik tiek kad jis priklausė nuo 
pačių žvejų ar gyventojų inicia

tyvos. Sugebėjai už’kažkų išja- 
kutų įsigyti šunų.tai važinėji pas 
saviškius iš učastkoį žuvies fabri
ką, jei ne. tupėsi saloje nuo na
vigacijos iki navigacijos. \ asari- 
nis transportas priklausė ribza- 
vodams ir turėjo trumpų, tikrų 
prancūziškų pavadinimų — flot.

Pažiūrėkim, kokiu gi Įlotu 
galėjo didžiuotis Bykovo žuvies 
fabrikas. Visų pirma pažymėsi
me tvirtų gražų metalinės kon
strukcijos gana dinamiškų katerį, 
pavadintų “Pervyj.. Mes jį vadi
nome Pirmoku Jis buvo fabri
ko pasididžiavimas. Stiprus CTZ 
variklis puikiausiai vilkdavo 150 
tonų baržų ir per audrų, ir prieš 
srovę. Šį katerį labai mėgo ne 
tik jo 4 žmonių komanda, bet ir 
viršininkai, kurie galėdavo grei
tai nuplaukti į Tiksį ar į žvejų 
učastkus, ar šiaip į salas žąsų pa
medžioti.

Antrų vietų skirsime škunai — 
tam senam japonų gamylx>s me
diniam laivui. Vienintelis jos pri
valumas buvo gana didelė kelia
moji galia. Jos triumuose tilpda
vo iki 50 tonų įvairiausių krovi
nių. Iš labai toli girdėdavosi jos 
trijų didžiulių cilindrų papsėji- 
mas. “Beluchos labai laukdavo 
žvejai. Girdi. “ Belui ha eina, at
plaukia, atveža ką gero, šaukda
vo vaikai. Dažnas pavadindavo 
jų “nevidimka — nematomoji, 
“Belucha”. — papsėjimų girdi o 
jos nematai.

Na. ir trečioje vietoje tos “ga
lingos flotilijos laivai — dvi 
baržos po 150 tonų talpos. Nusi
žengiant floto koncepcijai, gali
ma būtų prie anų priskirti vienų 
monstrų, pasižymintį nepapras
tai didele trauka sausumai, o jo 
komandų — didele antipatija 
vandenim. Jo vardas — škuna 
Sever Kelias paras kankinda

vosi “Pirmokas , traukdamas tų 
medinį laužų nuo kranto, o jis 
paš iepusių’ (išgėrusių) šturma

nų ir motoristų vedamas, tuoj 
pat rėždavosi atgal į krantų, tik 
jau kitoje vietoje. Tokia karuselė 
tęsdavosi beveik per visų naviga
cijų. Jei reikėdavo kartais iš
plaukti tolėliau, tai būtj»tri''nYo- 
toristai pasiimdavai! savimi se
nus vailokus, kuriuos pjaustė 
juostomis ir gerai išmirkusias te
pale jas klojo į švaistiklį vietoje 
įdėklo. Tokie vailokiniai įdėkiai 
kartais tarnaudavo tris — ketu
rias valandas.

Kas gi buvo tie Vespučiai ir 
Magelanai, kurių rankoms, rei
kia manyti ir galvoms komunistų 
partija patikėjo tas susisiekimo 
priemones?! Visi žinojo, kad tik 
FZU (fabriko — zavodskoje uči- 
lišče — (fabriko - įmonės mokyk
la' turėjo tokias privilegijas. Už 
baigusius labai abejotinus tech
nikos “mokslus Jakutske. šiuos 
fezeušnikus paauglius siųsdavo 
ir išbarstydavo po visų šiaurę, 
kad jie užtikrintų visokiausių 

mechanizmų “ritmingų veiklų. 
Amžinai murzini, utėlėti, virši
ninkų ir valstybės palaikomi, šie 
vaikinai jausdavosi padėties šei
mininkais.

Kur gausi žibalo pasišvieti- 
mui, ar, priminsiu, — tiktai pas 
juos! Kas nuveš laiškų ar siunti
nukų į učastkų saviesiems? Tik 
fezeušnikai?

Bykovo pakrantėje akį ir ausį 
patraukdavo juodas niūrus dėžės 
formos su apvaliu kamienu pa
statas. Jame langai buvo, bet jų 
nesimatė, nes jį visų dengė nafta. 
Ant šio pastato plokščio stogo ne
didukėje lentinėje būdelėje, ša
lia juodus dūmų rutuliukus 
spjaudančio kamino, nuolat 
gulėdavo dvi juodos statinės. Kai 
jas ištuštindavo pastato viduje 
esantis “Balinderis", statinės 
nuožulniais rustais būdavo ride
namos žemyn ir keičiamos į pil
nas. Nuo šio pastato vėjui 
pučiant tabaluodavo 2 elektros 
laidai, kuriais į žuvies fabrikų tar
si su spazmomis slinkdavo II- 
jičiaus (Lenino) šviesa. Pastato 
viduje, gerai įsižiūrėjus pro pa
krypusias duris dūmuose ir naf
toje plaukiojo du vaiduokliai. 
Veidų siluetai išryškėdavo, kai 
giliai užtraukto dūmo cigaretės 
liepsnelė sublizgėdavo jų danty
se. Juodos dėžės karaliai buvo 
tos pačios "Alma mater” virtuo
zai!

(Bus daugiau)



MIRĖ RAŠYTOJAS ALEKSANDRAS MERKELIS, 
STAMBIŲ MONOGRAFIJŲ AUTORIUS

Sausio 11 d. savo namuose 
Flushing, N Y, švęsdamas savo 
87-tą gimtadienį, mirė žurnalis
tas, rašytojas Aleksandras Mer
kelis, stambių monografijų auto
rius. Daugelis net nustebo, kad 
jis gyveno New Yorke, nes jis 
gyveno tyliai, niekur nesirody- 
damas.

Jis 1966 m. buvo ištiktas para
lyžiaus, buvo paliesta kalba. Jam 
kalbėti buvo kiek sunkiau, bet 
rašyti galėjo laisvai. Savo vie
natvės laiką ir skyrė rašymui.

Sunkiau pasirgo tik porą die
nų. Gimimo dieną džiaugėsi 
sveikinimais, kuriuos gavo iš 
Lietuvos. Papietavo ir atsigulęs 
užmigo amžinu miegu. Atsisvei
kinimas M. Shalins šermeninėje 
buvo sausio 14 d. Sausio 15 d., 
po mišių Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, jo pageidavimu su
degintas, kad pelenai būtų palai
doti Lietuvoje.

Liko žmona Eugenija Kali
nauskaitė, kurią buvo vedęs 
1945 m. gegužės 29 d. Ji tvarkys 
ir jo raštišką palikimą.

-o-
Velionis buvo gimęs 1907 m., 

sausio 11 d. Mikaičių kaime, 
Gruzdžių valsčiuje, Šiaulių 
apsk. Mokėsi Žagarėje “Saulės” 
progimnazijoje, 1925 m. baigė 
Šiaulių gimnaziją.

Studijavo Kauno Universite
te, kuris 1930 m. buvo pavadin
tas Vytauto Didžiojo Vardu. Stu
dijavo lietuvių ir rusų literatūrą 
ir pedagogiką. Jau studijų laikais 
įsitraukė į visuomeninę veiklą ir 
į spaudos darbą.

Tuo metu trūko mokytojų, ir 
jis 1927-28 mokytojavo Kauno 
Aušros berniukų gimnazijoje, 
1929-31 m. Šiaulių mokytojų se
minarijoje dėstė lietuvių kalbą ir 
literatūrą.

Žurnalisto darbe
1931-34 m. vertėsi žurnalistika, 

1934-35 m. atliko kariųę prievo
lę. Toliau dirbo įvairiose įstaigo
se, buvo Pažangos bendrovės 
sekretorius, Jaunalietuvių va
dovo redaktorius, Eltos vidaus 
informacijos skyriaus redakto
rius, 1938-39 m. respublikos 
prezidento A. Smetonos asmens 
sekretorius, ‘Lietuvos aido 
vyr. redaktorius. Prie jo pradėta 
leisti “Lietuvos aido” vakarinė 
laida (laikraštis išeidavo tris kar
tus per dieną). Skaitė daug pa
skaitų, daugiausia per radiją.

Pirmą bolševikmetį jam pasi
sekė išsislapstyti. Vokiečių oku
pacijos pradžioje dirbo studijų 
biure ir surinko labai vertingą 
medžiagą apie raudonąjį terorą 
Lietuvoje. Rankraštis su doku
mentais 1944 m. pabaigoje pate
ko į Švediją, o iš ten į Ameriką. 
Rankraštis buvo labai reikalin
gas, kai Gh. Kerstenas rengė 
medžiagą apie Baltijos valstybių 
okupaciją.

1943 - 44 m. dirbo Kauno dien
raštyje “Ateitis” ir redagavo 
kultūrinį skyrių. į Vokietiją pasi
traukė 1944 m. vasarą. Po karo 
gyveno įvairiose pabėgėlių sto
vyklose Hanau, Fuldoje, VVies- 
badene. Stovyklose leido žinių 
biuletenius plačiai bendradar
biavo tremtinių laikraščiuose, 
suredagavo 1947, 1948, 1949 m. 
“Mūsų kalendorių".

Jo iniciatyva sušauktas žurna
listų suvažiavimas 1946 m. Buvo 
išrinktas žurnalistų sąjungos vi
cepirmininku, o 1947 m. pirmi
ninku.

J Ameriką atvyko 1949 m. Ku
rį laiką dirbo “Vienybės“ redak
cijoje. Vėliau persikėlė į Great 
Neck ir dirbo soduose, kol pasi
traukė į pensiją. Prieš penketą 
metų atsikėlė j Flushing, NY.

Spaudos darbai

Lietuviškoje spaudoje pradėjo 
bendradarbiauti 1924 m. Bend
radarbiavo bent su 50 laikraščių

A. Merkelis

ir žurnalų. Rašė daugiausia 
kultūros klausimais. Yra išspau
sdinęs per 3000 straipsnių. Pasi
rašydavo pavarde arba slapy
vardžiais: A. Miklaitis, A. Dan
gerutis, A. Daugėliškis, A. Vai
dotas ir k.

Iš didesnių literatūros darbų 
pažymėtina: L. Giros bibliogra
fija, išspausdinta jo raštų pirma
me tome, 1929; Jonas Jablon
skis, 1930; M. Valančiaus Paau
gusių žmonių knygelė, 1930; 
Vaižgantika (bibliografijos 
žinos), 1931; Vaikų auklėjimo 
pagrindai, 1930; Du garsieji 
žemaičiai (S. Daukantas ir vysk. 
M. Valančius, 1931; Jaunosios 
Lietuvos siekimai, idėjos, vadai, 
1932; Juozas Tumas-Vaižgantas, 
1934 (didelė memografija, antra

- Kaune lankosi JAV Tarptau
tinio vystymosi agentūros atsto
vas Gordon H. Vest bei progra
mos vykdymofasistentas, nuolūt 
dirbantis Lietuvoje, Aidas 
Kriaučiūnas. Ši agentūra, vyk
danti JAV vyriausybės ekono
minės paramos programą mate
rialiai bei konsultacijomis pade
da postkomunistinėms šalims 
pereiti į laisvąją rinką. Pabaltijy
je nuolat dirba 5 konsultantai, 2 
iš jų — Lietuvoje. Lietuvai kas
met skiriama apie 19 mln. JAV 
dolerių minėtos programos įgy
vendinimui. Tarptautinio vysty
mo agentūrai padedant, jau pa
rengti privatizavimo modeliai 9 
įvairaus profilio įmonėms — 2 
elektronikos, 5 tekstilės, aliejaus 
ir tabako.

— Lietuvos Seimas sausio 20 
d. ratifikavo nutarimą dėl Lietu
vos Respublikos ir Japonijos 
ESIM banko paskolos sutarties. 
Ministro pirmininko Adolfo Sle
ževičiaus teigimu, ši paskola pa
dės restruktūrizuoti banką, pra
monės, žemės ūkio, energeti
kos, prekybos ir paslaugų siste
mas. Iš visos 45 milijonų JAV do
lerių kredito sumos 27 milijonai 
JAV dolerių skirta rekonstruoti 
Lietuvos pramonei ir plėtoti ga
mybai, 10 milijonų JAV dolerių 
— žemės ūkio perdirbimo pra
monės įmonėms įrengimams įsi
gyti, 6 milijonai JAV dolerių — 
prekybos ir paslaugų įmonėms 
modernizuoti. Šiuo metu iš įvai
rių tarptautinių finansinių orga
nizacijų Lietuva yra gavusi be
veik 255 milijonus JAV dolerių 
paskolų.

— R. Mažuolis sausio 6 d. Pe
kine Pasaulio taurės varžybose 
50 m laisvo stiliaus plaukime iš
kovojo pirmąją vietą.

— Vokietijoje Liuneburgo 
mieste įsikūrusio šiaurės Rytų 
Vokietijos kultūros instituto di
rektorius Eckhard Matthes atga- 
beno ir pardavei Klaipėdos uni
versiteto vadovybei vertingos 
archyvinės medžiagos paketą. 
Jame — nemažai dokumentų, 
nušviečiančių Klaipėdos krašto 
laivybos, gintaro gamybos, ar- 

laida išleista 1955 m.); Antano 
Smetonos tautinės ideologijos 
bruožai, 1937 m.; Antanas Sme
tona, nepriklausomos Lietuvos 
kūrėjas ir vadas, 1938 m., — 
stambi monografija; Vincas Ku
dirka, 1989 m., stambi monogra
fija. r

Nuo pat studijų laikų jis rinko 
medžiagą monografijai apie 
Vydūną. Ir kas tada galėjo tokiu 
darbu užsiimti, padaryti pasi
kalbėjimus. Medžiagą rinko visą 
laiką, net ir sirgdamas, bet liga 
jau nebeleido šio didelio veikalo 
užbaigti. Žmonai Eugenijai pa
tariant, surado išeitį: Lietuvoje 
prof. Bagdonavičius, taip pat di
delis Vydūno gerbėjas, apsiėmė 
darbą užbaigti.

Rašė jis radijo vaidinimus, 
"Jaunoje kartoje” buvo išspaus
dinti vaidinimai: Lietuviškos 
vestuvės ir Lietuviško žodžio 
laisvintojas, 1939. Jo operetinį 
vaizdelį “Vestuvės be piršlybų” 
pastatė Dainavos ansamblis Ha
nau stovykloje, Brooklyno ope
retės choras 1958 m. pastatė kai
mo buities vaizdelį “Jaunimėlį”.

Likojo daug įvairių laiškų, ku
rie turi visuomeninę vertę ir ku
riuos reikia išsaugoti ateičiai.

Jo darbai parašyti ramiu stiliu
mi, surinkta daug medžiagos, 
viskas dokumentuota. Atbaigda
mas tokius didelius veikalus, jis 
tikrai įdėjo daug darbo. Tai dide
lis ir gražus paminklas pačiam 
autoriui: išsaugodamas kitus au
torius ateičiai, tuo pačiu ir save 
išsaugojo, (p.j.) 

IŠ LIETUVOS IR APIE LIETUVA

chitektūros, religijos raidą, lie
tuvių santykius su vokiečiais nuo 
18 amžiaus pradžios iki 20 
amžiaus pirmosios pusės. Nau
dodamiesi Liuneburge sukaup
tais dokumentais, Klaipėdos 
istorikai galės išsamiau tyrinėti 
Mažosios Lietuvos ekonomiką, 
socialinę ir politinę padėtį. Tai 
padės regeneruoti Klaipėdos pi- 
liavietes, senamiesčio kvartalus.

— Pastaruoju metu Lietuvoje 
nemažai žemės ūkio bendrovių 
bankrutuoja. Darbo ekonomikos 
centro specialistai rekomenduo
ja nedidelių ūkių savininkams 
jungtis į grupes ir iš bankrutuo
jančių bendrovių įsigyti bend
ram naudojimui žemės ūkio 
technikos. Siūloma taip pat 
steigti nedideliu* agroservisus. 
Trakų rajone jau yra 12 tokių ag
roservisu. Agroserviso funkcijas 
atlieka ir žemės ūkio mokyklos. 
Tai vertinama kaip moksleivių 
gamybinė praktika. 2-3 ha ūkelių 
savininkai patenkinti — įkainiai 
prieinami. Patenkintos ir mo
kyklos — pasipildo jų iždas, yra 
už ką pirkti naujos technikos.

— Lietuvos sutrikusio inte
lekto žmonių globos bendrija 
“Viltis nuo šių metų sausio mė
nesio pradėjo leisti informacinį

Virgilijus Čepaitis aiškina žurnalistams apie nebendradarbiavimą su KGB. Viktoro 
Kapočiaus nuotrauka

Pirmą kartą Vilniuje veikė paroda “Tarp skulptūros ir objekto lietuviškai’. Tai daugiau
sia moderni skulptūra. Finansavo SORESO fondas. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

ROSTROPOVIČIUS VĖL LIETUVOJE
Savo muzikinio gyvenimo ke

lyje esu susitikęs įdomių, šviesių 
asmenybių, tokių kaip kompozi
torius Dimitrijus Sostakovičius, 
dabartinis Tautinio simfoninio 
orkestro VVashingtone meno va
dovas ir dirigentas, violončelis
tas Mstislovas Rostropovičius, 
buvęs Maskvos kamerinio or
kestro meno vadovasjj-dirigen- 
tas Baršajus, dabar besidarbuo
jąs Londone ir kt., jau nekalbant 

leidinį “Viltis . Šiame leidinyje 
bus spausdinama įvairi metodi
nė ir organizacinio pobūdžio in
formacija, rašoma apie užsienio 
šalių patirtį. “Viltis" įkurta prieš 
ketverius metus, sutrikusio inte
lekto vaikus auginančių tėvų ini
ciatyva. Dabar jis turi 34 skyrius 
visoje Lietuvoje, daugiau kaip 
2000 globotinių.

— Žemės reformos tempai 
nepatenkina nei vyriausybės, 
nei žemės savininkų, pripažino 
kalbėdamas per radiją ministras 
pirmininkas Adolfas Šleževičius. 
Tačiau, pažymėjo premjeras, da
bar žemė grąžinama sparčiau. Jis 
pasakė, kad 1991-1992 metais 
nuosavybės grąžinimo doku
mentai buvo įteikti 12,6 tūksta
nčio buvusių žemės savininkų, 
tuo tarpu vien 1993 metais — 
26,2 tūkstančio. Premjero nuo
mone, žemės reformos tempai 
paspartės, kai savivaldybėse bus 
sukomplektuoti žemėtvarkinin
kų kadrai. Daugelyje savivaldy
bių tai jau daroma.

— Socialdemokratų frakcija 
pateikė Seimui sveikatos draudi
mo įstatymo projektą. Apie tai 
spaudos konferencijoje pranešė 
frakcijos seniūnas, gydytojas Vy
tenis Andriukaitis. Socialdemo- 

apie Lietuvos garsenybes.

Sį kartą apie Rostropovičių. 
Pirmą sykį jį mačiau Kaune 1951 
ar 1952 m., kada buvo atvykęs 
Šostakovičius. Koncerte tąsyk 
dalyvavo jaunas tamsiaplaukis, 
bet jau linkęs į plikimą Rostropo
vičius ir tercetas. Kauniečiai 
svečius šiltai priėmė. Tada dar 
studentas, prie Rostropovičiaus 
taip ir neišdrįsau prieiti, bet su 
Šostakovičium pasikalbėjau.

Antrukart su Rostropovičium 
netikėtai susidūriau ne kokiame 
stambiame centre, bet Marijam
polėj (tada Kapsukas). Kartą 
einu centrine gatve ir žiūriu — 
iškabintas kuklus plakatėlis, dar 
kvepiantis spaustuvės dažais. 
Pranešama, kad tą vakarą kon
certuoja Rostropovičius. Forte- 
pionu palydės jo nuolatinis part
neris, jau tada garbaus amžiaus 
Dediuchinas (kažin ar jis dar gy
vas?). Šiaip plakate jokių garbės 
vardų, nes jau buvo prasidėjusi 
trintis tarp Rostropovičiaus ir 
Brežnevo, o 1974 m. muzikas su 
žmona išvyko iš Tarybų Sąjun
gos. Tokį koncertą Marijam- 

kratai siūlys, kad privalomai 
būtų draudžiama visų nuolatinių 
Lietuvos gyventojų sveikata. 
Apdraustieji nemokamai naudo
tųsi poliklinikomis, gydytųsi li
goninėse, tačiau brangių ir ne 
itin būtinų paslaugų, pavyz
džiui, gydomosios kosmetikos 
procedūrų ir panašiai, apdraus
tieji negautų. Taip pat nebūtų 
garantuotas ir pagerintas išlaiky
mas ligoninėse. Privalomo svei
katos draudimo lėšos, siūloma 
socialdemokratų projekte, būtų 
paskirstomos šalyje proporcingai 
pagal gydytojų skaičių. Draudi
mą vykdytų savivaldos atstovų 
valdomos teritorinės ligonių ka
sos.

polėje praleisti būtų buvusi sun
ki nuodėmė.

Pažymėtina, kad Rostropovi
čius mėgdavo lankyti ir tolimus 
tuometinės Tarybų Sąjungos 
kampelius, be pianisto dėl visa 
ko pasiimdavo ir bajanistą (jei 
pianino nebūdavo).

Apie vieną tokį koncertą už
kampyje Rostropovičius man pa
pasakojo — šis pasikalbėjimas 
buvo paskelbtas Marijampolės 
laikraštyje “Naujasis kelias" (da
bar "Suvalkietis”).

Rostropovičių suvalkiečiai šil
tai priėmė, nors Kultūros namų 
salė ir nebuvo pilna — apie kon
certą sužinota tik prieš jo 
pradžią... Rostropovičiaus ran
kose violončelė tiesiog išdainavo 
Bacho, Beethoveno, de Falla, 
Šostakovičiaus kūrinius. Po kon
certo paklausiau Rostropovičių, 
ar tikslios mieste sklindančios 
kalbos apie jo lietuvišką kilmę 
(tiesa, gana toloką). Maestro šyp
telėjo ir atsakė, kad jo prosene
lis, kilęs iš Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės, dalyvavo Kos- 
čiuško sukilime, vėliau išvyko į 
Varšuvą, kur ir mirė. Prosenelio 
nesunaikintą amžino poilsio vie
tą jis rado vienose senose ka
pinėse.

Į klausimą, kaip jis reaguoja į 
nepilną koncertų salę, maestro 
atsakė, kad jam nesvarbu kiek 
susirenka. Jei iš visos masės trys 
ar penki klausosi, jis jiems ir gro
ja.

Gia Rostropovičius papasako
jo vieną epizodą iš savo koncer
tinių kelionių. Nuvažiavo jis try- 
se (be maestro, pianistas ir baja- 
nistas) į kolūkio kultūros namus 
netoli Altajaus. Ten žmonės ne
pasiruošę, nei kėdžių, nei tabu
rečių, pianinas išsiderinęs. Buvo 
žiema. Sužinoję, kad atvyko žy
mus muzikantas ir dar atsivežė 
bajanistą, žmonės tuoj sunešė 
kas kėdę, kas taburetę, užkūrė 
krosnį. Na, ir kas įvyko? Ugnelei 
spragsint, aplinka pasidarė tokia 
šilta, jauki, kad groti buvo vienas 
malonumas. Eiliniai žemdirbiai 
klausėsi labai atidžiai, prašė dar 
sykį atvykti ir praskaidrinti jų gy
venimą.

Tokius koncertus maestro ma
loniai prisimena. Marijampolėje 
atsisveikindamas svečiui įteikiau 
tada dar gyvos liaudies meninin
kės J. Rutkauskaitės pagamintą 
velniuką, grojantį muzikos in
strumentu. Netikėta dovana Ro
stropovičiui patiko.

Po ilgų metų žymusis violon
čelistas Rostropovičius vėl 
turėjo koncertą savo protėvių 
žemėje. Buvo malonu stebėti 
koncertą Vilniuje bent televizi
jos ekrane ir pagyventi prisimi
nimais, kurie neužmirštami.

Viktoras Gulmanas



LIETUVISKASIS KRYŽIUS 
IR RŪPINTOJĖLIS

(atkelta iš 3 psl.) 
tebūdavo tik nedidelė nukry
žiuoto Išganytojo statulėlė, arba 
nedidelis krucifiksas (kry želis su 
Nukryžiuotojo statulėle), arba 
pagrindinės trys Kalvarijos kalno 
figūros (nukryžiuotas Kristus 
tarp šv. Jono apaštalo ir Dievo 
Motinos). Tik labai retais (išimti
nais) atvejais lietuviško kryžiaus 
sankryžoje nebūna Kalvarijos 
kalno pagrindinio simbolio, bet 
ten niekad nebūna Rūpintojėlio, 
kaip liudija šimtai senųjų kryžių 
fotografijų.

Išganytojui religinę pagarbų 
pareikšti viršum Nukryžiuotojo 
statulėlės arba viršum krucifikso 
lietuvių kryžiuose dažniausiai 
būna dvišlaitis medinis stogelis, 
arba j j atstojantis kitokios formos 
skardinis dangtelis. Tokie stoge
liai yra liekana mažos negilios 
koplytėlės-dėžutės, kurioje bū
davo įstatomas krucifiksas, nes 
tokia dėžutė Nukry žiuotojo me
dinę statulėlę geriau apsaugo
davo nuo oro permainų negu pa
stogėlė iš vieno stogelio.

Tiesa, buvo pavyzdžių, kurie 
rodė statytojų mėginimų visų 
kryžiaus sankryžų apsupti kop
lytėle su stogu. Rytų aukštai
čiuose yra buvęs ne vienas pa
vyzdys, kuris liudija meisterių 
pastangas kryžiaus sankryžų 
įkomponuoti į koplytėlę, pasle
piant jos stogelį, panaikinant ko
plytėlės šonus ir kampuose tepa- 
liekant tik kolonėlius. Bet ir šito
kiose kompozicijose sankryža su 
krucifiksu pasilikdavo atvira, kad 
būtų matoma iš tolo. Kadangi 
svarbiausioji vieta kryžiuje yra 
sankryža su Išganytojo simboliu, 
tai aplink jų ir buvo telkiami 
įvairūs ornamentai — spindu
liuotos aureolės, gėlir^rs aureo
lės, girliandos, bažnytiniai įran
kiai ir kita. Tuo tarpu ornamen
tais išpuošta sankryžų laikus stie
bas senuose kryžiuose būdavo 
visai neornamentuotas, arba la

TALKA LIETUVAI TEKA 
IŠ ĮVAIRIŲ ŠALTINIŲ

Išeivijos lietuviai, aktyviai 
veikę Lietuvių Bendruomenės. 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
VLIKo ir kitų organizacijų kovo
je prieš sovietinę Lietuvos oku
pacijų, savo aukomis dosniai 
rėmė šias organizacijas.

Mūsų broliai Lietuvoje paga
liau išsilaisvino iš žiaurios sovie
tinės okupacijos. Tačiau dar ilgas 
kelias į laisvės, paremtos asmens 
iniciatyva, atsakomybe ir teise, 
įgyvendinimų. Lietuva pasirinko 
demokratijų, kuri yra vienintelis 
kelias į asmens laisvę ir žmogaus 
teisių apsaugojimų. Šiuo keliu 
lietuviai gali žengti, tik pakilę iš 

TARP ISVIETINTŲJŲ 
PRISIMINTI IR LIETUVIAI

Išeivių, išvietintųjų, benamių 
ir pabėgėlių problema pasaulyje 
yra tokia sena kaip ir žmonija, ir 
tokia šviežia kaip vakar dienos 
įvykiai. Šiais žodžiais Kazys 
Daugėla pradėjo savo 45 minu
tes trukusių paskaitų metiniame 
bendradarbių susirinkime, El- 
liot ligoninės salėje, Mancheste- 
ryje. N H

Prelegentas kalbėjo apie Lie
tuvą ir tuos lietuvius, kurie ant
rojo pasaulinio karo metu turėjo 

y palikti savo kraštų. Paskaita buvo 
pradėta rodant skaidres, perfo
tografuotas iš žurnalų apie išvie- 
tintuosius įvairiuose pasaulio 
kraštuose. Po šios žiemos Bosni
jos musulmonų pabėgėlių šei
mos nuotrauka sekė 1944-45

bai nežymiai papuoštas, kad ne
nustelbtų sankryžos puošmenų. 
Prie kryžiaus stiebo (koto) dar 
būdavo galima užtikti prikompo- 
nuotų vienų arba keturias koply
tėles su šventųjų statulėlėmis. 
Bet tokių kryžių Lietuvoje labai 
nedaug — prof. Ignas Končius 
Žemaičiuose terado tik penkis.

Rūpintojėlio tradicinė vieta — 
ne kryžiuje, bet koplytėlėje. Ji 
gali būti prikalta prie gyvo me
džio, arba ant kolonos (stiebo). 
Rūpintojėlio statula taip pat gali 
būti patalpinta dvifasadinėje ir 
keturfasadinėje koplytėlėje. Ši
tokios koplytėlės taip pat dažnai 
turėdavo pjaustytų ornamentų, 
bet jie nebūdavo nei tokie 
stambūs, nei tokie gausūs, kad 
pridengtų arba nustelbtų šven
tųjų statulėles, be kurių ko
plytėlės nebūtų turėjusios pras
mės. Tie mediniai ornamentai 
tebuvo antriniai arba papildo
mieji elementai, išpjaustyti ko
plytėlių pakraščiuose, bet ne 
stiebe, nes šis — tik archi
tektūrinė būtinybė, bet ne pa
garbos objektas, kuris būtų ver
tas puošti.

Čia išdėstytas mintis būtų ga
lima šitaip suglausti:

1. pagal lietuviškų kryžių ir 
koplytėlių tradicijų Rūpintojėlis 
niekada nekeliamas į kryžiaus 
sankryžų, kur vieta Nukryžiuota
jam;

2. Rūpintojėlis tebūna stato
mas tik į koplytėles prie gyvų 
medžių ir ant kolonų (stiebų);

3. nei koplytėlių, nei kryžių 
stiebai nepuošiaini pridedamo 
medžio^omamentais;
4. įvairių formų ornamentai te

teikiami aplink kryžiaus sank
ryžų, bet jie neturi pridengti ar
ba nustelbti šventųjų simbolių.

Dr. J. Grinius,
(“Lietuvių dienos”, 1975)

sovietinės amoralės liūno, tik 
per dvasinį, moralinį ir ekono
minį atgimimų.

Turime Lietuvoje idealistų, 
kurie renkasi tinkamas priemo
nes šiam tikslui siekti. Šių prie
monių tarpe yra žodžio laivė ir 
priemonių pasirinkimo teisė, t. 
y. laisvė skelbti savo idėjas ir 
burtis su savo bendraminčiais. 
Tai įvykdoma tiktai per spaudų, 
radijų ir televizijų, tik organizuo
jant partijas ir kitas socialines bei 
ideologines grupes.

Galime džiaugtis, kad Lietu
voje atsikuria tokios organizaci
jos, įskaitant ir Lietuvos kri- 

metų lietuvių bėgimo į Vakarus 
vaizdai ir gyvenimas stovyklose. 
Šios skaidrės buvo parinktos iš 
K. Daugėlos knygos “Išeiviai iš 
Lietuvos”.

Sekančių dienų spaudoje buvo 
paskelbta, kad bendradarbiai su
rinko ir įteikė ligoninei 147,000 
dolerių, o “Special guest Kazys 
Daugėla presented a spectacular 
slide shovv firom bis “Lithuanian 
Emigrants” photography collec- 
tion”.

Šioje ligoninėje dirba lietuvis 
gydytojas dr. A. Drukteinis.

A. P. P.

Neužmirškime lietuviškos 
knygos. Ji šaukte šaukiasi mūsų 
pagalbos. Nusipirkime bent vie
ną lietuvišką knygą per mėnesį.

Lietuvos vaikams Vilniaus sporto rūmuose suruošę kalėdines vaišes GT International 
prezidentas Algis Grigas ir viceprezidentė Rūta Pauperienė. Dešinėje Algis Avižienis, 
JAV ambasados Vilniuje atstovas.

Mons. M. Vasiliauskas su vaikais-našlaičiais Vilniaus sporto rūmuose GT International 
surengtame kalėdiniame baliuje. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

kščionių demokratų partijų, kad 
skleidžiamos laisvės ir žmogaus 
orumo idėjos per spaudų ir kito
mis priemonėmis.

Gaila, kad šių priemonių žymi 
kontrolė dar tebėra buvusios so
vietinės sistemos nomenklatūri
ninkų rankose. Todėl užsienio 
lietuvių pagalba šioje srityje 
nemažiau reikalinga, kaip ir 
mūsų praeities parama Lietuvos 
kovai už laisvę. Viena iš priemo
nių teikti šiai pagalbai yra Po
piežiaus LeonoXIII Fondas, ku
ris prieš daugel metų yra įregi
struotas Jungtinių Amerikos 
Valstijų valdžios, kaip nepelno 
siekianti korporacija, kuriai ski
riamos aukos atleidžiamos nuo 
federealinių mokesčių.

Leono XIII Fondas kviečia vi
sus lietuvius aukoti šiam Fon
dui, kad galėtume remti Lietu
voje krikščioniškos ideologijos 
spaudų, kitas priemones infor
macijai skleisti ir paremti įvairias 
šios srities programas, organi
zuojamas Lietuvoje, skirti sti
pendijas studentams, norin
tiems giliau susipažinti su de
mokratija ir su krikščioniškais so
cialiniais principais.

Popiežiaus Leono XIII Fondo 
vadovybė kviečia savo gyvena
muose telkiniuose organizuoti šio 
Fondo židinius ir skirti aukų jo 
veiklai stiprinti. Aukos siun
čiamos Pope Leo XIII Fund var
du, adresuojant: 9050 Troy Ave- 
nue, Evergreen Park, IL 60642. 
Fax/telef. 708 636-9562. Aukų 
vajui pažengus, bus išleista kny
ga su aukotojų sųrašu. Kas auko
tų bent $500, prašomas atsiųsti 
savo biografiją ir nuotraukų, 
kad būtų galima tai įtraukti į auk- 
tojų knygą.

Dr. Č. Masaitis,
Tarybos pirmininkas

VAIŠĖS LIETUVOS NAŠLAIČIAMS

Mėgstame polemikų ir kalbas, 
tačiau ant kalbų negalime sviesto 
užsitepti ir pasisotinti. Atėjo 
konkrečių darbų laikas. Kalėdų 
švenčių, kurios pilnos meilės ir 
gerumo proga G. T. Internatio
nal savininkas Algis Grigas kartu 
su Matt ir Philomene Vilučiais 
parodė tų artimo meilę Lietuvos 
našlaičiams, jiems suorganizuo
dami Kalėdų eglutės šventę.

G. T. International kelionių 
agentūra, turinti didelę raštinę 
ir profesionalų kolektyvų Lietu
voje, ėmėsi organizuoti darbų. 
Iš visų našlaitynų buvo paprašy
ta atsiųsti vaikučių vardinį są
rašų. Visi buvo pakviesti į Vil
niaus sporto rūmus, kur vaiku
čius pasitiko uniformuoti G. T. 
darbuotojai.

Sporto rūmų antrame aukšte 
buvo padengtas ilgas vaišių sta
las. Prieš vaišes mons. Vasiliaus
kas vadovavo bendrai maldai. 
Kiekvienam vaikučiui buvo pa
ruošta lėkštė su importuotais 
vaisias, sumuštiniais, šokoladais. 
Po vaišių vaikučiams buvo spec
ialus “Lietuvos" ansamblio kon
certas.

Kaip galėtų atrodyti kalėdinė 
puota be Kalėdų senelio? Ir čia 
į salę su G. T. firmos mikroauto
busiukais įvažiavo net keturi 
Kalėdų seneliai. Visi vaikučiai 
gavo po radijo aparatą gyvuliuko 
pavidale. Padaryta ir daugybė 
nuotraukų su Kalėdų seneliais.

Visus šios kalėdinės šventės 
organizacinius darbus kruopščiai 
atliko G. T. International firmos 
direktorius Lietuvoje Petras Te- 

Ivčėnas. Jam talkno Sporto 
rūmai, neimdami nuomos už sa
lę. Lufthansa aerolinija. nemo
kamai atskraidinusi dovanėles iš 
Hong Kongo, Lietuvos aerolini
ja. kuri dovanėles nemokamai 
atskraidino iš Frankfurto j Vil
nių. “Lietuvos" ansamblis, atsi
sakydamas pelningesnių koncer
tų, kad tik pradžiugintų naš
laičius.

Šalia tūkstančio vaikų, dalyva
vusių Sporto rūmuose, buvo 
daugybė kitų, kurie dėl ligų ar 
kitų negalių nepajėgė atvykti. G. 
T. International darbuotojai an
tram tūkstančiui vaikučių išve
žiojo dovanėles po įvairias Lietu
vos vietoves. Rengėjai pažadėjo 
tokią šventę suruošti ir kitų 
Kalėdų proga.

LOS ANGELES

I>os Angeles Dramos Sambū
ris Algirdo I^andsbergio dviejų 
veiksmų pjesę “Vėjas gluosniuo
se” stato vasario 19 ir 20 dieno
mis Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Režisuoja Algimantas Že
maitaitis.

Lietuvos Dukterų renginys 
įvyks vasario 27 d., sekmadienį.

Kaziuko mugė, rengiama vie
tos skautų, įvyks kovo 6 d., sek
madienį. lietuvių parapijos pa
talpose.

Rekolekcijos Ix>s Angeles lie
tuviams vyks kovo 10-15 dieno
mis Rekolekcijoms vadovaus 
Troškūnų parapijos klebonas 
kun. Saulius Pilipavičius.

L.Ž.K.

— 70-ies metų sukaktį šiais 
metais vsario 16 d. švenčia Lie
tuvos generalinis konsulatas 
Chicagoje, bet ne Vaclovas Klei
za, garbės generalinis konsulas. 
Tai sukakčiai prisiminti yra ren
giamas priėmimas vasario 19 d.. 
7 vai. vak. Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus patalpose, 
65(X) S Pulaski Rd.. Gbicago. 
I L. Ta proga bus galima apžiūrė
ti ir praplėstas konsulato patal
pas.

— Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjunga Vasario 16-osios 
minėjimą ir koncertą rengia va
sario 19 d. Londone. Programo
je svečiai iš Lietuvos: operos so
listas baritonas Valentinas Cep- 
kus. pianistė Eglė Janulev ičiūte 
ir kanklininkė Daiva Kimtytė. 
Sveikins Lietuvos ambasados 
Londone Charge d'Afiairs dr. 
Antanas Nesavas ir ilgametis lie
tuvių rėmėjas Lord Eonais. \ a- 
sario 20 d. iškilmingos pamaldos 
už Lietuvą vyks Šv . Kazimiero 
bažnyčioje.

- Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės valdyba pagrindinį Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 
minėjimą rengia vasario 19 d., 
šeštadienį. Hūttenfeldo piliečių 
salėje. Tuo pačiu bus paminėta 
ir Vasario 16-osios gimnazijos at
sikėlimo j Romuvą 40-osios me
tinės. Minėjimo numinę progra
mą atliks Vasario 16-osios gimna
zijos choras,' orkestras ir tautinių 
šokių grupė.

— Denver, CO, Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas įvyks 
vasario 20 d., sekmadienį, Holi- 
day Inn, Golden, (X), patal|u>- 
se. Pagrindinis kalbėtojas bus 
Generalinis Lietuvos garbės 
konsulas Vytautas Čekanauskas 
iš Ia>s Angeles, CA.

— Detroit, MI, "Baltijos ir 
"Gabijos skautų-čių tuntai Ka
ziuko mugę rengia kovo 6 d , 
sekmadienį. Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijos salėje.

— Bostono etnografinis an
samblis “Sodauto”, vadovauja
mas Gitos Kupčinskienės atliks 
meninę programą Vasario Iri
osios minėjime Brocktone vasa
rio 20 d., sekmadienį. 3 vai po
piet Sv. Kazimiero lietuvių para
pijos salėje.

— Mokytojų darbo konferen
cija, rengiama JAV LB Švietimo 
tarylx>s. įvy ks vasario 27 d. Pa
saulio Lietuvių Centro. Le
ment. IL. Konferencijoje bus 
praktiško pobūdžio paskaitos, 
mokymo medžiagos pristaty
mas Bus progų diskutuoti šių 
dienų lituanistinių mokyklų dar
bus ir problemas.

— Lietuvių Fondas lapkričio 
1 d. savo įstaigą perkėlė į Pasau
lio Lietuvių Centrą Lement, IL. 
Darbo valandos kasdien, išsky
rus šeštadienį ir sekmadienį, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. vak 
Naujas adresas: 14911 127tb 
Street. Leinont,lL60439. Telef. 
708257-1616 Fax 708 257-1647.

— Vasario 16-osios gimnazi
jos adresas dėl Vokietijos pašto 
reformos pasikeitė. Dabartinis 
adresas yra toks: Litauisches 
Gymnasium, Hūttenfeld. Lor- 
scher Str., 1, 68623 I .am pert- 
heim, Germany.



PATIKSLINIMAI
Autorės pavardė

Sausio įnėn. 21 d. "Darbinin
ke” Nijolės Nausėdienės straips
nyje “Naujos knygos” vienos au
torės pavardė buvo apkeista. A. 
(Audra) Kubiliūtė yra JAV LB 
Švietimo tarybos išleistos kny
gos ‘ Mįslingos kaladėlės” auto
rė, R. (Ramunė) Kubiliūtė nėra 
parašiusi knygų, bet rašo straips
nius ir priklauso prie JAV LB 
Švietimo tarybos.

OiimpiniŲ žaidynių 
vietos ir datos

"Darbininko 1994 m. 4 nr., 
1 psl., straipsnyje "į XVII žie
mos olimpines žaidynes vyksta 
geriausieji išspausdintų sakinį 
"Pirmų kartų Lietuvos Respubli
ka Žiemos Olimpinėse žaidynė
se pasirodė Paryžiuje 1924 m, 
K. Cerkeliūnas patikslina: “1924 
m. žiemos olimpinės žaidynės 
įvyko ne Paryžiuje, bet Chamo- 
nix (Prancūzija). Paryžiuje buvo 
pravestos 1924 m. olimpinės va
saros žaidynės, kuriose dalyvavo 
Lietuvos futbolo vienuolikė ir du 
d\ iratininkai .

Straipsnio kilmė
"Darbininko” 1994 m., 4, 5 ir 

6 numeriuose buvo spausdina
mas straipsnis "Katalikų socia
linė doktrina ir ekonominė 
veikla .

Straipsnis perspaudintas iš

Lietuvos Katalikų Bažnyčios in
formacijos centro biuletenio 
“Katalikų Bažnyčia Lietuvoje” 
1993 m. Nr. 6(18).

Straipsnis parengtas pagal: 
VVolfgang Okenfels, “Kleine 
Katholįsche Soziallehre”. Pau
lius Verlag, Trier, 1992.

Aukos Gedimino paminklui
“Darbininko” 1994 m. sausio 

28 d., Nr. 4, psl. 7 buvo žinia 
apie Lietuvos Didžiajam Kuni
gaikščiui Gediminui Lietuvoje 
statomų paminklų. Pranešant 
ALKos muziejaus adresų, kur 
siųstinos aukos, įsivėlė klaida. 
Tikras adresas: ALKA (Gedimi
no fondui), P, O. Box 608, Put
liam, CT 06350.

NEW YORKE
George Hatzitheodorou, Da

nutės Mikulskytės vyras, vasario 
13 d., 12;30 v. vidurdienį mirė 
ligoninėje. Velionį visi vadino 
Jurgiu, visi jį pažino, nes jis 
lankė lietuviškus renginius. Pa
šarvotas M. Shalins šerme
ninėje.

B "hTrmacy B
Wm. Anastasi, B. S. 

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

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELEVER 

Tel.: 296 - 4130

RASA TRADE C O.
1038 14 St. #4

Santa Monica, CA 90403 
fax ir tel. (310) 458-8823
SIUNČIAME į LIETUVĄ

siuntinius lėktuvu -- $2.00 už vienq svarq
siuntinius laivu-- $0.90 už vienq svarq

$0.65 už vienq svarq knygų 
mašinas I a i v u - kainq apsprendžia mašinos dydis.

- MUITŲ NĖRA. SĄRAŠŲ NEREIKIA -
Galime patarnauti pervedant pinigus i LIETUVĄ ir iš LIETUVOS. 
Parduodame maisto produktus. Siūlome prie siuntinio pridėti ar 

atskirai užsakyti gražius japoniškus šilkus, kurių pavyzdžius galite 
pamatyti kompanijoje "RASA". •

Waterview Properties M L S
of the Palm Beaches, Ine.

Ray Staskunas
LICENSED REAL ĖST ATE BROKER

11501 Ellison Wilson Road 
North Palm Seach, FL 33408 
SE Comer of PGA Bridge

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

FOR YOUR FLORIDA REAL ĖST ATE NEEDS!!!

CALL 1 (800) 369 - 7355

Apreiškimo parapijos choras 
Brooklyne vasario 6 d. išsirinko 
naujų choro valdybų: pirminin
kas — William Kučinskas, vice
pirmininkė — Isabelle Amaitis, 
sekretorė — Mildred Dulkė, iž
dininkas — Petras Baltrulionis, 
knygininkas — Peter Lenk, so
cialinių reikalų vedėjas — Vito 
Senken, hostess - Veronika Kaz- 
lauskis. Apreiškimo parapijos 
klebonu yra kun. Vytautas Palu
binskas.

Tradicinė Kaziuko mugė ren
giama kovo 6 d., sekmadienį, 
Kultūros Židinio visose patalpo
se. Rengia New Yorko skautai.

ŽIAURI ŽIEMA

Amerikų šiemet užpuolė sunki 
žiema, ypač ji žiauri NevvYorke.

Buvo kelios didžiulės sniego 
audros, kada sustojo bet koks 
judėjimas. Siautė dideli šalčiai ir 
vėjai. Tokios sunkios žiemos čia 
nebuvo per 93 metus.

Dėl gausybės sniego labai pa
sunkėjo susisiekimas. Net pože
minių traukinių kai kurie marš
rutai buvo nutraukti, o autobusai 
važinėjo valandomis, buvo užda
ryti aerouostai. Dabar miestas 
tvarkomas ir pamažu grįžta į nor
malų gyvenimų. Lietuvių Kultū
ros Židinys taip pat buvo užsnig
tas ir sunkiai pasiekiamas.

Ypač sunku žiemų pergyventi 
vyresnio amžiaus žmonėms, ku
rie kasdien išeidavo apsipirkti, 
lankydavo savo valgyklas. Dabar 
jų dauguma turi organizuoti ap
sirūpinimų būdami namie, nes 
vaikščioti labai pavojinga.

SUDARYDAMI TESTAMENTUS, 
NEPAMIRŠKITE "DARBININKO"! 

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

kiekvieną savaitę lanko 'Darbininkas*.

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York - New York $599 r.t.Kaunas
Chicago - Vilnius - Chicago $599 r.t.

One way $380

LIETUVIŲ KATALIK-Ų SUSIVIENIJIMAS
Už prieinamus mokesčius siūlo 

apdraudos planus.
Susivienijimas savo nariams moka 

dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant mortgičių.

Norį Įsirašyti kreipkitės / Susivienijimo Centrą, 71- 
73 So. Washington Street, Wilkes - Barte, PA 18701. 
Didžiojo New Yorko lietuviai kreipkitės / Su
sivienijimo direktorių Jonų A. Vainių, 3 Clare Dr., 
East Northport, N. Y. 11731. Namų tel. 516 261- 
3797, ofiso tel. 718 847-2686^

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

ITSEASYTO
BANKBY.

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CH1CAGO

# atlanta IMPORT EXPORT 
Trumpiausias kelias i Lietuvą
SIUNTINIAI | LIETUVA

SIUNTINIAI PRISTATOMI Į NAMUS 
NEW YORKE, KREIPKITĖS l MUSŲ 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

The South Boston Savings 
Bank’s famous postage paid 
both ways bank by mali 
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 enioyed this free Service for years.

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

WE’LL>
PAYTHE J

© attania import export. r&92

WAYS! Z

. South Boston / 
Savings Bank\

AUVAYS THE LEADER

MAIN OFFICE WEYMOUTH OFFICE

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

i 460 West BroaCway 
South Boston

į 268-2500

! NEPONSET CJRCLE 
740 Gaiirvan Btvd

I 825-9090

| oateotbiptm--------------------------------------------------------------------------------- | ouiNCY OFFICE
I sk>«atuj«__________________________________________________ | 690 Adams St
i_  _____ __ __ ________ __ Laktn Square
MEMBER FDIC «nd D1FM ALL DEPOSITS INSURED IN FULL 479‘9660

NEEDHAM OFFICE
355 Cbestnut St 
449X)2i0

WEST ROXBURY 
1833 Centre St 
323-8000

. ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jus 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

N_______________ ___________ Z

VILTIS
(HOPE)

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

TEL: (617) 269-4455

DĖMESIO KELIAUTOJAM Į
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.

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I VILNIŲ

□ Siuntinių agentūra VILTIS pradeda trečiuosius savo darbo metus. VILTIS yra ne 
pelno organizacija.
Visus siuntinius nuvežame ir žmonėms asmeniškai į namus pristatome per 
vieną mėnesį.

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

□ Visi siuntiniai yra apdraudžiami.
□ VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES 

DOVANA. Aukotojas gali asmeniškai paremti ypatingai sunkiai pragyvenančią 
Lietuvos šeimą, Sibiro tremtinį, vienišą žmogų.

□ Sekantį konteinerį į Lietuvą išsiųsime vasario pabaigoje.

Vasario mėn. siuntinius priimsime šiuose miestuose:

Grupiniai skrydžiai į šventę KAINA

Kas užsako 
lėktuvo bilietus, 

viešbučius ir 
kitas paslau
gas, gauna 
nemokamai 

bilietus į šokių ir 
dainų šventę.

(plius taxai)
Birželio 27 - liepos 16 iš Čikagos $979
Birželio 28 - liepos 13 iš N.Y. (JFK) $850
Birželio 29 - liepos 20 iš Miami $925
Birželio 29 - liepos 13 iš Nevvark (N.J.) $878
Birželio 29 - liepos 15 iš Los Angeles $1,164
Birželio 30 - liepos 20 is N.Y. (JFK) $850
Liepos 4 - 23 iš San Francisco $975

Šios kainos 
galioja 

nusipirkus 
bilietų 

iki kovo 1 d.

VYTIS TRAVEL
2129 Knapp St., Brooklyn, NY 11229 

Tol. 718-769-3300; 1-800-952-0119 
FAX: 718-769-3302 Telex: 216 282

LOWELL, MA 18 d. (penktadieni) 
LAWRENCE, MA 18 d. (penktadienį) 
WORCESTER, MA 19 d. (šeštadienį) 
WATERBURY, CT 19 d. (šeštadienį) 
HARTFORD, CT 19 d. (šeštadienį) 
PUTNAM, CT 21d. (pirmadienį) 
CARE COD, MA 22 d. (antradienį) 
PROVIDENCE, Rl 23 d. (trečiadienį) 
BROCKTON, MA 24 d. (ketvirtadienį) 
BROOKLYN, NY 26 d. (šeštadienį)

9.30- 11.00 ryte 
11.30 - 1.00 popiet 
12.00 - 4.00 popiet 
9.00- 11.00 ryte 
12.00 - 2.00 popiet 
4.00 - 6.00 popiet 
4.00 - 6.00 popiet 
4.00 - 6.00 popiet 
4.00 - 6.30 popiet 
12.00 - 4.00 popiet

Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

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



DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai atsiun

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

Po 40 dol.: J. Žebrauskas, 
Chicago, IL.

Po 30 dol.: V. Petkevičius, 
Lakeside, CT; Regina Šlepetys, 
Brick, NJ; Kun. A. Pupsys, Weeka- 
paug, RI.

Po 25 dol.: Dr. V. Vaitkus, 
Juno Beach, FL; Genė VVitkus, 
Sanibel, FL;S. Bobelis, Plainvievv, 
NY.

Po 20 dol.: Sisters or the 
Immaculate conception, Montreal, 
Canada; L. Reivytis, Los Angeles, 
CA; J. Ramonas, Santa Monica, 
CA; J. Raugalis, VVaterbury, CT; 
Bronė Zdanys, West Hartford, CT; 
V. Trečiokas, VVethersfield, CT; 
Dana Miklas, Boca Raton, FL; V. 
Barius, Lake Worth, FL; Em 
Daugnora, Miami, FL; V. Gružas, 
St. Petersburg, FL; M. Kiemaitis, 
St. Petersburg, FL; Regina Nakone- 
czna, South Pasadena, FL; R. Pet
kevičius, Levriston, ME; Vita Hodg- 
es, Dorchester, MA; L. Bernotas, 
Sharon, MA; F. Averka, South Bos
ton, MA; Emilia C. Tamalavage, 
Worcester, MA; H. Ulrichas, 
Worcesterr MA; R. Dzek, Shore- 
view, MN; L. Šimkus, Clark, NJ; P. 
Brazauskas, Paramus, NJ; A. E. Pris- 
temik, Rockavvay, NJ; B. Stankaitis, 
Paterson, NJ; Vitalia Matyckas, 
Warren, NJ; Agnės Buyvid, Bronx, 
NY; J. Gruodis, Monticello, NY; 
Kun. P. Jonaitis, Gloversville, NY; 
Jovita Skučas, M.D., Hilton, NY;
A. Vaicekauskas, Richmond Hill, 
NY; J. Burdulis, Shirley, NY, Petre 

Skausmo valandoje pareikškite Darbininko 
laikraštyje užuojautą savo liūdintiems 

draugams ir pažįstamiems.

A. t A.
Inž. EDMUNDUI BINKIUI- 

BINKEVIČIUI
mirus, žmoną ir dukras su šeimomis nuoširdžiai 
užjaučiame.

Leonilė ir Juozas Giedraičiai

A.t A.
Pulkininkui dr. JUOZUI VĖBRAI
mirus, žmoną Genovaitę, dukrą Vaivą Gustienę ir 
vaikus Lietuvoje su šeimomis bei kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

Leonilė ir Juozas Giedraičiai

Kilniam lietuviui patriotui

A.t A.
Pulk. dr. inž. JUOZUI VĖBRAI
mirus, dukteriai Vaivai Vėbraitei-Gust, Tautos 
Fondo tarybos narei, jos šeimai ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą.

TAUTOS FONDAS

MIRTIES PRANEŠIMAS

Po sunkios ir ilgos ligos 1994 m. vasario 9 d. St 
Petersburg, FL, mirė

BORISAS UDALOVAS,
sulaukęs 78 metų amžiaus. Nuliūdime liko 

žmona Regina (Kaunackaitė), sūnūs Jurgis ir 
Andrius su šeimomis Northport, NY, seserys Ire
na Moor, So. Orange, NJ, ir Raiša Pimonov bei 
brolis Petras, abu Millville, NJ.

Privačios laidotuvės buvo vasario 14 d. St. 
Petersburg, FL

Dubauskas, VVoodhaven, NY; M. 
Palunas, Akron, OH; Dalia Puzyc- 
ki, Bensalem, PA; J. Lukas, Phila- 
delphia, PA; R. Cirpulis, Sugar 
Land, TX.

Po 19 dol.: B. Aponavičius, 
Easton, PA.

Po 15 dol.: E Radionovas, 
West Hartford, CT; P. ir A. Kaspa- 
riunas, Largo, FL; E. Bacanskas, 
Olney, MD; J. M. Walentukiewicz, 
Boston, MA; Teklė Bogusas, So. 
Boston, MA; J. Vaitkunas, Lenox, 
MA; V. Kiukys, Branchburg, NJ; P. 
K. Gobuzas, Blauvelt, NY; S. Re- 
meza, New Rochelle, NY; Bronė 
Jacikevičius, VVilloughby, OH.

Po 10 dol.: S. Dabkus, Toron
to, Canada; Aldona Gervickas, 
Peoria, AZ; J. Valukonis, Glendale, 
CA; E. Maximovitsch, Ashford, CT; 
J. Seniūnas, Hartford, CT; J. Dun
da, VVilmington, DE; J. Juodis, 
Beverly Hills, FL; E. Baliunas, Holi- 
day, FL; Zita Budrevičius, Palm 
Beach Gardens, FL; B. J. Mikalaus
kas, Seminole, FL; S. Bakutis, St. 
Petersburg, FL; Adelaida Strijaus- 
kas, St. Petersburg, FL; J. Štokas, 
Stuart, FL; Otilija Siemaska, Surf- 
side, FL; Regina Przybysz, Duluth, 
G A; V. Račiūnas, Chicago, IL; 
Bronė Kuodis, Arlington, MA; J. V. 
Starinskas, Belmont, MA; A. 
Sužiedelienė, Brockton, MA; B. J. 
Naras, Shrevvsbury, MA; Aldona 
Zagurskis, So. Boston, MA; Euge- 
nia Vigelis, Mays Landing, NJ; B. 
Plioplys, New Brunsvvick, NJ; J. J. 
Gricius, Pennsauken, NJ; P. Lenk, 
Shelter, NY; A. Maculaitis, Valley 
Stream, NY; A. Žukas, VVoodhaven, 
NY; Adelė Savičiūnas, Akron, OH; 
Algis Cesna, Cleveland, OH.

Po 5 dol.: M. Antonitis, Mis- 
sion Viejo, CA; Fr. Bronius Kau
nas, OSJ, Santa Cruz, CA; M. 
Paske vidus, Santa Monica, C A; J. 
P. Bulota, Littleton, CO; Genevie- 
ve Setikas, Nevrington, CT; Jūratė 
Dibenedetto, West Hartford, CT; 
Aurelija Stongvila, Coral Gables, 
FL; B. Gudaitis, Clearwater, FL; 
Rimgailė Zotovas, North Palm 
Beach, FL; S. Kligys, Stone Moun- 
tain, GA; S. Stravinskis, Brookfield, 
IL; A. Čepėnas, Oak Lawn, IL; 
Christina A. Venckus, Arlington, 
MA; Janina Cepkauskas, Brockton, 
MA; Anna Bacevičius, Newton, 
MA; A. Girnius, Roslindale, MA; 
V. Sabaliauskas, Colonia, NJ; M. ir
B. Ziaugra, Sharon, MA; D. An- 
druska, Roselle Park, NJ; A. Dau
kantas, Waliington, NJ; A. J. Gruo
dis, Wappingers FLS, NY; R. 
Petrauskas, Webster, NY; Helen 
Johnson, Richmond Hill, NY; V. 
Taraska, Wickliffe, OH; Msgr. M.
C. Ozalas, Clarks Green, PA; M. J. 
McGovvan, Clarks Summit, PA.

Po 4 dol.: C. J. Drazdauskas, 
Moscovv, PA.

Po 2 dol.: Irene Kubilius, 
Vemon, CT; B. Kovas, Norvvood, 
MA.

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

ŽVILGSNIS j 
PRANCIŠKONŲ
VEIKLĄ 
IŠEIVIJOJE
IR LIETUVOJE
Vasario 8-9 dienomis Brookly- 

ne, lietuvių pranciškonų vienuo
lyne, vyko labai svarbūs lietuvių 
pranciškonų vadovybės posė
džiai, kuriuose dalyvavo genera
linio 'viršininko atstovas Tėv. 
William Gulas ir Lietuvoje vei
kiančių jaunosios kartos pranciš
konų atstovai —Tėvai Sigitas Ju- 
rčys ir Paulius Bytautas. Posė
džiuose aptarti įvairūs reikalai, 
liečiantys Lietuvos ir išeivijos 
pranciškonų darbus.

Žvelgiant į dabartį bei ateitį, 
tų reikalų yra labai daug. Štai 
Lietuvoje veikia tik jaunosios 
kartos pranciškonai, savo veikloj 
rodydami gyvumų bei pasiauko
jimų. Kartais atrodo, kad dirba
ma daugiau, negu jėgos leidžia. 
Jau penkeri metai, kai pranciš
konai sustiprėjo senojoje savo 
būstinėje Kretingoje. Ten jie va
dovauja didelei parapijai, gim
nazijai ir net mergaičių aukštajai 
katalikiškai mokyklai — kolegi
jai. Be to, jų žinioje ir Nidos lie
tuvių dvasinis aptarnavimas. 
Kretingos vienuolyne taip pat 
telkiasi ir jaunuoliai, pasiryžę 
būti pranciškonais.

Kaune kard. Vincentas Slad
kevičius pranciškonams atidavė 
Vytauto bažnyčių, kurioje našiai 
vystosi parapijinis bei labdarin
gas darbas. Ten pat kunigų semi
narijoje studijuoja ir 10 lietuvių 
pranciškonų klierikų. Žaliajame 
Kalne gi pradėta ir jau įpusėta 
didelio vienuolyno statyba. Ja
me numatoma įkurti noviciatų ir 
seminarijoje studijuojantiems 
klierikams būstinę. Statybai va
dovauja Tėv. Paulius Vytautas. 
Jis taip pat yra Vytauto bažnyčios 
rektorius bei vienuolyno vyres
nysis.

Steigiamam vienuolynui Vil
niuje ir visai pranciškonų veiklai 
vadovauja Tėv. Sigitas Jurčys,

(nukelta į 8 psl .)

MIRĖ KUN. BRUNO J. KRUZAS
Vasario2 d. ligoninėje mirė 

kun. Bruno J. Kruzas, tikras 
Apreiškimo parapijos žmogus. 
Čia jis buvo gimęs, čia buvo kri
kštytas, čia mokėsi, čia laikė pri
micijas. Apreiškimo parapijoje 
vikaru išbuvo 29 metus.

Velionis buvo gimęs 1913 m. 
kovo 11 d. Brooklyne. Jo tėvas 
buvo Apreiškimo parapijos zak
ristijonas Čia jis mokėsi, į kuni
gus buvo įšventintas 1938 m., 
birželio IId. Tuoj buvo paskir
tas vikaru; Apreiškimo parapijų. 
Klebonu tada buvokun. Norber
tas Pakalnis. Iš Apreiškimo para
pijos buvo nukeltas į Sv. Jurgio 
lietuvių parapijų prie uosto, 
Brooklyne Ten klebonavo, kol 
išėjo į pensijų. Ir pensijoje bū
damas, dar kurį laikų buvo likęs 
Sv. Jurgio parapijoje.

Prieš porų metų vyskupas jam 
leido pasirinkti parapijų, kur jis 
galėtų praleisti senatvės dienas. 
Pasirinko Apreiškimo parapijų. 
Čia jis turėjo savo kambarį, uo
liai patarnavo bažnyčioje. 1SJ9.3 
m. birželio 13 d. jis atšventė savo

KARAS, KURIAME GINKLAS — PAŽADAI
(atkeltais! pjj

yra sulaikytas, o kitų ieško polici
ja. Piketodalyviai sakė, kad pernai 
spalio mėnesį pasirodžiusi "Fi
nansines investicijos" reklama su
viliojo daug žmonių.Firma nepri
imdavo mažesniu nei $1,000 in
delių. Piketo dalyvė V. Sacevičienė 
yra patikėjusi firmai $23,000, gautų 
už parduotą butą ir automobilį. 
Piketo dalyviai reikalavo iš vyri
ausybės greitu ir ryžtingų žingsnių, 
tiriant 'Finansinės investicijos" 
bylą. Tačiau ar galima to reiklauti 
iš vyriausybės, jei šalia esantis Se
imas svarsto įvairius įstatymus apie 
ypatingaspadėtis, kai pašonėje yra 
tikrai visai kitokio pobūdžio ypat
inga padėtis bankinėje - fi
nansinėje sistemoje.

Kitas, jaukomercinio banko pa
vyzdys yra'Sekundės” banko Kau
ne istorija.Suviliojęs indėlininkus 
su 10% mėnesinėmis palūkano
mis, jis jau pirmąją dieną turėjo 
S 100,000kapitalo. Rimti Lietuvos 
biznieriai, kurie kalba, kad Lietu
voje įmanoma mokėti po 5-6% 
mėnesiniu palūkanų savo pinigų į 
"Sekunde' nedėjo. Paprasti žmo

Aplink 
pasaulį

CJ Ultranacionalistas Vladimir 
Žirinovskij teigia, kad į jo gyvybę 
buvo daug kartų kėsintąsi ir daugelį 
kartų buvo mėginama jį papirkti. 
"Amerikos Sionistai pasiūlė man 
$100 milijonu už tai, kad aš pa
likčiau politiką. Jie siūlė dešimtis 
ir Šimtus milijonų įvairioms gangs
terių grupuotėms, kad mane elimi
nuotų", -pasakė Žirinovskij.

□ Popiežius Jonas Paulius II 
aplankys Australiją ateinančiųjų 
metų sausyje tam, kad paskelbtų 
palaimintąja Mary Helen McKil- 
lop. Tai bus pirmasis žingsnis link 
pripažinimo kartą ekskomunikuo
tos XIX a. vienuolės kaip Australi
jos pirmosios šventosios. Pirmieji 
žingsniai, kad Mary Helen McKil- 
lop būtų kanonizuota kaip Aus
tralijos pirmoji Šventoji buvo pra
dėti 1973 m. Popiežius dalyvaus 
Romos Katalikų jaunimo konfe
rencijoje Maniloje, Filipinuose 
ateinančiųjų metų sausio viduryje. 
Po to sausio 18-20 d. lankysis Sid
nėjuje, Australijos sostinėje. Pake
liui, grįždamas į Romą, Popiežius 
aplankys Šri Įlanką.

□ JegorGaidar, Rusijos rinkos 

kunigy stės 55 metų sukaktį

Velioni:, gerai mokėjo lietuviš
kai, sakė gražius pamokslus. At- 

sario 4 d . o anglų kalba vasario 
5 d. laidotuvėse dalyvavo vysk. 
Paulius Baltakis, OF.M, daug 
apylinkės kunigų. Palaidotas Šv. 
Jono kapinėse kunigų skyriuje.

Kun. Bruno Kruzas

nės sunešė paskutiniuosius savo 
dolerius. Jau nuo sausio 4 d. 
"Sekundės" bankas pasakė, kad 
indėliai bus grąžinami tam tikra 
tvarka, tam tikra eile.

Būriai žmonių iki šiandienos 
būriuojasi prie banko durų. Dau
gumai žmonių tai visiško skurdo 
ar pragyvenimo klausimas.O ban
ko vadovai tuo tarpu važinėjasi 
prabangiais automobiliais, verčia 
indėlininkus pasirašinėti doku
mentus, kad bankui jie pretenzijų 
neturi. Grasinama, kad indėliai, 
priešingu atveju, nebus iš viso 
grąžinami. Po metų, galbūt, kai 
kurie indėlininkai savo pinigus 
atgaus. Žinoma, apie palūkanas 
kalbos jau negali būti. Nei Kauno 
policija, nei Lietuvos prokuratūra 
bylos nekelia. Nors nusikaltimo 
sudėtis akivaizdi - reketavimas ir 
apgavystė. Taigi, Kaune nepasiskų
si, jeigu gyvenimas dar mielas...

Kas nors, žinoma, gali pasakyti, 
kad reikia dėti pinigus tik į "patiki
mus" bankus. Kokios garantijos? 
Jos popieriuje, visiškai nepatvir
tintos vyriausybės. Bankų laisvė - 
pasakytų dar kiti. Taip, bet ji turi 

reformų lyderis, vasario 10 d. pa
reiškė, kad jis nori sukurti naują 
politinę partiją tam, kad išvengtų 
dar vieno reformatorių pralaimėji
mo. Gaidai planuoja partijos bran
duolį kurti iš atskilusios Rusijos 
Pasirinkimo partijos dalies. Pagrin
diniu naujos partijos bruožu turėtų 
tapti geras organizuotumas. Pir
majame susirinkime, kurį orga
nizavo Gaidar, apsilankė Jelcin 
patarėjas Viačeslav Kostikov, ko
votoja už žmogaus teises Jelena 
Bonner, Nobelio premijos laurea
to Andrėj Sacharov našlė.

□ Didžiosios Britanijos prem
jeras John Major vasario 13 d. 
išskrido į Maskvą trijų dienų vizi
tui. Vizito dienotvarkėje - susitiki
mas su Rusijos prezidentu B. Jel
cin, buvusiu ekonomikos minist
ru Jegor Gaidar. Major vasario 14 
d. pokalbyje su Rusijos prezidentu 
aptarė NATO ir Rusijos požiūrio į 
karą Bosnijoje skirtumus. Vienas 
svarbiausių Didžiosios Britanijos 
premjero tikslų buvo išsiaiškinti 
ar jis gali paspartinti procesą dėl 
susitarimų tarp Rusijos vyriausybės 
ir įvairų finansinių institucijų, kad 
didelės sumos būtų lengviau pa
skirstytos.

3 Armėnija vasario 12 d. 
kreipėsi į kaimyninę Gruziją, kad 
ji imtųsi atitinkamų priemonių, 
jog atakos į vienintelį vedantį į 
Armėniją dujotiekį būtų sustabdy
tos. Praėjusiais metais dujotiekis 
buvo išsprogdintas septynis kar
tus.

2J Kazachstano prezidentais N. 

sisveikinimo su juo apeigos buvo 
dvejos. Pirmos — lietuviškos va- 

būti ribojama. Atsakomybė. Ji 
turėtų būti apibrėžta įstatymais. O 
jų nėra. Aukšti procentai. IŠ kur 
jie, jei.’u Lietuvos bendrasis vidaus 
produktas per praėjusius metus 
sumažėjo 50%. Taigi, Lietuvos 
ekonomika merdi, o bankai klesti. 
Paradoksas, aptinkamas tik Lietu
voje. Jo priežastis viena - paskolos, 
duodamos už aukštus procentus. 
Paskolos negrąžinamos, nes ūkis 
tebesmunka. Procentai indėlinin
kams išmokami tik ant popieriaus. 
Jeigu pareikalautumėte ir indėlio, 
ir procentų, gautumėte tik pro
centus, o indėlio tektų neribotą 
laiką laukti. Indėlį susigrąžinti 
problema, kurios sprendimui įsta
tymai dar nesukurti.

Lietuva pagal investicijų patiki
mumą pasaulyje stovi netoli Bosni
jos antrajame šimte valstybių. 
Taip, Lietuvoje jau seniai vyksta 
karas už valiutą, tiksliau, galimybę 
ją valdyti. "Žuvusiųjų" šiame kare 
jau yra. Yra ir "sužeistų". Tik jų 
skaičiaus niekas nežino. Naujieji 
bankininkai automatais nešaudo. 
Jų ginklas - pažadai...

A. J.

Nazarbajev vasario 12 d. apkalti
no Rusijos kariuomenę, jog ji 
blokuojanti derybų dėl branduo
linių ginklų ištraukimo ir Kazachs
tano procesą. Kazachstano prezi
dento patarėjas Zhukejev pasakė, 
kad saugumo sistema dviejose 
karinėse bazėse, kuriose yra SS-18 
ilgo nuotolio raketos yra kritinėje 
būsenoje. Jis pareiškė, kad galima 
tik stebėtis, jog dar niekas ne
pavogė atominės bombos. Vasa
rio 14 d. Kazachstano prezidentas 
išvyko į VVashingtoną, tam, kad 
susitiktų su JAV prezidentu B. 
Clinton.

□ "Vienos žuvies porcijos su
vartojimas per savaitę turi ap
sauginį poveiki prieš insultą 
(stroke)" - rašo Amerikos Širdies 
aviacijos mokslinis žurnalas. 
Tyrime dalyvavo 552 vyrai. Tie, 
kurie valgė žuvies daugiau negu 
dvi trečiąsias uncijos per dieną, 
turėjo mažesnį rizikos laispnį, negu 
tie, kurie jos valgė mažiau. Įprasta 
žuvies porcija sveria apie tris unci
jas. Tačiau kiti gydytojai sako, kad 
geriausias būdas apsisaugoti nuo 
insulto yra nerūkyti, mankštintis 
ir reguliariai konroliuoti kraujo 
spaudimą.

23 Rusijos sargybiniai 11 kartų 
sutrukdė atominių elektrinių dar
buotojams pavogti urano ir jį par
duoti juodojoje rinkoje. Policija 
taip pat užregistravo beveik 900 
atvejų, kai būdavo bandoma nele
galiai įeiti i atomines elektrines ir 
700 bandymų iš jų pavogti slaptus 
dokumentus.
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, Kultūros Židinyje šį savait
galį: vasario 20 d., sekmadienį, 
3 v. popiet Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimas su 
plačia programa. Žiūr. skelbimu.

Organizacijos prašomos daly
vauti su vėliavomis Lietuvos ne
priklausomybės šventės minė
jime: pamaldose bažnyčioje ir 
salėje per minėjimo aktą. Vėlia
vų sargybas tvarko šaulys Algis 
Jankauskas.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
ambasadorius prie Jungtinių 
Tautų, tars įžangos žodį Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjime šį sekmadienį, vasario 
20 d. Kultūros Židinyje.

Aleksandras Vakselis, Tautos 
Fondo pirmininkas, tars atidary
mo žodį Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjime, nes 
Tautos Fondas šiemet yra vienas 
iš pagrindinių minėjimo ren
gėjų.

Kęstutis Miklas, LB New Yor- 
ko apygardos pirmininkas, bai
giant pirmąją minėjimo dalį, kal
bės apie aukų reikšmę lietuviš
kiems reikalams ir paskelbs 
stambiuosius aukotojus.

Vacys Steponis, Amerikos 
Lietuvių Tarybos NY skyriaus 
pirmininkas, tars minėjimo už
darymo žodį.

Lietuviškus pietus bus galima 
pavalgyti vasario 20 d., sekma
dienį, Kultūros Židinio apatinė
je salėje nuo 12 vai. iki 3 vai., 
kol prasidės akademinė minėji
mo dalis. Veiks taip pat ir atgai
vos baras.

Povilas Žumbakis, žinomas 
advokatas iš Chicagos, dabar pa- 
sireiškiąs spaudoje savo aktua
liais straipsniais, pasakys kalbą 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime.

Apreiškimo parapijoje šią 
gavėnią rekolekcijoms vadovaus 
kun. Saulius Filipavičius, Troš
kūnų parapijos klebonas. Reko
lekcijos vyks vasario 25, 26, 27 
dienomis. Penktadienį ir šešta
dienį pradžia 7:30 vai. vak., o 
sekmadienį — 10:30 vai. ryto.

Gera žinia New Yorko ir 
apylinkių lietuviams

VILTIES siuntinių agentūra 
praneša, kad vasario mėn. 
pačioje pabaigoje išplaukian
čiam konteineriui surinkti siun
tinių į New Yorką atvyksime va
sario 26 d., šeštadienį. Priimsi
me siuntinius Kultūros Židinio 
kieme (buv. spaustuvės patalpo
se) nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet. 
Jokių muitų nėra. Mūsų telefo
nas (617) 269-4455.

(Žiūr. skelbimą 6-tame psl.)

Tradicinė KAZIUKO MUGĖ
kovo 6 d., 1994 m.

Kultūros Židinyje 
361 Highland BLVD 

Brooklyn, NY
PRADŽIA -12 vai. šv. Mišios.
Po šv. Mišių - MUGĖS atidarymas.
Bus galima nusipirkti įvairių lietuviškos tematikos 

, gaminių, juostų, staltiesių, gintarų, medžio drožinių ir 
t.t.

Veiks šauni kavinė - skanūs pietūs!
Su savo meno darbais atvyksta M. Jankauskas, 

J. Sakalauskas ir I. Simanavičienė.

Visus maloniai atsilankyti kviečia
NY skautai/skautės/AKADEMIKAI 
Vyr. sk. židinys "Vilija”

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

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

New Yorko žinių dar yra ir 6 
lx?i 7 puslapiuose.

Meninėje Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo dalyje 
girdėsime solistę Astą Krikščiū
naitę iš Lietuvos (ji čia dainuoja 
l>ene trečią kartą, pianistą Wil- 
liam Smiddy, ir regėsime tauti
nių šokių ansamblį “Tryptinį”, 
kuriam vadovauja Jadvyga Ma
tulaitienė. Programai vadovauja 
Rūta Virkutytė.

Pelenų diena — gavėnios 
pradžia — šiemet buvo vasario 
16 d., trečiadienį. Tą dieną pra
sidėjo gavėnios — atgailos laiko
tarpis, kuris baigiasi Kristaus 
Prisikėlimo švente — Velykomis 
balandžio 3 d. Gavėnios metu 
katalikams virš 14 metų privalo
ma susilaikyti nuo mėsos valgy
mo Pelenų dieną ir kiekvieną 
penktadienį. Tikintieji nuo 18 
metų iki 59 metų dar privalo Pe
lenų dieną ir Didįjį Penktadienį 
pasninkauti, t.y., valgyti tik tris 
kartus per dieną: pilnai privalgy
ti tik vieną kartą, o kitus du kar
tus lengvai užvalgyti. Gavėnios 
metu tikintieji yra raginami da
ryti ir savanorišką atgailą, pvz. 
kasdien išklausyti mišias arba na
muose daugiau laiko paskirti 
maldai, susilaikyti nuo mėgiamų 
įpročių, pvz. rūkymo, alkoholio 
ir kt., vykdyti gerus darbus ir kt.

Maspetho V. Atsimainymo 
parapijos bažnyčioje bus pa
minėta Lietuvos nepriklauso
mybės šventė vasario 20 d. 
Mišias 11 vai. aukos prel. Pranas 
Bulovas. Pamokslą pasakys kun. 
Stasys Raila. Po pamaldų parapi
jos salėje bus užkandžiai ir kal
bos. Meninę programą atliks pa
rapijos choras, vadovaujamas 
muziko Virgilijaus Barkausko, ir 
kanklininkė Asta Barkauskienė. 
Visi kviečiami dalyvauti pamal
dose ir salės programoje. Rengia 
Lietuvos Vyčių 110 kuopa ir pa
rapijos taryba.

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

Juodelis, 239 Bnx>kside Line, 
Willowbrook, IL 60514.Telef. 
708 986-1613.

Negaunu “Darbininko”! To
kių ir panašių skundų laikraščio 
administracija gauna labai daug. 
Tačiau dažniausiai skundus rei
kia peradresuoti paštui. Laik
raštis pastoviai išvežamas į paštą 
trečiadieniais tarp 1 ir 2 vai. po
piet. Brangūs skaitytojai, skų- 
skitės paštui, nes tik dėl jo nė- 
rangumo laikraštis vėluoja pa
siekti Jūsų namus. Skambinkite 
paštui: (718) 990-1075. Rašykite: 
Postmaster, Mailing Reųuire- 
ments, 1050 Forbell St., Brook
lyn, NY 11256. Atminkite, kad 
tik Jūsų dažni skambučiai ar 
skundo laiškai paštui, gali pakei
sti situaciją.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 19 d., šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Gaeta- 
no Donizetti opera “La Fille du 
Regiment”. Pagrindiniai solistai: 
Harolyn Blackwell, Frank Lo- 
pardo. Diriguoja Edoardo Mūl- 
ler. Ateinantį šeštdienį, vasario 
26 d. bus transliuojama Benja- 
min Britten opera “Death in Ve- 
nice”.

Kun. Vytautas Palubinskas, 
Apreiškimo parapijos klebonas, 
dalyvavo maldingoje kelionėje į 
Fatimos šventovę Portugalijoje. 
Iš Amerikos važiavo 50 kunigų, 
kurių kelionę apmokėjo Portu
galijos valdžia. Kelionę organi
zavo Regina Tours kelionių biu
ras. Šioje grupėje keliauti buvo 
parinkti ir du lietuviai kunigai: 
V. Palubinskas ir Pranas Karve
lis, VVaterburio klebonas. Jie iš
vyko sausio 18 d., grįžo sausio 
22 d.

Gavėnios rekolekcijos Apreiš
kimo parapijoje bus: vasario 25, 
26 ir 27 dienomis 7 v. v. Sekma
dienį Vasario 27 d., po mišių bus 
palaiminimas Švč. Sakramentu 
ir pamokslas. Rekolekcijoms va
dovaus Troškūnų klebonas kun,. 
Saulius Filipavičius.

Dr. Regina Saldaitienė-Ciur^ 
liėnė su savo vyru Kazimierai 
Čiurliu yra išvykę atostogų į 
Juno Beach, FL, kur išbus keletą 
savaičių.

Kandidatų nominavimas į 
XIV-ąją tarybą tęsis iki vasario 
28 d. LB New Yorko apygardoje' 
kandidatų siūlymo ir surikimo 
formos gaunamos iš šių NY apy
linkių pirmininkų: Laimos Silei- 
kytės-Hood, Manhattan, apyl. 
212 982-1335, Ramutės Česna- 
vičienės, Queens apyl., 718849^ 
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.

Amerikiečių šeimai reikalin
ga nerūkanti, gerai kalbanti ang
liškai moteris prižiūrėti dvi 
mergaites 3,5 ir 1,5 metų ir šiek 
tiek atlikti namų ruošos. 5 dar
bo dienos, atlyginimas — 250 
dol. į savaitę. Duodamas atskiras 
didelis kambarys, cable TV, vi
deo ir telefonas. Skambinti nuo • 
9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro tek 
(215) 664-4727. (sk.)

Reikalinga šeimininkė, jauna 
ar vyresnio amžiaus lietuvė, pri
žiūrėti senesnio amžiaus žmones 
ir jų namus. Geros sąlygos, rei
kia gyventi drauge; geras atlygi
nimas. Gali būti atvykusi iš Lie
tuvos, iš Kanados, arba Ameri
kos gyventoja. Rašyti:

Joseph Lugan-John Conwood 
P. O. Box 210270 
VVoodhaven, NY 11421 
Jamaica, USA

(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. 312 436-7772. CONNEC- 
TICUT valstijoje 203 232-6600.

(sk.)

Posėdžiuose dalyvavę pranciškonai kunigai: sėdi iš kairės: 
VVilliam Gulas, provinciolas Placidas Baikis, vysk. Paulius 
Baltakis; stovi iš kairės: Jurgis Gailiušis, Leonardas Andne- 
kus, Pranciškus Giedgaudas, Paulius Bytautas, Augustinas 
Simanavičius, Jonas Bacevičius, Sigitas Jurčys.

ŽVILGSNIS J PRANCIŠKONŲ VEIKLĄ 
IŠEIVIJOJE IR LIETUVOJE

(atkelta iš 7 psl.)
kuris taip pat dirba Šv. Sosto 
nunciatūroje sekretoriumi. Jau 
įsigytos vienuolynui kuklios pa
talpos arti katedros. Pranciško
nams pavesta taip pat Šv. Onos 
bažnyčia ir su ja susieta parapi
jinė pastoracija. Bet pagrindinis 
rūpestis yra atgauti kadaise bu
vusio vienuolyno patalpas, ku
riose dabar veikia meno mokyk
la. Be to, arkivysk. Audrys Bač- 
kis pranciškonams jau atidavė ir 
menišką Bernardinų bažnyčią, 
kuri okupacijų laikais buvo labai 
apleista ir dabar valdžios lėšomis 
atnaujinama. Darbas vyksta pa
mažu, o žmonės į pranciškonus 
deda daug vilčių. Tuo tarpu gi 
trūksta veiklai patalpų.

Lietuvos ir išeivijos pranciš-

Nellie Shumbris, Bayside, 
N Y, atsiųsdama čekį už prenu
meratą, pridėjo auką 10 dol. 
Darbininko rėmėjų sąraše 
gruodžio 24, 1993, jos pavardė 
buvo atspausta Nellie Stumbris. 
Už klaidą atsiprašome. 

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATSTATYMO
7 6 METŲ SUKAKTIES

MINĖJIMAS
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;
Paskaita - Advokatas POVILAS ŽUMBAKIS, 

Žinomas lietuvių veikėjas iš Chicagos.
Meninė dalis:

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

Programos vedėja - RŪTA VIRKUTYTĖ

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

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

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

konai sudaro tą patį vienuolinį 
vienetą, kuriam vadovauja pro
vinciolas Tėv. Placidas Barius. 
Jo įgaliotinis Lietuvoje yra Tėv 
Astijus Kungys, kuris taip pat 
eina ir Kretingos parapijos kle- 
lx>no pareigas. Išeivijos pranciš
konai, kiek pajėgia, padeda savo 
broliams Lietuvoje: juos šelpia, 
lanko, kviečia susipažinti su 
veikla Amerikoje... Vienas iš 
žymiausių išeivijos pranciškonų 
žygių, aišku, yra vienuolių pa
ruošimas. Jau dveji metai, kaičia 
iš Lietuvos atvyksta jaunuoliai, 
norį būti pranciškonais, ir Ken- 
nebunkporto vienuolyne atlieka 
vienuolinį pasiruošimą, arba 
naujokyną. Praėjusį rudenį atvy
ko net 15 kandidatų, kurie po 
metų vėl grįš į Lietuvą. 1993 me
tais naujokyną atliko 11 jaunuo
lių.

Taigi yra daug rūpesčių, kurie 
aptariami posėdžiuose. Ypač 
svarstoma, kaip vykdyti ateities 
veiklą išeivijoje, nes vyresniųjų 
pranciškonų amžius jąu pasviręs 
į saulėlydį. Žinoma, ateities vil-

PHILADELPHIA, PA
Virginija Kochanskytė, Kauno 

Dramos teatro aktorė, vasario 20 
d., sekmadienį, tuoj po lietuviš
kų 10:30 vai. mišių atliks progra
mą litertūrinėje . popietėje 
“Žodis iš gilumos širdies”. Tai 
vyks Šv. Andriejaus parapijos 
salėje. Bus galima išgirsti lietu
vių poetų kūrinius.

Popietėn kviečia atsilankyti 
Lietuvių Kultūros Centro Phila- 
delphijoje ir Lietuvių Tauto
dailės Instituto Philadelphijos 
skyriaus valdybos. Užkandžiai ir 
kavutė prieš programą.

ELIZABETH, NJ
Sv. Petro ir Povilo lietuvių pa

rapija antrąjį metinį vajų buvo 
numačiusi pradėti sausio 29 d. 
su iškilmingu banketu, bet dėl 
žiemos sunkių sąlygų iškilmės 
nukeltos į vasario 26 d.

Parapijos bažnyčios ir mokyk
los reikalus remiant, banketas 
įvyks vasario 26 d., šeštadienį, 
6:30 vai. vak.

Vakarienės metu atliks pro
gramą solistas ir-18 muzikantų iš 
Jordan Thomas orkestro. Jie gros 
taip pat šokių metu.

Bilietai $20 asmeniui. Bilietus 
galima užsisakyti klebonijoje. 
Telef. 908 352-2271.

tys dedamos į pranciškonus Lie
tuvoje, nes čia, Amerikoje, no
rinčių tapti vienuoliais per 50 
metų beveik neatsirado, nors 
pranciškonai Kennebunkporte 
15 metų išlaikė berniukų gimna
ziją, manydami išsiauklėti sekė
jų. Šiuo atžvilgiu dabar ypatingą 
džiaugsmą suteikė vienas iš Lie
tuvos jaunuolių, būtent Jonas 
Gediminas Numgaudis, • kuris 
Kennebunkporto vienuolyne va
sario 11 d. padarė amžinuosius 
vienuolinius įžadus, o sekančią 
dieną — vysk. Pauliaus Baltakio 
buvo įšventintas diakonu.

Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM


