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LIETUVOJE ir 

apie LIETUVĄ

— Rusijos kariniai geležinkelio 
sąstatai - du su šaudmenimis iš 
Vokietijos, vienas su karine tech
nika iš Kaliningrado srities - buvo 
sulaikyti Klaipėdoje vasario 23 d. 
Rusijos karinius sąstatus lydėjo 
keletas kareivių. Maskvai pateikus 
atitinkamus dokumentus, sąstatai 
naktį iš vasario 23 d. į vasario 24 
d. pajudėjo toliau.

- Antrasis Ignalinos AE blo
kas sustabdytas dėl pastebėto pa
didėjusio radioktyvumo. Blokas 
bus remontuojamas nuo vasario 
25 d. iki kovo 6 d.

- Lietuvos Respublikos ir 
Lenkijos Respublikos draugiškų 
santykių ir gero kaimyninio ben
dradarbiavimo sutartis turėtų būti 
parafuota kovo viduryje ir ne
trukus pasirašyta.

- Lietuvos katalikų lei
dėjų asociacija įsteigta Vilniuje. Ji 
suvienijo 13 katalikų leidyklų. 
Naujos leidėjų organizacijos pirmi
ninke išrinkta katalikų savaitraščio 
"Naujasis Dienovidis" vyr. redak
torė Aldona Žemaitytė. Asociacija 
sieks sukurti savo periodinių leidi
nių ir knygų platinimo sistemą. 
Pavasarį planuojama surengti semi
narą katalikų žurnalistams.

- Rumunijos prezidentas 
lon Uliescu kovo 7-8 dienomis su 
oficialiu vizitu lankysis Lietuvoje.

- Valstybės gynimo tary
bos posėdis įvyko vasario 21 d. 
Jame buvo nagrinėjamos karinių 
reikmenų gamybos galimybės Lie
tuvoje. Nutarta visus gamybos 
klausimus derinti su Latvija ir Es
tija.

- Seimo statutas, kuris yra 
sudarytas net iš 268 straipsnių, 
įsigaliojo nuo kovo 1 d.

- Nusikaltimu suvestinė 
Lietuvoje sausio mėnesį rodo, kad 
buvo 22 tyčiniai nužudymai, 3 - 
pasikėsinimai nužudyti, 36 tyči
niai sunkūs kūno sužalojimai. Iš 
viso nusikaltimų per š.m. sausio 
mėn. padaryta 17% mažiau negu 
pernai sausio mėn. Kas penktas 
nusikaltimas sunkus. Išaiškinta tik 
33% nusikalimų. 75% neišaiškintų 
nusikaltimų vagystės.

- Lenkijos užsienio reikalų 
ministerijoje vasario 22 d. prasidė
jo penktasis Lietuvos-Lenkijos de
legacijų derybų susitikimas dėl 
tarpvalstybinės sutarties.

- Estijoje baigėsi trijų Balti
jos valstybių - Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos - karinės pratybos. Joms 
vadovavo Estijos generalinio šta
bo operatyvinės valdybos viršinin
kas pulk. Arvo Sirel. Karines praty
bas stebėjo Anglijos, Švedijos, 
Danijos ir Suomijos karo atašė. 
Kitos bendros trijų Baltijos valsty
bių pratybos turėtų įvykti liepos
mėnesį Lietuvoje, Pabradės arba 
Ruklos poligone.

- GATTo tarybos posėdyje 
Šveicarijoje vasario 22 d. buvo 
priimtas Lietuvos Respublikos pa
reiškimas prisijungti prie Visuo
tinio susitarimo dėl muitų tarifų ir 
prekybos (GATT). GATTo taryba 
nusprendė Ženevoje sudaryti at
skirą darbo grupę, kuri nagrinės 
Lietuvos pisijungimo prie GATTo 
klausimus.

- Išplėstiniame Vyriausy
bės posėdyje vasario 23d. buvo 
svarstytas antrinių žaliavų ir atlie
kų tvarkymo programos projek
tas. Programoje pažymėta, kad tik 
pradėjus deginti kai kurias atliekas 
Lietuvoje galima būtų iki 10-15% 
sumažinti į sąvartynus patenkan
čių atliekų kiekį. Numatoma dar 
šiais metais pradėti atliekų rūšiavi
mo konteinerių gamybą, sąvarty
nuose įdiegti rūšiavimo sistemą.

ŠILTĖJANT SANTYKIAMS, ŠNIPŲ NEMAŽĖJA
— Ar bus sustabdyta JAV pagalba Rusijai? —

Dar ne taip seniai Clinton admi
nistracija džiūgavo apie Šaltojo 
kam pabaigą ir naujų santykių su 
Rusija etapą. Nepamirštamos ir JAV 
prezidento kalbos apie būtiną pa
galbą Rusijai. O Clinton ir Jeldn 
šiltas ir draugiškas rankų paspau
dimas ne taip seniai įvykęs Mask
voje. Deja, šiuos santykius dauge
lis šiandien Kongrese bei Senate 
norėtų keisti. Priežastis - vasario 
22 d. paaiškėjęs skandalas dėl ČIA 
karininko, tarnavusio KGB.

Aldrich Hazen Ames, 52 metų 
amžiaus, ir jo žmona Maria Del 
Rosario Casas Ames, 41 metų 
amžiaus, kaltinami sąmokslu vyk
dant špionažą, vasario 22 d. stojo 
prieš federalinį teisėją. Abu jie yra 
sulaikyti be užstato teisės iki teis
mo pradžios.

Nuo 1985 m. ČIA įtarė, kad jų 
tarp yra išdavikas, šnipinėjantis 
KGB naudai. Ames buvo tyrinėja
mas beveik du metus, kaip pranešė 
vienas ČIA karininkas, norėjęs lik
ti anonimu. ČIA direktorius R. Ja
mes Woolsey pasakė, kad Ames 
buvo "vidutinio lygio karininkas" 
su rangu, atitinkančiu karinį lei- 
tenanto-pulkininko laipsnį.

Ames ir jo žmona yra kaltinami 
tuo, kad jie gavo iš KGB apie $1.5 
milijono, kaip užmokestį už infor
maciją. Pinigai buvo padėti į eilę 
Šveicarijos ir JAV bankų.

JAV vyriausybės atstovai tvirti
na, kad Ames buvo užverbuotas 
1984 m., kada jis buvo Sovietų 
kontražvalgybos padalinio Sovie- 
tų-Rytų Europos ČIA skyriuje

Lietuvos ambasadorius Anicetas Simutis su JT Generalinės Asamblėjos 48 sesijos pirmininku, 
Gajanos ambasadorium i Samuel R. Insanally, atvykusiu į Vasario 16 minėjimą Jungtinėse 
Tautose. S. Narkeliūnaitės nuotrauka

KAS GERA IR KAS GERINTINA LIETUVOJE?
-- 26-ojo politinių studijų savaitgalio išvados —

26-sios mėtinės politinės studi
jos įvyko 1994 m. sausio 29-30 
dienomis, Los Angeles šv. Kazi
miero patalpose, siekiant studijų 
dalyvių pozityvaus atsiliepimo į 
atsikuriančios Lietuvos kai kurias 
problemas ir pateikiant atitinka
mus pasiūlymus.

Paskaitas skaitė poetas Bernar
das Brazdžionis, Lietuvos ambasa
dorius Venecueloje dr. Vytautas 
Dambrava, JAV-Baltijos fondo biu
ro Vilniuje vedėja Vilija Jonkaity- 
tė ir JAV LB Krašto valdybos pir
mininkas Vytautas Maciūnas. Sim

viršininkas. Per tą laikotarpį (1983- 
1985 m.) jis buvo atsakingas už
tai, kad būtų verbuojami parei
gūnai ir žvalgybos karininkai So
vietų Sąjungoje. Jis taip pat turėjo 
analizuoti Sovietų žvalgybas.

Vėliau Ames buvo pasiųstas į 
Romą, o į JAV grįžo 1989 m. Iki jo 
arešto jis dirbo kaip operacijų ka
rininkas ČIA kontranarkotiniame 
centre Langley, VA. Jo alga buvo 
$69,843 per metus.

Oficialiame pareiškime sakoma, 
kad Ames 1984 m. pradėjo susi
tikinėti su su Sovietų ambasados 
darbuotojais Washingtone, susi
tikimus aiškindamas, kaip darbo 
verbuojant dvigubus agentus dalį. 
Tačiau, kai apie daugumą tų susi
tikimų nebuvo raportuojama, ČIA 
aukštesnieji pariegūnai pradėjo 
įtarti Ames.

Ames kaltinamas turėjęs slaptus 
susitikimus su KGB pareigūnais, 
tame tarpe 1992 m. sausyje Cara- 
cas, Vanesueloje, ir 1993 m. lap
kritį Bogota, Columbijoje. Didžiu
liai indėliai į bankus, kurie JAV 
pareigūnų nuomone buvo per 
dideli, kad būtų sukaupti iš jo al
gos, buvo padėti į Virginia banko 
sąskaitas netrukus po Ames ke
lionės į Caracas ir Bogotą.

FBI padarė eilę kratų Ames name 
ir atrado daiktinių įrodymų, tame 
tarpe rašomąją mašinėlę, kurios 
juostoje įskaitomi pranešimai 
spausdinti KGB, o taip pat kom
piuteryje likusius laiškų tekstus,” 
kuriuose Ames skundžiasi KGB, 
kad jam trūksta pinigų poreikių

poziume "Kas gera ir kas gerintina 
Lietuvoje’ pareiškimus ir siūlymus 
padarė adv. Žibutė Brinkienė, dr. 
Algirdas Kanauka, Juozas Kojelis, 
Ignas Medžiukas, Algis Raulinaitis 
ir kun. Aloyzas Volskis. Per dvi 
dienas svarstymuose dalyvavo per 
270 Pietų Kalifornijos lietuvių, iš 
kurių 34 dalyvavo diskusijose.

Išvadas formulavo LFB Los An
geles sambūrio valdyba - Juozas 
Kojelis (pirm.), dr. Zigmas Brinkis, 
Elena Vidugirienė ir Vytautas Vi
dugiris, konsultuojant Žibutei Brin- 
kienei, Danguolei Navickienei ir

tenkinimui.
JAV prezidento B. Clinton re-

akcija į skandalą iš pradžių pa
sirodė labai aštri. Jis pavadino šią 
situaciją "labai rimta". Valstybės 
sekretorius Warren Christopher iš
sikvietė Rusijos diplomatą Vladi- 
mir Čkhikvišvili, kad pareikštų 
formalų protestą. Vėliau Clinton 
pagyrė FBI ir ČIA už darbą, kurį jie 
atliko, atskleisdami šį atvejį. į 
žurnalistų klausimą dėl skandalo 
galimo efekto į Rusijos ir JAV 
santykius Clinton neatsakė. Tačiau 
Baltųjų Rūmų spaudos sekretorius 
Dee Dee Myers pasakė: "Mes, 
žinoma, tebeturėsime santykius su 
Rusija. Bet vėl, mes pradedame 
aiškintis, kas yra įvelti į šį reikalą. 
Mes pradedame diskusijas su Rusi
jos vyriausybe. Mes į tai žiūrime 
rimtai".

Dabartinė Rusijos užsienio slap
toji tarnyba sutrumpintai vadina
si SVRR. Tai KGB įpėdinė. Kaip 
bevadintume šią organizaciją, šis 
atskleistas skandalas rodo, kad 
SVRR perėmė ne tik visus buvu
sius agentus užsienyje, bet ir te
benaudoja tuos pačius darbo me
todus ir stilių.

SVRR nekomentavo Ames ir jo 
žmonos arešto. Nepriklausomas 
Rusijos žvalgybos analizuotojas 
žurnalistas Jevgenia Albats sako, 
kad areštas tikriausiai tapo įmano
mas dėl informacijos, suteiktos 
buvusio KGB darbuotojo.

Rusijos ir JAV slaptosios tarny
bos paskutiniuoju metu plėtė ben- 

(nukelta į 4 psl.)

Algirdui Raulinaičiui.
Iš paskaitininkų ir referentų pa

reikštų minčių bei kitų diskusijų 
dalyvių argumentų komisija daro 
tokias išvadas:

1. Valstybės, kuriose nėra religi
nės laisvės, politinių bei socialinių 
teisių apsaugos garantijų, kultū
rinės autonomijos, teisingumo ir 
humanistinių tradicijų pavirsta į 
diktatūras, o valdžios i tironijas.

Tikroje demokratijoje kelią į vie
nybę, Lietuvos himno žodžiais, 
apšviečia tiesa, diktatūros klampy
nėse žmonės į vienybę varomi

Jaunosios lietuvaitės, pasipuošusios tautiniais rūbais, Kultūros 
Židinyje, New Yorke, vasario 20 d. įvykusiame 76-ųjų Lietu
vos nepriklausomybės paskelbimo metinių minėjime.

V. Maželio nuotrauka

IŠ LIETUVOS MISIJOS PRIE JT VEIKLOS
Vasario 14 d. Ambasadorius A. 

Simutis Misijoje susitiko su Dani
jos kompanijos Danmark-Koben- 
havn atstovais N. Anderson ir F. 
Avnby. Susitikimo tikslas: aptarti 
Vilniaus senamiesčio rekonstravi
mo projektą ir sąryšy su juo, lietu
vių-danų kultūrinio pobūdžio pel
no nesiekiančios organizacijos 
steigimo idėją.

Vasario 16 d. Ambasadorius A. 
Simutis kalbėjo Saugumo tarybos 
debatuose dėl Bosnijos ir Herce
govinos. Amb. Simutis pabrėžė 
Lietuvos valdžios ir žmonių gilų 
susirūpinimą dėl besitęsiančios 
prieš Bosniją agresijos , informavo 
Tarybos narius apie LR Seimo pri
imtą pareiškimą dėl įvykių Sara
jeve ir Lietuvos vyriausybės vardu 
sveikino NATO reikalavimus agre
soriams nutraukti Sarajevo miesto 
bombardavimą ir atiduoti JT pa
jėgų žinion savo sunkiąją ginkluo
tę. Šiuo klausimu pasisakė 58 vals
tybės.

JT generalinis komitetas priėmė 
Rusijos Federacijos prašymą įtrauk
ti stebėtojo statuso suteikimo NVS- 
gai klausimą į Generalinės Asam
blėjos 48-tosios sesijos darbot
varkę.

Misijos patarėja G. Damušytė 
dalyvavo UNDP (JT Vystymo Pro
gramos) sesijos darbe.

Vasario 16 d. - Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo sukak
tis buvo paminėta specialiu Am
basadoriaus A. Simučio priėmimu 
JT rūmuose diplomatiniam kor
pusui ir kviestiems lietuviams 
svečiams. Dalyvavo apie 300 
svečių, jų tarpe daugiau nei 70 
ambasadorių iš Europos ir kitų 
kontinentų diplomatų bei JT sekre
toriato pareigūnų , su kuriais Mi
sijai tenka bendradarbiauti.

Misijos patarėjas A. Gureckas 
dalyvavo uždaros darbo grupės 
posėdyje Saugumo tarybos pra
plėtimo ir reformos klausimais.

Vasario 17 d. - Misijos patarėjas 
A. Gureckas dalyvavo Čilės am
basadoriaus suruoštame priėmime 
pagerbti Ekvadoro ambasadorių 
Jose Ayaio Lasso, jo paskyrimo JT 
žmogaus teisių komisaru proga.

Ambasadorius A. Simutis Misi
joje priėmė New Yorko žydų dele
gaciją. Kalbėta apie lietuvių-žydų 

prievarta.
2. Sveikiname Lietuvos Respub

likos seimą ir vyriausybę už sude
rinimą nuomonių oficialiai pa
reikšti norą įstoti į NATO sąjungą. 
Lietuva, sena Vakarų krikščioniš-

(nukelta į 5 psl j

santykius.
Misijos patarėjas D. Sužiedėlis 

dalyvavo JAV Ambasados Vilniuje 
buvusios darbuotojos Linnea 
Bohn priėmime. L. Bohn naujai 
paskirta į JAV delegaciją Jungtinėse 
Tautose sekti Antro komiteto (eko
nominių ir socialinių reikalų) klau
simus.

Vasario 18 d.' Misijos patarėja G. 
Damušytė susitiko su JT Socialinės 
politikos skyriaus atstovu aptarti 
tolesnį kooperavimą tarp šios įstai
gos Misijos ir LR Socialinės Apsa
ugos M-os.

Baltijos valstybių delegacijų dar
bo grupė žmogaus teisių klausi
mams URM parengė derybų eigos 
analizę dėl žmogaus teisių padė
ties Estijoj ir Latvijoj rezoliucijos.

UR Ministerijai perduota infor
macija apie Misijos bylų ir archyvų 
tvarkymo sistemą. Informaciją 
parengė patarėjas D. Sužiedėlis.

(LR Misija JTO)

Krikščionys 
demokratai 
prieštarauja

Vasario 23 d. Seimo rūmuose 
įvyko Krikščionių demokratų par
tijos vadovų spaudos konferenci
ja, kurioje buvo nagrinėjami du 
svarbiausi klausimai - Rusijos ka
rinių interesų Lietuvoje įtvirtini
mas bei planuojamas Lietuvos ban
ko funkcijų ir litų emisijos tvarkos 
pakeitimas.

Krikščionių demokratų frakcijos 
referentas Česlovas Stankevičius 
sakė, kad krikščionys demokratai 
perspėja, jog Lietuvą norima su
saistyti su Rusija įvairiais būdais. 
Tuo būtų įteisinti realūs Rusijos 
strateginių interesų gynimo ob
jektai Lietuvoje. Partijos vicepirmi
ninkas Algirdas Saudargas pabrėžė, 
kad "dabartinė Lietuvos užsienio 
politika yra kapituliantiška”.

Atsakingasis sekretorius Albertas 
Šimėnas komentavo neigiamą par
tijos nuomonę apie Seime pradėtą 
svarstyti "Lito patikimumo įstaty
mo’ projektą. Šiuo įstatymu nu
matoma lito emisijos funkcijas iš 
Lietuvos banko perduoti Lito ko
mitetui ir Seimui, o litą padaryti 
priklausomą nuo vienos svetimos 
valiutos. Krikščionys demokratai 
atkreipia dėmesį į tai jog minėtas 
projektas prieštarauja Konstituci
jai, pagal kurią pinigų emisiją vyk
do Lietuvos bankas.



DIDIS RŪPESTIS
DĖL PARTIEČIŲ "ŽMOGAUS TEISIŲ"

tro arba nesuprato įstatymo turi
nio. Tikriausiai dar nebuvo pil
nai išsiblaivę. Bet, ačiū Dievui, 
darbiečiai nenukentėjo. Lietu
voje dar vis tebedominuoja vie
nos partijos valdžia.

—------
ninas leido “Tiesą , o L. Brež- 
nev “vadavo” Vengriją, Čekoslo- *9^ 
vakiją? M. Gorbačiov Afganista
ną? Ar ne panašią logiką naudoja 
V. Žirinovskij, norėdamas ap

Advokato S. Povilo Žumbakio 
komentarai, transliuoti Chica- 
goje vasario 20 d. per "Amerikos 
Lietuvių Radijo" programą, ku
riai vadovauja Anatolijus Siu
tas.

Kai kuriems valdžios darbuo
tojams Lietuvoje yra labai svar
bu išsaugoti savo turto įgijimo 
paslaptis, kadangi jų atskleidi
mas gali atnešti nemalonumų. 
Tačiau tie žmonės gali kuo ra
miausiai miegoti, kadangi visais 
besirūpinantis prezidentas Al
girdas Brazauskas ir jo LDD par
tijos oficialūs Seimo nariai, kartu 
su vienu neoficialiu nariu iš Flo
ridos turto įgijimo paslapčių ne
sutiko niekam išduoti.

O viskas klostėsi taip.
Lietuvos žmonės mato ir žino, 

kad kai kurie tautiečiai gyvena 
neblogai, kai kurie netgi labai 
gerai. Tačiau didžioji dauguma 
skursta. O LDDP pareigūnai 
aiškina, jog dabar, išsivadavus iš 
dešiniųjų skurdo, visiems gy
venti yra žymiai geriau. Žinoma, 
savo 46-ių metų darbo vaisiais 
jie nesigiria.

Dėl to neišvengiamai kyla so
cialiniai neramumai. Lietuvoje 
dar nėra taip blogai, kaip pa
vyzdžiui, Meksikoje, kur po 
dešimtmečius trukusios nely
gybės ir skurdo, nebeturėdami 
kitos išeities, vietiniai indėnai 
sukilo su. ginklu rankose. Kol 
kas, Lietuvoje tokio pavojaus 
nėra. Kol kas...

Turto ir pajamų nelygybė atsi
randa dėl įvairių priežasčių. Bet, 
buvusiuose komunistiniuose 
kraštuose, kuriuose pagal bolše
vikinę - marksistinę teoriją, visi 
turėjo būti vienodi ubagai, staiga 
pasirodė, kad kai kurie ubagai 
susikrovė turto žymiai daugiau, 
negu kiti liaudiečiai.

Kai kurie buvę Lenino ideali
stai “iš kažkur” gavo pajamų išsi
pirkti geriausius privatizacijos 
objektus, net perimti Lenino 
įsteigtą laikraštį, kai kuriuos ge
riausius pastatus, persiorgani
zuoti į kapitalistinius vienetus ir 
panašiai.

Yp ’č neramu tikriesiems dar
bininkams matant, kaip buvę ko- 
munizr.m idealistai įsitvirtino 
valdžioje ir oficialiai uždirba 
žymi • i daugiau už juos. Ir atro
do, kad tas jų turtas su kiekviena 
diena vis didėja kosminiu tem
pu, o dauguma žmonių kasdien 
tuo pačiu greičiu grimzta į dar 
baisesnį skurdą.

Valdžios žmonės gan įdomiai 
sugalvojo, kaip pasiaiškinti dėl 
savo didelių atlyginimų: neva, 
jeigu valdininkai negaus dau
giau, nei paprasti darbininkai, 
valdžia negalės pritraukti ge
riausių žmonių ir, šis “ir” yra la
bai svarbus žodis, valdininkams 
bus mažiau pagundos imti ky
šius, nes jie ir taip gerai gy
vens... Jų gabumai ir garbingi 
nuopelnai bus deramai atlyginti.

&

Advokatas Povilas Žu m balas. Vasario 16-osios minėjime New 
Yorke pasakęs pagrindinę Italbžį. Vytauto Maželio nuotrauka

Tą darbiečių žioplumą tuoj pat 
ištaisė idealistas Algirdas Bra
zauskas — buvęs Komunistų 
partijos sekretorius, buvęs 
LDDP vadas, teoriškai atsistatęs 
iš partijos. Jam darbo prakaito 
principai yra aiškūs. Jis supran
ta, kad jo senoji Maskvos partija 
negalėjo liaudžiai rodyti ar gar
siai kalbėti apie savo privilegi- 
j uotas ligonines, medžioklių 
miškus, vilas, savo sąskaitas 
Šveicarijos bankuose. Juk ir ben
drai, nėra reikalo tautai užsii
minėti tokiom kalbom: informa
cija tik suklaidintų žmones, ne
reikia apkrauti jų. Darbas ir dora 
išves tautą iš skurdo, o ne kokie 
turtų lyginimai. Tur būt visi at
simena, kaip mikliai brazauski- 
ninkai susitvarkė su penkių 
namų istorija per rinkimus? Ne
turėtume taip greitai užmiršti 
žurnalo numerio, patekusio į 
šiukšlyną vien dėl to, kad jame 
buvo išspausdintos A. Brazausko 
šeimos namų nuotraukos.

Naudodamasis Konstitucijoje 
numatyta teise, Algirdas Brazau
skas įstatymą sustabdė. Įstaty
mas antrą kartą buvo pristatytas 
Seimo svarstymui. Šį kartą par
tiečiai, taip pat ir draugas, at
skubėjęs iš šiltosios Floridos, ne- 
besnaudė. Seime visi partiečiai 
turėjo susilaikyti ir įstatymas ne
buvo priimtas... Taigi, kurį laiką 
biurokratai dar gali ir būti 
ramūs.

Skaudžiausia, kai A. Brazaus
kas ir partiečiai tvirtina, jog tas 
įstatymas pažeistų valdžios dar
buotojų ir šių ėmėjų “žmogaus” 
teises, pažeistų Konstituciją... 
panašiai, kaip 1990-iais V. 
Landsbergis pažeidė Sovietų Są

jungos Konstituciją. Kaip Jenas 
partietis, prezidentas žino/Kaip

ginti nuskriaustus okupantus, 
gyvenančius buvusiuose imperi
jos kraštuose?

Kaip mes iš Vakarų galime pa
dėti Lietuvai išeiti iš tos bet
varkės, kurioje kyšininkų teisių 
vardan kraštas grimsta į teisinę 
bedugnę?

Pirmiausiai, tai galėjo padary
ti vienas atstovas iš Vakarų Lie
tuvos Seime... Bet jo urologinė 
logika ir bloga atmintis privertė 
j/ palaikyti savo naujųjų reorga
nizuotų draugų poziciją. Jam be
veik automatiškai balsuojant kar
tu su LDDP, PLB atstovas Vil-
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niuje turėtų kategoriškai pasisa- 

už tokį įstatymą, už atviru
mą.

Antra, kas nors turėtų Algir
dui Brazauskui priminti, kad net 
tokie ponai, kaip Hillary ir Billy 
turi rūpintis savo investicijomis 
ir pilnai atskleisti savo turtą. Gali 
ateiti diena, kada prezidentas ir 
jo patarėjai turės pasiaiškinti 
tautai, sėdėdami teismo suole.

Ir žinoma, mūsų kandidatas į 
Lietuvos prezidentus iš Ameri
kos galėtų parodyti pavyzdį ir 
pamokinti nesusiprantančius vil
niečius... Pagal Mark Twain ge
ras pavyzdys yra pavojingas 
ginklas... Bet gal nelaukime. 
Džentelmeniškumui yra ribos, o 
be to, jeigu Lietuva išsirinktų 
antrą amerikietį politiką, gal jau 
neberinktų trečio...

VIRGINIA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, lietuviškai kalbanti 
advokatė,teikia paslaugas IMIGRACIJOS bei ŠEIMOS teisiniuose 
reikaluose. The American Immigration Lawyers Assodation 
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.

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

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

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNŪS JONAS, sav. Winter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami po laidotuvi
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. - 43-04Junction Blvd., 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

Šie aiškinimai neturi jokio lo
giško pagrindo. Tai yra grynai 
nomenklatūrinis mąstymas. 
Svarbiausia jiems yra iškelti 
valdžios tarnautojus, biurokra
tus, t. y. save virš visų, sutei
kiant sau visą eilę, privilegijų. 
Paprasti liaudiečiai su kepure 
rankose, kalbėdami su jais, pri
valo nuleisti akis.... bet. gink 
Dieve, ne atvirkščiai.

V aldžios tarnautojai užmiršo 
savo pagrindinę pareigą — tar
nauti tautai. Pamiršo ir pagrininį 
faktą, kad tarnavimas yra ne ko
kia nors žm >gaus paveldima tei
sė (perduodama tėvo vaikui, par
tiečio partiečiai, kaip Floridoj.
taip ir Vilniuj), bet privilegija.
Dirbantieji valdžioje negali
tikėtis uždirbti daugiau nei pri
vačioje rinkoje, negali reikalauti
privilegijų ir, tuo pačiu, laikyti
save pasiaukojusiais idealistais..
Žinoma, mūsų biurokratai Vaka-
ruošė elgėsi panašiai. Tai ko gi 
galima tikėtis iš neseniai išsiva
davusių mūsų tautiečių.

Dešinieji pasiūlė Seimo na-
riams priimti įstatymą, kurio pa
galba tautai būtų bent iš dalies 
parodytas tikrasis valdžios žino

nių darbas ir pasiaukojimas. Pa-< 
gal tą įstatymą visi valdžios dar
buotojai turėtų atskleisti savo 
turto padėtį—jei tas turtas buvo 
įgytas po Nepriklausomybės 
atkūrimo ir viršija 15,000 litų.

Ir... įstatymas Seime buvo ne-1 
tikėtai priimtas. Turbūt LDDP 
nariai, netyčia prabalsavę už jį, E 
dar nebuvo gavę įsakymo iš cen-

ir ką kalbėti apie žmogaus teises. 
Žino, kada Konstitucija yra nau
dingas įrankis. Jis neužmiršo 
marksizmo pamokų, savo seno 
kamieno. Jis žino, kad, jeigu kar
tosi melą dažnai, žmonės pradės 
juo tikėti. Ar ne ta pačia “gele
žine logika” besiremdami J. Sta
lino propagandistai vadovavo 
“Taikos” judėjimams Vakaruo
se? Ar ne tuo pačiu principu Le-

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ
- Lietuvos Seimo pirminin

kas Česlovas Juršėnas vasario 16 
d. dalyvavo Lietuvos valstybes at- 
kūrio dienos proga surengtame 
priėmime Minske bei Lietuvos 
ambasados Baltarusijos atidarymo
iškilmėse. J priėmimą atvyko Bal
tarusijos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Mečeslav Grib, kiti 
Baltarusijos pareigūnai, Minske
akredituoti diplomatinių misijų 
vadovai. Grib, pasveikinęs lietu
vių tautą su valstybine švente, 
užtikrino, kad Baltarusijos vadovy
bė yra pasirengusi plėsti dvipu-
siu* santykius visose srityse, kad 
Šie santykiai turi būti grindžiami

abipusiškos naudos ir savitarpio 
supratimo principais.

- Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas priėmė Baltarusi
jos nepaprastojo ir įgaliotojo am
basadoriaus Lietuvoje Jevgenijaus 
Voitovičiaus įgaliojimus. Jevgeni
jus Voitovičius, kuriam prieš tris 
savaites suėjo 58 metai, jaunystėje 
dirbo šaltakalviu, po to meistru 
Minsko optikos gamykloje. Nuo 
1975 iki 1982 m. vadovavo Balta
rusijos kino studijai, tuo pat metu 
buvo Baltarusijos valstybinio ki
nematografijos komiteto pirminin
ko pavaduotojas. Vėliau J. Voitovi
čius penkerius metus dirbo SSRS

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

NEW Y0RK-NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-9.30 
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side, NY 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718428-4552. Fax 718 769- 
3302.

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

A MEMOBIALS
66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 

OVEENSN.Y. 11379
PHONES ( 718) 326- 1282 ; 326-3150
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Jim Edgar, Illinois gubernatorius, Lietuvos nepriklausomybes šventės proga išleido 
splecialią proklamaciją. Iš k.: Jonas Vaznelis, Valdemaras Sadauskas, Ale Lelis, Juozas 
Bagdžiūnas, Jūratė Jasiūnas, Gediminas Kazėnas, Antanina Repšienė, Stanley Balze- 
kas, Eleonora Kasputis, Casey Oksas, Zenonas Mareckis ir Viktoras Naudžius.

kinematografijos komiteto vyriau
siosios valdybos viršininku. 1988 
m. iki šių metų pradžios - Balta
rusijos kultūros ministras.

- Sveikinimus su Lietuvos 
Valstybės atkūrimo diena Respub
likos Prezidentui atsiuntė: Popie
žius Jonas Paulius II-sis, Švedijos 
Karalius Carl Gustaf, Didžiosios 
Britanijos Karalienė Elizabeth H, 
Italijos prezidentas Oscar Luigi 
Scalfaro, Japonijos Imperatoriaus 
Akihito, Rusijos Federacijos prezi
dentas Borisjelcin, Kanados Gene
ralgubernatorius Ramon John 
Hnatvshvy, JAV Prezidentas Willi- 
am J. Clinton, Prancūzijos Prezi
dentas Francois Mitterrand, Suomi
jos Prezidentas Mauno Koivisto, 
Vokietijos Federalinis Prezidentas 
R. V. VVaizsaecker, kai kurių vals
tybių vyriausybių bei tarptautinių 
organizacijų vadovai.
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2--------------------- NEUŽMIRŠTAMOS AUKOJIMO APEIGOS
— Lietuva ant tarptautinės teisės aukuro —

Nuo Redakcijos: "Naujasis Dienovidis" š.m. sausio 29 d. Nr. 2 pradėjo spausdinti Dalios 
Dirgėlienės ir Petro Dirgėlos straipsnį "Faktų sociologija. įvykių testamentai. Aukojimo apeigos*. 
Straipsnis yra labai vertingas nuosekliu naujausios Lietuvos istorijos (po Lietuvos prezidento 
rinkimų) faktų pateikimu ir analize. Perspausdiname Šį straipsnį nesutrumpindami ir tikimės, kad 
jis sudomins mūsų laikraščio skaitytojus.

Šventės atgarsiai
Advokato S. Povilo Zumbaldo 

mintys, pareikštos Vasario 16- 
osios minėjime Detroite, MI.

Prieš porą savaičių vienas pro
fesorius apie savo kolegą pami
nėjo, jog ypatinga pastarojo sa
vybė yra ta, kad jis nėra pasakęs 
nei vieno blogo žodžio apie bet- 
kokį žmogų... Galbūt tai pasakė, 
omenyje turėdamas garsiojo hu
moristo Mark Twain žodžius: 
niekada nesutikau žmogaus, ku
rio nemėgau...

Nejaugi nereikia pasipriešinti 
ir pasmerkti tokius kaip Hitleris, 
Stalinas, Amin ir panašius ne
naudėlius? Ar visada tik geras 
žodis yra reikalingas?

Prieš daugelį metų, išlydėda
mas mane į krepšinio pirmeny
bes, mano taikus ir švelnus tėve
lis pamokė: nesistenkite laimėti, 
nes atsiliekantieji pirmaujančių 
nemėgsta. Geriau pralaimėti ir 
būti mėgiamu.

Gal tie pavyzdžiai siejasi su 
mūsų krikščioniška kultūra, gal 
su mūsų ilga istorija — juk šim
tus metų buvome valdomi sve
timtaučių ir verčiami paklusti 
įvairiems ponams bei valdo
vams.

Bet ar svarbiau yra pralaimėti 
populiarumo dėlei? Ar taip elg
damiesi turnyre ar gyvenime da
rytume progresą? Ar sukurtume 
tobulesnę visuomenę, jei visi 
nuspręstume pralaimėti?

Ar tas mūsų pasyvumas nėra 
pavojingas reiškinys, kai mūsų 
kraštą supa neramūs, pavojingi 
kaimynai? Ar mes galime nusi
sukti nuo vidaus problemų var
dan ramybės ir populiarumo?

Šiandien Lietuvoje yra visuo
tinė betvarkė. Gatvės pilnos 
chuliganų gaujų; prekybą valdo 
svetima ir vietinė Mafija; valdžia 
ir net Seimo dauguma papuolusi 
į nesąžiningų žmonių rankas, ku

riems tiek krašto gerovė, tiek 
Lietuvos vardas visai nesvarbu. 
Tas elementas — valdžioje ir 
gatvėje — gali veikti be baimės, 
nes jiems jokie įstatymai negre
sia. Įstatymai ne jiems: jie yra 
virš jų!

Panašiai galvojo ir amerikietė 
Leoną Helmsley. Spauda ją cita
vo pasakius: “tik mažieji žmonės 
moka mokesčius”. Ji to pasisaky
mo nepripažino, bet jos paaiški
nimais dėl mokesčių nemokėji
mo teismas nepatikėjo. Vieš
bučių karalienė atsėdėjo savo lai
ką kalėjime, tų mažų žmonių tar
pe. .. Bet tai buvo Amerikoje, kur 
įstatymai galioja visiems vieno
dai: mažiems ir dideliems. Lie
tuvoje taip nėra.

Lietuva negalės atsigauti ir at
kurti pilnos Nepriklausomybės 
bei tikros laisvės, kol neturės to
bulos teisinės sistemos. Kol tau
ta nepajus, kad yra atstatyta tei
sinė sistema, tol negerbs įstaty
mų. Tol bus betvarkė, kuri ir to
liau ves į anarchiją, o anarchija 
į diktatūrą.

Civilizuotoje visuomenėje tei
sinė sistema įgalina taikyti elge
sio taisykles visiems gyvento
jams vienodai — tiek žemės dar
buotojams, eiliniams darbinin
kams, tiek ir ponams biurokra
tams bei rinktiems valdžios at
stovams.

Konstituciją Lietuva turi — 
perdaug panašią į sovietinę, bet 
turi. Įstatymų ir įvairiausių re
glamentų netrūksta ir jų kasdien 
daugėja. Tačiau teisingumas vis 
šlubuoja. Ne tik šlubuja, bet 
nyksta.Tik prikurti įstatymų 
neužtenka.

Teisinė sistema negali egzis
tuoti be pagrindinio teisingumo. 
Teisingumo nebus, kol įstatymai 
bus taikomi tik privilegijoms iš-

(nukelta į 5 psl.)

1993 balandžio 2, penktadienis.
Sankt Peterburgas. 12:30 vai. 

vietos laiku prasideda Lietuvos 
ir Rusijos premjerų A. Sleževi
čiaus ir V. Černomyrdino dery
bos. Derasi 2 valandas. Rezul
tatais abu patenkinti. Susitarta
dėl ekonominio bendradarbiavi
mo 1993 metais laisvos prekybos 
principais. Šiais principais Rusi
ja bendradarbiauja tik su NVS 
šalimis.

1993 balandžio 4
Verbų sekmadienis.

Kanada, Vancouver. Antra 
diena vyksta JAV ir Rusijos pre
zidentų B. Clinton ir B. Jelcin 
derybos. Vakar B. Clinton žadė
jo, kad JAV Rusijai 1993 metais 
suteiks 500 milijonų dolerių pa
ramą. Šiandien — stebuklas: 
JAV Rusijai 1993 metais duos 1.6 
milijardo dolerių! Štai kaip 
skambiai sužvangėjo tarp kitų 
grandinių grandinėlė: P. Gračio
vas — A. Šleževičius — V. Čer
nomyrdinas — B. Jelcin — B. 
Clinton.

Kai LDDP žmonės kalba: 
“Mes negalime palikti Rusijos li
kimo valiai”, jie nemeluoja. Jie 
nuvertins Lietuvos valstybės 
statusą tiek, kiek reikės tam, kad 
JAV paremtų Rusiją, o Rusija — 
Lietuva. Paramai iš kitur trukdo 

Ambasadorius Simutis su ponia ir Vasario 16-sios priėmimo Jungtinėse Tautose talki
ninkėmis. Iš k.: Virgilija Remezienė, Misijos patarėja Gintė Damušytė, Anicetas Si
mutis, Janina Simutienė ir Malvina Klivečkienė. Liudo Tamošaičio nuotrauka

“amžinai sunkios investavimo 
sąlygos”. Ir — terminalo tai juk 
neturim.

Po derybų Vancouver spaudos 
konferencijoj B. Clinton pasakė: 
“Mes dabar investuojame ne tik 
į Rusijos ateitį, bet ir į Amerikos 
ateitį”. Lietuvos ateitis aki
vaizdžiai siejama su Rusijos atei
timi. Ir su Amerikos. Su Euro
pos Sąjunga — kiek galint ma
žiau. 1993 12 09 VVashingtone 
B. Clinton, priimdamas iš A. Ei
dinto Lietuvos ambasadoriaus 
JAV įgaliojimus kalbės: “Jūs pra
dedate eiti pareigas labai reikš
mingu Jūsų šaliai metu, kai san
tykiai tarp Lietuvos ir JAV ir pa
tys geriausi”

Vilniaus Arkikatedra. Vil
niaus kvartetas griežia J. Haydn 
kūrinį “Septyni paskutiniai 
mūsų Išganytojo žodžiai ant 
kryžiaus . Nuo “Tėve, atleisk 
jiems, jie nežino, ką daro iki 
“Atlikta”. Ir; “Tėve, atiduodu į 
tavo rankas savo dvasią .

1993 balandžio 11,
Šv. Velykų sekmadienis.

Vatikanas. Šv. Petro bazilikos 
balkonas. 13:00 vai. Jonas Pau
lius II: urbi et orbi (miestui ir 
pasauliui):

“Dieve, tu nori, kad žmonės 
turėtų gyvenimo, kad apsčiai jo 
turėtų”.

Ir: “Prisikėlusysis kviečia liu
dyti teisingumą ir tiesą”. Šis 
kvietimas visada, visais laikais la
bai svarbus Lietuvai.

Faktų liudijimas: “Kovodama 
dėl Nepriklausomybės, Lietuva 
atsistojo prieš visą pasaulį nuoga 
— jos drabužis buvo tik perma
tomas teisingumas, tik tiesa. Tie
sa tuomet atitiko ir LKP interesą 
“paveldėti” iš okupantų Lietuvos 
turtą. Tačiau kai atkurtos ne
priklausomos Lietuvos sąjūdinė 
AT ir Vyriausybė, darydama bū
tinus kompromisus vardan gy
vybinės naudos, pradėjo Lietu
vos interesus derinti su kitų vals
tybių interesais praktiškuoju 
lygmeniu, LKP-LDDP nomen

klatūra tuojau suvis išsižadėjo 
teisingumo ir tiesos, ir ėmė veikti 
prieš mūsų valstybės nepriklau
somybę. “Teisę paveldėti” Lietu
vos turtą nomenklatūrai suteikė 
ne Lietuvos įstatymai, o Lietuvos 
ekonominės bazės priklausomy
bė nuo Rusijos. Nomenklatūra 
gynė tą priklausomybę kaip įma
nydama, kiek galėdama. Ekono
minės priklausomybės nuo Rusi
jos saugojimas iš esmės reiškė 
slaptą Lietuvos okupaciją, kai 
Lietuvos Respublika de jure — 
nepriklausoma valstybė, de f ac
to — gubernija, vadinama “arti
muoju užsieniu”. Rusijos ir JAV 
aljanso vietininkė Lietuvoje 
LDDP laimėjo rinkimus, sugrįžo 
į valdžią ir jos vykdyta slapta 
okupacija tapo oficialia, vieša 
demokratine okupacija”.

Įvykių testamentas: “Lietuva 
per maža, kad pergudrautų 
didžiuosius drakoniškos politi
kos klastūnus, tačiau pakanka
mai didelė, kad išsaugotų nepri
klausomybę nuolatos sakydama 
tiesą, visada gerai matydama 
ribą, ties kuria sandėrių su 
sąžine vardan naudos daryt ne
begalima .

Liudykime tiesą visada, kai ji 
gera, kai ji nemaloni, kai ji ne
naudinga. Tiesa yra Dievo pla
nas, jo niekas, jokia “pasaulinė 
drakoniška politika” nesuardys. 
Tik liudydami tiesą, išliksime 
mes”.

MŪSŲ VISŲ 
NUODĖMĖ

1993 balandžio 17, 
šeštadienį.

Vilnius. LDDP, įsteigtos 1990 
12 09, III suvažiavimas. 15,000 
partijos narių atstovauja 520 de
legatų. Partijos pirmininku 481 
balsu išrenkamas LR ministras 
pirmininkas A. Sleževičius.

A. Brazauskas atvedęs LDDP 
į valdžią, — prezidentas.

A. Šleževičius, naujasis 
LDDP vadovas, — ministras 
pirmininkas.

(nukelia į 4 psl.)

Dienos už poliarinio rato
3 Pirmukas

■ Algirdas Čarneckis =

Tiesa, jam leido eiti tik sąskai
tininko pareigas, sudarinėti dar
bo tabelius, grafikus, išrašinėti 
iš sandėlio degalus stočiai ir flo- 
tui. Sėdėdamas kontoroje prie 
popierių, jis man padėjo tapti 
antru lietuvių flote. Technika, 
laivai, kelionės — mano stichija. 
Darbas nelengvas ir rizikingas. 
Tačiau tada jis žadėjo daug mate
rialinių gėrybių: gerą algą, žibalą 
lempoms ir primusams sau ir 
kaimynams, žuvies, kurią vežda
vo iš “učastkų”, malkų, kurias 
lietuviai ruošė įvairiose salose ir 
vežė į ribzavodą, keliones į Tiksį 
su labai gera tais laikais parduo
tuve, na ir navigatoriaus pajoką 
beveik du kartus didesnį už pa
prasto darbininko normą.
Įsiliejęs į tą visuomenės “avan

gardą” greit įsitikinau, kad su 
jais ir labai norėdami “košės” 
neišvirsim. Mūsų jaunimo buvo 
daug. Kas iš mūsų — tremtinių 
— tada nesvajojo dirbti flote ir 
atitrūkti nuo sunkių ir beveik 

neapmokamų darbų, kuriuos 
versdavo dirbti administracija?! 
Po kokių trijų metų kovos lietu
viams pavyko išstumti didesnę 
dalį komunistinio jaunimo, pe
rimti labai apleistą techniką, na 
ir, žinoma suburti puikiausias 
komandas. Tokiu būdu lietuviai 
užkariavo mums labai svarbias 
pozicijas ne tikJlote, bet ir elek
tros stotyje ir mechaninėse dirb
tuvėse.

Tarp mūsų buvo du žydų tau
tybės geri, darbštus vyrukai: 
Peiškė Binderis ir Joškė Kacas. 
Jie sutvarkė elektros stotį, užtik
rino jos patikimą darbą, supran
tama , pastovų voltažą, ir Kacas, 
pasiėmęs į padėjėjus jauną lie
tuvį Ričardą Vaicekauską, sėk
mingai išvedžiojo elektros laidus 
gyvenamiesiems namams. Dirb
tuvėse liko viršininkauti “protin
gasis” Inokentijus. Stakles savo 
globon pasiėmė geras specialis
tas suomis Kokko, o šuns būdos 
valdovą Pašką pakeitė lietuvis 

Gisleris, auksinių rankų mei
stras.

Pasikeitusi padėtis bematant 
pakėlė pragyvenimo lygį visai 
grupei žmonių, sąžiningai dirbu
sių naujame darbe. Netrukus 
lievuviams pavyko paimti į savo 
rankas ir greitaeigį Pirmuką.

Tarp mus supančių žodelių 
buvo keletas tokių, kurie lyg 
šmėklos prašlamėjusios pro ausį, 
užimdavo kvapą. Vienas iš jų 
vietinių jakutų buvo vadinamas 
Arangastach, kiti jį vadino Aran- 
gastachu. Taip Arangastachas 
drebino rusų žvejus ir buvo tik
ras siaubas.

Kiekvienais metais, prieš pat 
užšąlant upei, tremtinius trėmė 
į žiemos žvejyną už 350 km nuo 
Bykovo į pačią šiauriausią archi
pelago salą Arangastachą. Pala
pinėse gyvendami jie ten turėjo 
žvejoti visą žiemą iki navigacijos 
pradžios.

Kodėl ten taip toli o ne arčiau 
Bykovo? Juk buvo ir arčiau šim
tai salų, žvejok į sveikatą!

Mums nepasisekė su Bykovo 
gyvenviete, nes čia ledui pa- 
storėjus dingdavo žuvis, o prie 
Arganastacho salos beveik iki pa
vasario telkėsi nepaprastai daug 
karališkų muksunų. Žuvys visos 
kaip viena, 2-3 kg riebios bron
zinės gražuolės, užpildydavo 25 
metrų ilgio tinklą. Būdavo, kad 
sukrautos į štabelius žuvys prie 

eketės išlenkdavo ledą ir prasi
veržęs vanduo apsemdavo visus 
apatinius sluoksnius. Po vargi
nančios žvejybos sekė neišven
giamas sunkus malkų medžioji
mas po salas, ir apskritai žvejybą 
Arganastache mūsų lietuviai 
pergyveno kaip rykštę Arktiko
je.

Vieną epizodą, turint šiek tiek 
bendro su tuo siaubu, norėčiau 
paminėti.

1947 metų rugsėjo 22-ą die
ną administracija įsakė visiems 
Bykovo žvejams ruoštis į Arga- 
stachą. Iš anksto motinos raišiojo 
visokius ryšuliukus, tvarkė pata
lynę, baltinius, indus, maistą ir 
kaupė savyje stiprybę beveik 
metų išsiskyrimui su saviškiais. 
Aš nuo tos žvejybos buvau ap
saugotas. Mano uždavinys — 
sėkmingai juos nuvežti, tai yra 
patikimai užtikrinti variklio dar
bą per visą kelionę ten ir atgal. 
Tai dienai visas “Uotas” pasi
ruošė neblogai. Pirmiausia pa
sikrovė škuna “Belucha ir škipe
rio Meteikos barža. Jie išplaukė 
rugsėjo 22-ą. Mūsų “Pirmukas 
su kapitonu Jonu Jankevičiumi, 
šturmanu Jonu Balčiūnu, me
chaniku A. Čarneckio ir motori
stu Ričardu Vaicekausku turėjo 
išplaukti para vėliau. Kažkur pu
siaukelėje, pavijus “Beluchą", 
mes turėjome susitikti ir po to 
susikabinę trosais, jau pasroviui 
tęsti kelionę dviguba trauka.

Orai buvo gerokai atšalę, ir tem
peratūra dienos metu neviršijo 
nulio. Kai kur vanduo pradėjo 
trauktis plonu leduku..

Po visų graudingų atsisveiki
nimų “Pirmukas” su barža, pa
krauta žvejų ir mantos, išplaukė. 
Pirmas etapas, tai yra pusantro 
šimto kilometrų kelias daug sun
kesnis. “Irtis" reikėjo prieš gana 
smarkią srove, o jau nuo Stolbų 
patekus į kitą Lenos šaką — Tro- 
fimovsko šaką, pavandeniui, 
tarp begalybės salų, greitai nu
plaukti 200 kilometrų į Arganas- 
tachą. Visa ši kelionė apskai
čiuota 9-omis paroms. Apskai
čiuotas apytiksliai ir išplaukimo 
laikas dėl klimato sąlygų. Grįžus 
jau esant šalčiui, reikėjo laivus 
tuoj statyti patikimon vieton žie
moti. Palaukus dvi tris paras, kol 
laivai užtikrintai užšals, tik pės
čiomis ledu buvo galima pasiekti 
krantą ir tada padėti tašką navi
gacijai. Todėl glausti laiko termi
nai įpareigojo atlikti šią operaciją 
labai atsakingai ir tiksliai. Mūsų 
“Pirmoke” plaukė direktoriaus 
pavaduotojas, ne pirmos jau
nystės vyras Krasnovskis Uja 
Aleksejevičius.

Pirma nakvynė prieš Tururą. 
Nuplaukta apie 50 km. Žemyno 
krantas kairėje pusėje už kilo
metro. Dešinėje vos įžiūrimos 
žemos salos su didelėm seklu
mom. Farvaterio pakraštyje nu
leisti inkarai mus gerai laiko. 

Lauke visai sutemo, dangų 
nusėjo ryškios žvaigždės. Ramu, 
vėjo nėra, vanduo kaip stiklas. 
Kajutėje ant įkaitintos krosnelės 
verda manų košę. Ją tuoj valgysi
me su sviestu, cukrumi ir pieno 
milteliais. Po to gersim arbatą ir 
gulsim, kad ryte tamsoj iškėlus 
inkarus tęstume kelionę. 24-tą 
rugsėjo mus prikėlė kokių 5-6 C 
šaltukas. Atsirado vėjukas, apsi
niaukė. Aš su Ričardu užvedame 
variklį, pašildome jį,ir netrukus 
mūsų nedidelis karavanas 
pradeda judėti.

Kol dar tamsu, sunkiau laiky
tis farvaterio, nes bakenai tamso
je nematomi. Gerai valandai 
praslinkus, išryškėjo kranto kon
tūrai ir dabar drąsiau kabiname 
šiek tiek banguojantį vandenį. 
Valgome pusryčius gerai nusi
teikę, su anekdotais ir juokais. 
Kajutėje labai jauku, šilta, mo
notoniškas variklio darbas rami
nančiai veikia ne tik “Pirmuko” 
komandą, bet persiduoda ir bar
žoje plaukiantiems žvejams.

Laikas greitai bėga ir netrukus 
reikės ką nors virti pietums. Tu
rėjome perlinių kruopų ir jautie
nos konservų. Ričardas — mūsų 
pagrindinis kulinaras su didžiau
siu entuziazmu imdavosi to dar
bo.

(Bus daugiau)



Druskininkuose atstatytas anksčiau sudegęs muziejus “Girios aidas”. Viktoro Kapočiaus 
nuotrauka.

NEUŽMIRŠTAMOS AUKOJIMO APEIGOS

RELIGIJA ŠEŠTADIENINĖSE MOKYKLOSE 
IR VASAROS STOVYKLOSE

(atkelta iš 3 psl.)

Nuo šiol Lietuvos valstybės 
politika gali būti tik LDDP apro
buota politika. Valstybės politiką 
formuoja partija, paveldėjusi iš
okupantų Lietuvos turtą. Vals
tybės ūkį tvarko, santykius su ki
tomis valstybėmis derina partija, 
kuri atstovauja Rusijos - JAV al
janso poreikiams Lietuvoje ir 
Baltijos regione. Krečia šiurpas. 
Tai jau ne tas šiurpas, kuris krėtė 
senus tėvus, žiūrėjusius kaip Ar
kikatedroje laiminama iš esmės 
ne prezidento vėliavą, o nuodė
mė. Kieno nuodėmė — kompar
tijos ar jau visų mūsų? Ano šiur
po krečiamas dar galėjai prisi
versdamas nusišypsoti. Dabar 
šypsotis nebeįmanoma. Ir žmo
gus, ir valstybė kovoja dėl savo 
likimo, dėl tokios ateities, kokios 
norėtų. Lietuvą stipriosios vals
tybės, jų vietininkės Lietuvoje 
LDDP padedamos, išstūmė iš 
kovos dėl ateities lauko. Lietu
viams lemta tik stebėti mūšį ir 
laukti, kas laimės, kokį nuos
prendį laimėtojas jiems pa
skelbs, Lietuvos likimas nuo jos 
pačios nebepriklauso. Ar tikrai 
— jau nebepriklauso?

1993 balandžio 20, 
antradienis.

Washington. JAV — Bendri
jos valstybių derybos dėl preky
binių prieštaravimų pašalinimo 
baigiasi nesėkmingai.

Palyginkim: JAV — Rusijos 
aukščiausio lygio derybos Van- 
couver prieš dvi savaites pasi
baigė stebuklingai sėkmingai. 
Tam įtakos turėjo Lietuvos ir 
Rusijos premjerų susitikimo 
Sankt Peterburge “labai geri re
zultatai”.

LDDP, valdanti Lietuvą, de
klaruoja, kad “veda Lietuvą į 
Europos Sąjungą", o veikia jos 
priešininkų — JAV ir Rusijos al
janso — naudai. Didėja įtampa 
tarp JAV ir Europos Bendrijos,

ŠILTĖJANT SANTYKIAMS, ŠNIPŲ NEMAŽĖJA

(atkelta iš I psl.)

dradarbiavimą kovoje prieš orga
nizuotą nusikalstamumą, teroriz
mą ir narkotikus. Tačiau Ames 
skandalas rodo, jog Rusija plečia ir 
savo nepriklausomus darbo kelius. 
Praėjusiais metais SVRR generolas 
Vadim Kirpičenko, lankydamasis 
VVashingtone pareiškė: "Rusijos 
žvalgyba nedaro nieko daugiau 
negu, kad JAV atlieka Rusijoje".

Būtų galima sutikti su Rusijos 
generolo žodžiais, jeigu giliau 
neanalizuotume tokios veiklos re- 
zultatų. Ames veiklos rezultate, 
kaip spėjama, KGB atskleidė ir

tarp Rusijos ir Europos Bendri
jos. Ir šitame politiniame fone 
jau spragsi vos pastebimos gali
mo naujo Vokietijos - Rusijos 
konflikto kibirkštys. Kai pasigirs 
“Karaliaučiaus muzika”, Lietuva
bus “viena skambiausiųjų sty
gų”, kuriomis gros Rusija. Ir 
Amerika. “Karaliaučiaus muzi
kos” kaitinamas konfliktas — fa
tališkas. Liežuvis neapsiverčia 
sakyti, kad šį konfliktą eskaluo
jant galima sukelti Trečiąjį pa
saulinį karą. Tačiau kol nebus' šis 
konfliktas likviduotas, tikrai ne
sulauksime Antrojo pasaulinio 
pabaigos. Užtenka ir tokios ne
laimės, kad skradžiai žemę pra
smegtume. ’

Tai ar jau tikrų tikriausiai Lie
tuvos likimas nuo jos pačios ne
bepriklauso?

199.3 balandžio 26, 
pirmadienis

Prieš septynerius metus įvyko 
Černobylio tragedija.

Šiandien rusų kariuomenė 
Baltijos valstybių teritorijoje 
moko savo karius, kaip užimti 
ypač svarbius objektus ir juos 
nuo “vietinių gaujų” apginti.

Estijos vadovybė pareiškia 
Rusijai protestą dėl neteisėtai 
vykdomų ir ciniškai įžeidžiamų 
karinių pratybų.

Lietuva, valdoma LDDP, 
tyli.

1993 gegužės 1, šeštadienis.

Vilnius. Akademinis dramos 
teatras. Vyksta Tėvynės sąjun
gos (Lietuvos konservatorių) 
steigiamoji konferencija. Daly
vauja 714 steigėjų. TS (LK) pir
mininku išrenkamas V. Lands
bergis, TS (LK) valdybos pirmi
ninku — G. Vagnorius.

Interliudija. Daugelis naujos 
partijos narių 1990-1992 metais 
aktyviai reformavo “socialinį 
liaudies ūkį Lietuvoje. Už tai 
LKP, LDDP paskelbė juos esant

sušaudė apie dešimtį KGB darbuo
tojų, kurie dirbo ČIA naudai. Teis
mų sistema Rusijoje leido pravesti 
uždarus posėdžius, kuriuose kalti
namieji neturėjo teisės į advokatą. 
Tokių teismų nuosprendžiai bū
davo panašūs kaip du vandens 
lašai - mirties bausmė sušaudant 
už valstybės išdavimą.

šiuo atveju, pačiam Ames negre
sia mirties bausmė. Didžiausia 
bausmė, kuri gali būti jam paskir
ta - kalėjimas iki gyvos galvos. 
Taigi, dvi sistemos, du skirtingi 
bausmių būdai už, rodos, tą patį 
nusikaltimą.

apskritai Lietuvos — ir jos ūkio, 
ir jos kultūros — griovėjais. 
Kodėl? “Socialistinio liaudies 
ūkio” reformavimas į natūralią 
žmonių gyvenseną reiškė okupa
cinio režimo likvidavimą. Atvirai
ginti okupacinį režimą, kurį da
bar jau slapta vykdė pati LKP, 
o nuo 1990 gruodžio — LDDP, 
buvo savižudiška. Todėl sąvoka 
“okupacinis režimas” buvo ciniš
kai pakeistas “kultūra”, “Lietu
va”. Okupacinis režimas — tai 
Lietuva. Okupacinio režimo lik
vidavimas — tai Lietuvos griovi
mas, naikinimas. Šios pragariš
kos ideologijos užsakytoja buvo 
LKP ir LDDP, o ją išmintingiau
siai kūrė “socializmo epochoje 
patys išsiugdę labai savarankiš
ki” filosofai, toji anot A. Šlioge
rio, pati autentiškiausią ir profe
sionaliausia lietuvių filosofų kar
ta per visą laiką. Tarkim šitaip: 
ryškiausi tos kartos atstovai.

Ypač fundamentalią studiją — 
“Tautos “aukso amžius” paskel
bė A. Juozaitis (“Respublika”, 
1994 01 07, Nr. 4 etc.). Šit: 
“Būtina nuolat prisiminti pasta
ruosius Lietuvos dešimtmečius, 
nes tada, okupacijos sąlygomis, 
brendo savarankiška lietuviška 
dvasia. Ta dvasią galima pava
dinti tautos “aukso amžiumi". Ir 
“Svarbiausia: “aukso amžiumi 
galima pavadinti tik tą metą, kai 
įžengusi į didžiulės dvasinės 
įtampos lauką žmonių bendruo
menė sukuria savo reikšmin
giausius kūrinius. (...) Ir “Me
tai ir “Anykščių šilelis" — ne 
gerovės, o negandų kūriniai .

Droviai — mirusiųjų lūpomis 
— privalome priminti A. Juo
zaičiui: būta okupacijos dešimt
mečiais ne tik “aukso amžiaus” 
būta ir dar nuostabesnio — “bri
liantinio amžiaus”! Tai tas metas, 
kai J. Aistis, K. Bradūnas, H. 
Nagys, A. Nyka-Niliūnas, H. 
Radauskas pabėgėlių skirstymo 
stovyklose, o A. Miškinis gulage 
šedevrus rašė. Taigi: įžengusi į

Ar kas nors pajudės Rusijos-JAV 
santykiuose, abejotina. Dienos ar 
savaitės sensacija paliks televizorių 
ekranus ir laikraščių bei žurnalų 
puslapius. Keli Rusijos diplomatai 
savo gera valia paliks Washing- 
toną. Atskris nauji, geriau paruoš
ti.

O pagalba Rusijai ir toliau bus 
pumpuojama iš JAV, kad demok
ratiniai procesai nesustotų. Ir vėl 
bus šilti rankų paspaudimai, "nuo
širdžios" šypsenos, juk kai kurios 
moralinės nuostatos turi būti auko-
jamos, vardan aukštesniųjų - "de
mokratijos"... A. J.

„ (tąsa iš praeito nr.)

Stovyklos reikšmingos ne tik 
vaikams. Tai B. Bublienė pailiu
stravo keliais pasisakymais, til
pusiais prieš keletą metų “Atei
tyje”. “Man prasmingiausias 
buvo laikotarpis, sakė Paulius 
Kuras iš Londono, Kanados, 
praleistas stovyklose ir žiemos 
kursuose. Dalyvavimas juose 
praplėtė mano akiratį ir atvėrė 
mano širdį krikščioniškai pa
saulėžiūrai”. “Man didžiausią 
įtaką padarė stovyklinis gyveni
mas. Tuo metu iš esmės susifor
mavo mano pasaulėžiūra ir cha- 
rakateris. O tai ypač man buvo 
reikšminga pačiu sudėtingiausiu 
brendimo laikotarpiu — mok
sleivės ir studentės metais. Ma
nyje susiformavo vertybių skalė, 
kuria galėjau remtis, darydama 
savarankiškus sprendimus”, pa
sakojo Gabija Juozapavičiūtė - 
Petrauskienė.

Stovyklos programa, siekiant 
ugdyti jaunas krikščioniškas as
menybes, turi būti krikščioniška 
savo turiniu ir patraukti savo for
ma. Ji turi derintis su dalyvių 
amžiumi. Pradėti su pačiais jau
niausiais.

gulagų didžiulės dvasinės įtam
pos lauką, žmonių bendruome
nė sukuria savo reikšmingiausius 
kūrinius. Genocido, represijų, 
lagerių sąlygomis brendo sava- 
rankiškia lietuviška dvasia. Tą 
dvasią galima pavadinti tautos 
“briliantiniu amžiumi”.

Faktų liudijimas: “Lietuvos 
kompartijos nomenklatūrai Lie
tuvos nepriklausomybė, kurios ji 
siekė, reiškė Lietuvos turto ir 
valdžios Lietuvoje paveldėjimą 
iš okupantės TSRS. Ir niekada 
nereiškė nepriklausomybės nuo 
Rusijos, nuo buvusios TSRS eko
nomikos sistemos. Nomenk
latūra, po Kovo 11-osios siekusi 
perimti “teisėtai iš okupanto pa
veldėta turtą ir valdžią", prak
tiškai kovojo už priklausomybę 
nuo Rusijos, tai yra — prieš Lie
tuvos nepriklausomybę.

Partijos eiliniai niekada neži
nojo partijos “pilkųjų kardino
lų" paslapčių. O juk ir partijų 
atsiskyrimo nuo TSKP, ir res
publikų suverenitetų paradai 
partijos “tėvų" buvo sugalvoti 
kaip išeities iš padėties varian
tai. Atsiskiria nuo TSKP nacio
nalinė partinė organizacija — 
tai juk galimybė išlaikyti respu
blikos valdžią savųjų rankose. 
Subyra TSRS, jos teises paveldi 
Rusija — savųjų valdžia respub
likose saugo ir globoja tų “ne
priklausomų gubernijų" ekono
minę ir politinę priklausomybę 
nuo Rusijos. Okupantas išnyks
ta, okupacija lieka!

(Bus daugiau)

Dail. V. Jonyno galerijoje Druskininkuose lankosi svečiai iš Chicagos. Viktoro Kapočiaus 
nuotrauka

Reikėtų vengti mokyklinės at
mosferos, kai mokytojas moko, 
o vaikai pasyviai sėdi ir nuo
bodžiauja. Stovyklautojai turėtų 
būti įtraukiami į saviauklą per 
įvairius žaidimus, dainas, šo
kius, sportą, vaidinimus, rank
darbius. Svarbu pasiekti, kad 
vaikai ne tik džiaugsmingai iš
gyventų stovyklos gyvenimą, 
bet ir sistemingai puoselėtų sa
vyje savarankiškumą.

Vadovai turi būti susipažinę 
su krikščioniška ideologija. Svar
bu vadovų elgesys, nes savo pa
vyzdžiu jie formuoja besivystan
čią individo asmenybę.

Kapelionai turėtų mokėti su
prasti jaunimą, sugebėti šnekė
tis su jais jiems rūpimais religi
niais, moraliniais ir kitais klausi
mais, ne didaktiškai pamokslau
ti, o kartu su jaunimu diena die
non ugdomąsias vertybes išgy
venti. Tačiau pastaruoju metu 
darosi vis sunkiau iš viso kunigą 
vasaros stovyklai prisiprašyti.

Būtina kasmet rengti vadovų 
kursus. Juose vadovai turėtų įsi
sąmoninti, kad dinamiškas gyve
nimas krikščioniškoje dvasioje 
yra nepalyginamai labiau pamo
kantis, negu statiškas žodis ar 
sausas pamokslas.

Po to vyko diskusijos. Prel. V. 
Balčiūnas sakė, kad stovyklos la
bai gerai, bet religinio auklėjimo 
problema glūdi šeimoje. Reikia, 
kad tėvai drauge su savo parapija 
ruoštų vaikus prie pirmos komu
nijos. Juozas Polikaitis pa
stebėjo, kad jaunosios šeimos 
nelanko mišių, nepraktikuoja 
tikėjimo, o dr. Ad. Damušis — 
kad jaunimas nesidomi ne tik re
ligija, bet ir visu tuo, kas lietu
viška. D. Kuolienė* paaiškiho, 
kad tėvų religinis susipratimas 
neaugo drauge su profesiniu išsi
lavinimu, o sustojo pradžios mo
kyklos lygyje. Tačiau, užuot 
tėvus peikus, reikia juos pir
miausia auklėti. Svarbus čia ku
nigo vaidmuo bei pavyzdys, nes, 
anot Liudos Rugienienės, jei nė
ra parapijoje Kristaus, meilės, 
tai nieko nėra.

Gyvename metą, kai populia
rioji kultūra žavisi kultūriniais 
religijos aspektais, tačiau be 
tikėjimo, be Kristaus (kun. A. 
Saulaitis). Reikia rengti jauni
mui stovyklas, kursus. Tačiau 
užuot sprandus jaunimą į mūsų 
tikėjimo modelį, reikia klausy
tis, ką jaunas žmogus sako, reikia 
dialogo (dr. Dalia Boystun). Rei
kia taip pat moralės klausimais 
dialogo, seksualinio auklėjimo 
(kun. J. Vaišnys).

Jaunatvė gražiausias gyveni
mo metas. Reikia stovyklų bei 
kursų pagalba sukurti jaunimui 
sąlygas drauge ieškoti ir siekti 
didžiųjų vertybių (p. Šaulienė), 
nes vertybės nėra išmokstamos, 

o išgyvenimu įsigyjamos (I. Lu
koševičienė).

Simpoziumui pasibaigus, vys
kupui P. A. Baltakiui pageidau
jant, buvo sudaryta komisija iš
keltų minčių santraukai ir išva
doms padaryti tokios sudėties: 
kun. A. Saulaitis, sės. M. Barei
kaitė, B. Bublienė, J. Kava
liūnas, I. Polikaitienė ir L. Ru- 
gienienė.

Išvados
L Norint mokyklose religinio 

ugdymo lygį kelti, reikia pradėti 
nuo mokytojo. Todėl tikybos 
mokytojams tobulintis ir nau
jiems ruošti reikia rengti kursus 
per Mokytojų studijų savaites, 
kurias kasmet Dainavoje rengia 
JAV LB Švietimo taryba. Reikė
tų pradėti jau šią vasarą ir skatin
ti dalyvauti dabartines mokyto
jas ir visas kitas, kurios sutiktų 
nuo rudens tikybą dėstyti. Kur
suose turėtų būti gilinamos ben
drosios pedagoginės ir religinio 
ugdymo žinios, aiškinama tiky
bos dėstymo metodika pagal tu
rimus įvairių skyrių vadovėlius.

2. Įtraukti į rajoninių mokyto
jų konferencijų programas reli
ginio ugdymo klausimus arba 
rengti atskiras tikybos mokytojų 
rajonines konferencijas bei se
minarus.

3. Rengti ir leisti naujus tiky
bos vadovėlius bei pratimus ir 
laiku leisti naujas vadovėlių bei 
pratimų laidas, kai jos baigiasi.

4. Reikia ir religiniam ugdy
mui skirtų vaizdajuosčių.

5. Vasaros stovyklos ir žiemos 
kursai atlieka jaunimo ugdyme 
didelį vaidmenį. Reikia ir toliau 
jas kasmet rengti ir remti.

6. Jų pasisekimas daug pri
klauso nuo vadovų, programų, 
viso personalo. Todėl taip pat 
svarbu kasmet ruošti vadovų 
kursus.

7. Rengiant stovyklų ir kursų 
programas, reikėtų nepamiršti ir 
seksualinio auklėjimo, naudo
jantis šio krašto katalikų mokyk
lų programomis. Sis auklėjimas, 
kaip dorinio auklėjimo dalis, re
miasi būdo lavinimu, sąžinės 
auklėjimu, žmogiškosios garbės 
ir vertės pajautimu. Didžiausios 
reikšmės čia turi religinė, sakra
mentų praktika, kuri atbaigia do
rinio auklėjimo priemones.

8. Todėl svarbų turėti stovyk
lose ir kursuose kunigą, ypač su
gebantį su jaunimu dirbti. Yra 
jau galimybių ir iš Lietuvos atsi
kviesti. Šiuo atveju reikia iš ank
sto planuoti

Šį kartą simpoziumas pagrin
dinį dėmesį skyrė dviem ugdy
mo veiksniams: lit. mokykloms 
ir vasaros stovykloms. Todėl tuo 
šį kartą ribotasi ir išvadas darant.

J. Kavaliūnas



Šventės atgarsiai
(atkelta iš 3 psl.)

saugoti, kol jie nebus taikomi vi
siems visuomenės nariams vie
nodai.

50 metų Lietuva buvo oku
puota, niekinama ir skriaudžia
ma trijų žiauriausių okupantų: 
sovietų, nacių ir vėl sovietų.

Per tų laikų virš 30 nuošimčių 
mūsų tautos buvo išnaikinta, iš
tremta, išžudyta... Per tuos oku
pacijos metus jokios teisinės 
tvarkos šalyje nebuvo. Buvo tik 
svetimos diktatūros, kurių pa
grindas buvo ne įstatymų siste
ma, o baimė ir teroras.

Pora kartų užaugo Lietuvoje, 
niekada nematę ir negyvenę tei
sinėje sistemoje. Pagrindinis 
diktatūrų valdymo-principas yra 
pagrįstas melu ir baime. Tero
ras, ne teisė vyravo mūsų krašte.

Mūsų žmonės buvo priversti 
gyventi tokioje sistemoje, kaip 
nors bandydami išlaikyti žmo
niškumų — išsaugoti savo šei
mas, kaip nors iškentėti tų oku
pacijų.

Per tuos laikus tautoje buvo 
visokių žmonių: gerų ir blogų, 
stiprių ir silpnų. Okupacija, 
baimė, diktatūrinė sistema žmo
nes veikė nevienodai.

Mūsų tautoje, kaip ir kiekvie
noje kitoje, yra silpnų žmonių, 
kuriems svarbiausia yra paten
kinti savo poreikius, nekreipiant 
dėmesio į niekų, nesirūpinant 
kaimynų gerbūviu.

Ne visi žmonės reaguoja į oku
pacijų vienodai. Vieni tik provi
zoriniai toleruoja, ar “žaidžia” 
okupantų taisyklėmis, bandyda
mi išsigelbėti iš blogos padėties. 
Tai gali pereiti į pataikavimų, pa
taikavimas į kolaboravimų, o ko
laboravimas gali privesti žmogų 
iki pačio žmoniškumo dugno — 
žmogus gali tapti savųjų okupan
tu.

Kaip kiekvienas elgėsi okupa
cijos metais yra jo sųžinės reika
las. Už savo elgesį žmogus atsa
kys Dievui. Mes, ypač gyvenų 
užsienyje, negalime daryti mo
ralinių sprendimų dėl pavergto 
žmogaus elgesio. Tačiau bet ko
kiam padlaižiavimui ir pataikavi
mui yra moralės ribos, kurias 
peržengus, žmogus nusižengia 
ne tik prieš Dievų, bet ir prieš 
tautų.

Kol tie nusikaltimai nebus iš
kelti ir teisiškai įvertinti, tol vy
raus nepasitikėjimas pačia vals
tybės teisine sistema. O be to 
tvarkos būti negali, negali būti 
demokratijos ir laisvės.

LDDP propagandistai Lietu
voje ir ypač Amerikoje, gudriai 
subendrino visus, kad ir nenoro
mis ir paviršutiniškai bent kiek 
prisidėjusius prie okupantų si
stemos. Taip elgdamiesi jie pa
mėgdžiojo gudresnių draugų pa
vyzdį iš Maskvos, kurioje tos 
pačios nuodėmės neleidžia atsta
tyti civilizuotos sistemos.

Visų veiksmų subendrinimas 
yra gan ciniškas, bet gerai apgal
votas būdas atmesti bet kokius 
kaltinimus tiems, kurie iš tikrųjų 
prisidėjo prie kruvinojo valdy
mo, prie žmonių ir krašto naiki
nimo. Asmenys, taip bendrinan
tys sovietinius nusikaltimus, la
bai greitai pakeičia savo kalbų 
kita kryptimi, kai tik tema prade
da krypti prie fašizmo ar naciz
mo. O taip būti negali. Teisė
tvarkos principai turi būti taiko
mi visiems vienodai.

Nežinia, kiek tautiečių kola
boravo su sovietais Lietuvoje 
pirmos okupacijos metu ar koks 
skaičius žmonių pataikavo na
ciams, jiems užėmus kraštų. Dar 
sunkiau būtų apskaičiuoti, kiek 
išdavikų mūsų Tėvynė turėjo il
gus metus trukusio antrojo so
vietmečio laikotarpiu.

Manyčiau, nei vienos okupa
cijos metu nebuvo daug žmonių, 
tikrai atsidavusių okupantams, 
ištikimai jiems tarnavusių ir ta
pusių pačiais okupantais. Į nacių

partijų įstojo turbūt tik nežymus 
skaičius lietuvių. Naciai buvo 
linkę žiūrėti į lietuvius kaip 
priešus ir į partijų neįsileido. Į 
pagrindinę komunistų partijų 
dar prieš karų stojo tikri Lietuvos 
priešai, nes jų tikslas buvo nu
versti valdžių ir įtraukti Lietuvų 
į sovietinį jungų. Jų irgi nebuvo 
daug. Daugelis jų dabar jau yra 
po žeme, kaip ir tikrieji naciai, 
įstojusių į Komunistų partijų vė
liau, ypač pasibaigus partizani
niam karui, buvo daug.

Priklausymas partijai po karo 
neturėtų būti lemiantis reiški
nys. Didžioji dauguma “par
tiečių” buvo ridikų tipo — rau
doni tik iš išorės, ne širdyje. Net 
ir didelė dalis tikrųjų burokų, 
persisunkusių raudona spalva, 
buvo tik silpni pataikūnai... To
kių netrūksta ir mūsų tarpe Va
karuose. Jie visaip pataikauja 
valdžioms, kad mūsų tautinė 
grupė būtų likviduota. Tai yra 
vargšai, bedvasiai žmonės — 
tam tikri išgamos, bet tautai pa-
vojaus jie nesudaro. Dauguma 
jų, eigai pakrypus į kitų pusę, 
pasiprašę į atgimimo sųjūdžius 
— tuoj pat tapo didžiausiais de
mokratais. Sistemai grįžtant at
gal, jie vėl apsivilktų senais par
tiečių ardarbiečių kailiniais, ne
svarbu, remia jie tos partijos 
ideologijų, ar ne.

Tačiau yra vienas pavojingas 
elementas, kurio teisiškai nesu
tvarkius, tauta negalės sukurti 
tobulos juridinės sistemos. Ne
nubausti jie liudija neteisingu
mui. .

Tai yra žmonės, kurių rankos 
buvo suteptos krauju, kolabo
ruojant su okupantais. Tai žmo
nijos šiukšlės, davę priesaikų 
prieš mūsų kraštų. Jie persekio
jo, kankino, tyčiojosi. Nesvarbu, 
kuriam okupantui jie tarnavo — 
jie privalo būti teisiami.Tam ele
mentui procedūra turi būti vie
noda: be jokių nuolaidų ar kom
promisų.

Tokio nešvaraus elemento ne
buvo daug. Tikrai nedaugiau, 
negu kitose tautose — net tose, 
kurios mus moko moralinių prin
cipų ir teisingumo. Čia kalbama 
gal apie porų tūkstančių žmonių 
iš 4 milijonų. Jeigu jie nebus at
skirti, jie ir toliau terš mūsų tau
tų bei žilų istorijų.

Tie, kurie davė priesaikų visų 
gyvenimų tarnauti svetimiems 
arba mirti — kaip kad daroma 
gangsterių tarpe Mafijoje — turi 
būti išvaromi iš Tėvynės arba 
teisiami. Jei yra objektyviai įro
dyta, kad kuris asmuo yra davęs 
priesaikų Gestapui, NKVD ar 
KGB —teismo procedūros me
tu jis turi įrodyti tautai, kad jis 
nėra nusikaltęs prieš tautų.

Tuo tikslu Lietuvoje buvo iš
leistas genocido įstatymas. Ta
čiau jo valdžia naudoti nenori. 
Partiečiai kalba tik apie buvusius 
fašistus, o savo kolegų, išdavusių 
kraštų irpažeidusių visas teisines 
normas, nemato ir netgi saugo 
juos. Todėl Lietuvoje yra tam 
tikra trintis tarp žmonių niekada 
nepriklausiusių partijai; žmonių, 
stojusių į partijų vien dėto, kad 
norėjo kažko pasiekti (kitaip 
praktiškai buvo neįmanoma) ir 
trečiosios kategorijos asmenų, 
priklausiusių partijai ir prisidė
jusių prie tautos genocido.

Kol nebus išaiškinti ir nubaus
ti tikrieji žudikai, tikrosios tautos 
šiukšlės, Lietuvoje vyraus nepa
sitenkinimas, nepasitikėjimas, 
neteisybė... Tokia tauta nieka
dos negalės sukurti pilnos ir to
bulos demokratijos.

Keršto nesiūlau — tegul OSI 
veikia tuo principu — Lietuvai 
siūlau atlikti teisinės švaros dar
bų: be keršto, be neįrodytų kal
tinimų, be vienapusiškos tei
sinės sistemos. Tik tai atlikus, 
mūsų tauta galės eiti “šviesos ir 
tiesos ’lydimu keliu, Genovaitės 
Mackevičiūtės žodžiais:

Vilniuje, Lazdynuose, statoma saleziečių bažnyčia ir vienuolynas. Viktoro Kapočiaus 
nuotrauka

KAS GERA IR KAS GERINTINA LIETUVOJE?
— 26-ojo politinio studijų savaitgalio išvados —

(atkelta iš 1 psl.)

kos kultūros tauta, nežiūrint savo 
istorijoje patirtų carinės ir komu
nistinės Rusijos okupacijų, ir da
bar natūraliai orientuojasi į Vakarų 
Europos tautų bendruomenę.

3. Lietuva, kol dar nėra Integra - 
vusis į kolektyvines Vakarų saugu
mo sistemas, išgyvens kritiškų is
torijos laikotarpi ir jokiu būdu 
negali remtis vienpartine užsienio 
politika. Tos politikos principai turi 
būti apsvarstyti, priimti ir vykdo
mi visų pagrindinių politinių jėgų 
sutarimu.

4. Jokiu būdu Lietuva neturi 
duoti Rusijai laisvų rankų per savo 
teritoriją ir oro erdvę vykdyti karinį 
transportą. Tik gavusi specialias 
NATO šalių garantijas, gali leisti 
išvežti okupacinę kariuomenę iš 
Vokietijos ir demilitarizuojamos 
Karaliaučiaus srities.

5. Vykdydama referendumu 
išreikštą lietuvių tautos valią, Rusi
jai nesileidžiant į rimtas derybas, 
Lietuvos vyriausybė okupacijos 
metais padarytos žalos reparacijų 
klausimą neatlaidžiai kelia tarptau
tiniuose forumuose.

7. Ruošiant Lietuvos įstatymus 
ir keičiant paruoštuosius, Lietuvos 
teisėtvarkos organai turėtų pavei
kiau pasinaudoti Vakarų teisi
ninkų, diplomatų ir politikų kar
tai ruošti.

8. Nors dalis KGB archyvų su
naikinta, bet išlikusioje dalyje 
uždokumentuota dar daugelio so
vietmečio politinių kalinių, trem
tinių, žuvusiųjų ir gyvųjų re
zistentų likimai ir kita lietuvių 
tautos martirologija. Genocido bei 
rezistencijos tyrimo centro vado
vas turi būti skiriamas bendru vy
riausybės ir politinių kalinių bei 
tremtinių organizacijų sutarimu, 
kaip numatyta Seimo nutarime Nr. 
1-302. Skiriant centro vadovą, veto 
teisė priklauso ne vyriausybei, bet 
politiniams kaliniams ir tremti
niams.

9. Penkiasdešimt metų izoliaci
joje išbuvusi ir nuožmius ateistų 
persekiojimus patyrusi Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia yra iš vidaus 
pažeista ir kiek atsilikusi nuo II 
Vatikano susirinkimo pokyčių dva
sios. Lietuvos katalikams reiktų 
pasvarstyti, kam skirti pirmenybę: 
bažnyčių statymui ar sužalotos 
tautos dvasios atstatymui.

10. Kunigai su kunigystės sakra
mentu savanoriškai prisiima 
bažnytinės drausmės prievoles, 
tačiau šalia pastoracinių pareigų, 
kaip visame kultūriniame pasau-

“.Vfe.v esam sesės, broliai, mes
— Lietuvos vaikai, 

Susikahinkim rankom, kaip ir 
tada — tvirtai. 

Ir Nemunas čia teka... Ir 
žemė čia šventa. 

Lietuviais esam gimę ir būkim 
visada”. 

lyje, jiems neturėtų būti griežtesnių 
apribojimų kaip valstybės pi
liečiams dalyvauti visuomeninia
me gyvenime.

11. Išeivijoje veikianti Lietuvių 
Rašytojų Draugija pratęsė priklau
somos Lietuvos rašytojų organiza
cijos egzistenciją. Lietuvos Rašyto
jų Sąjunga okupuotoje Lietuvoje 
buvo įkurta 1940 m. ir iki ne
priklausomybės atkūrimo 1990 m. 
veikė kaip maskvinės rašytojų 
sąjungos filialas. Šias dvi organiza
cijas skyrė ir tebeskiria moralinė 
siena, kurios negalima mechaniš
kai sugriauti kaip Berlyno sienos. 
Moralinę sieną panaikinti galima 
tik visiems pripažinus padarytas 
klaidas ir prisipažinus prie prasilen
kimų su tautinės ištikimybės nuos
tatomis. Kad rašytojai tautoje at
gautų moralinę jėgą, 1940-1990 
m. laikotarpis turėtų būti kritiškai 
įvertintas, suderintos nuomonės 
ir abiejų organizacijų vardu gal ne 
tik Lietuvai, bet ir viso pasaulio 
rašytojams paskelbta vieša dek
laracija.

12. Kelis kartus Lietuvos seime 
svarstytas, keistas ir papildytas pi
lietybės įstatmas yra įgijęs teisiškai 
priimtiną ir praktiškai įgyvendi
namą formą. įstatymo bent tuo 
tarpu keisti nereikėtų. Tik Lietu
vos seimas ir vyriausybė turėtų 
aktyviau organizuoti tremtinių 
grąžinimą iš Rytų ir skatinti karo 
pabėgėlių grįžimą iš Vakarų. 
Grįžusiems suprastinti įsipilietini- 
mo Lietuvoje formalumus.

13. Ugdymas demokratijos iš 
apačios (savivaldybėse) yra tikra
sis kelias Lietuvoje atkurti pilie
tinę visuomenę, be kurios de

mokratinės visuomenės normalus 
funkcionavimas neįmanomas. 
Rimčiausiai paruoštas programas 
demokratijai Lietuvoje ugdyti per 
savivaldybes ir kitus visuomeni
nius bei akademinius sektorius 
vykdo JAV-Baltijos fondas (US- 
Baltic Foundation), JAV-Baltijos 
fondas turėtų susilaukti rimto Lie
tuvos seimo ir vyriausybės dėme
sio.

14. JAV Lietuvių Bendruomenė 
turėtų sudaryti ekspertų grupes 
Lietuvos problemoms studijuoti ir 
rekomendacijoms daryti. Bend
ruomenės vadovams būtų naudin
ga pažinti Amerikos lietuvių dau
gumos nuomonę pagrindiniais 
Lietuvą liečiančiais klausimais. 
Išeivijos vardu su Lietuva vedamas 
dialogas tada turėtų tvirtesnį pa
grindą, o daugumos nuomonę pa
tirti būtų galima, pravedant ap
klausą JAV LB Tarybos rinkimų 
metu.

15. Sveikintinos Lietuvos politi
nės partijos, pradėjusios ieškoti 
ryšių su bendraminčiais išeivijoje. 
Pasirinkdamos savo atstovus, kad 
nepadarytų klaidų, Lietuvos poli
tinės partijos turėtų apie juos 
žinoti, kokiom išeivijos politinėm- 
visuomeninėm grupuotėm pri
klausė, kam dirbo ir ką finansiškai 
rėmė. Jei buvo visuomenės nuo

monės formuotojai - kokias idėjas 
visuomenei siūlė.

Išeiviai savo praeities teisinti 
prievarta ir baime negali.

16. 1994 m. liepos mėnesį Vil
niuje organizuojama tarptautinė 
istorikų konferencija XX amžiaus 
pirmosios pusės lietuvių-žydų san
tykiams nagrinėti. Gerai nežinome, 
kas tą konferenciją organizuoja, 
tik žinome, kad jau pakviesta ke
liasdešimt pranešėjų iš Lietuvos, 
Izraelio, Amerikos, Anglijos, Vo
kietijos ir gal iš kitur. Pakviestų 
pranešėjų tarpe yra ir tokių, kurie 
pasižymi ne tiek istoriniais dar
bais, kiek išpuoliais prieš Lietuvą 
ir lietuvių tautą.

Kol KGB archyvai ir kiti to laiko
tarpio dokumentai nėra ištyrinėti, 
organizuojamos konferencijos iš
vados gali būti labai vienašališkos. 
I dienos šviesą sąžiningai turėtų 
būti iškelti ir nacių, ir komunisų 
genocidiniai nusikaltimai prieš 
žmoniškumą, nesvarbu, ar jie yra 
palietę lietuvius, žydus, lenkus, 
čigonus ar kitus.

Tokios konferencijos organiza
vimas per ankstyvas. Kad būtų 
pakankamai laiko pasiruošti, kon
ferenciją keleriems metams reiktų 
nukelti.

17. Šių išvadų kopijos siun
čiamos Lietuvos vyriausybei, 
politinių partijų vadovybėms, Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios hierar
chijai, JAV LB valdybai ir tarybai, 
JAV Baltijos fondui, Lietuvos Rašy
tojų sąjungai, Lietuvos Rašytojų 
draugijai, Lietuvos ir išeivijos spau
dai, kai kuriems politiniams ir 
visuomeniniams veikėjams.

Juozas Kojelis 
Elena Vidugirienė 

Dr. Zigmas Brinkis 
Vytautas Vidugiris

— Vidutinė pensija Lietuvoje 
per 1993 metus padidėjo bemaž 
tris kartus. Atsižvelgiant į 2,9 
karto išaugusias kainas, realiai 
pensija padidėjo tik 3 procen
tais. Laimėta tik tiek, kad ji sta
bilizavosi ir nuo 1993 metų vidu
rio sustabdytas jos mažėjimas.

— Mažeikių valstybinė įmonė 
“Oruva” pagal Vokietijos KHD 
firmog^licenciją gamina dyzeli
nius variklius mažo galingumo 
traktoriams, krautuvams, staty
bos ir plentų tiesimo mašinoms. 
Dalis produkcijos bus ekspor
tuojama. Įmonėje atsiras apie 
•500 naujų darbo vietų — pasta
tyti du nauji pastatai, montuoja
mos modernios iš vokiečių pirk
tos technologinės linijos.

— Ministras pirmininkas A. 
Šleževičius sudarė ekspertų de
legaciją, kuri parengs Lietuvos 
ir Vokietijos vyriausybių sutartį 
dėl bendradarbiavimo, kovojant 
su organizuotu nusikalstumu bei 
terorizmu ir kitais sunkiais nusi
kaltimais.

— Lietuvos ambasadoje Wash- 
ington, DC, vasario 16 d. įvyko 
priėmimas Lietuvos Nepriklau
somybės šventės proga. Dalyva
vo apie 250 svečių.

— Lietuviams rekolekcijos 
Putnamo sodyboje vyks kovo 11- 
12-13 dienomis (vadovaus kun. 
Viktoras Rimšelis,MIC) ir kovo 
19-20 dienomis (vadovaus kun. 
Algis Gudaitis, SJ). Dėl informa
cijos kreiptis telefonu 203 928- 
7955.

— Philadelphijoje, PA, Ne
priklausomybės Šventės minė
jimo iš vakarėse, kovo 12 d. įvyks 
Ambasadoriaus Eidinto susitiki
mas su vietinių organizacijų at
stovais vakarienėje, kuri rengia
ma dr. Juozo ir Zitos Štarkaitės 
Pangonių nesenai įsigytame res
torane istoriniame Philadelphi- 
jos senamiestyje. Susitikimo 
tikslas supažindinti Ambasado
rių Eidintą su Philadelphijoje 
veikiančiomis organizacijomis, 
jų veikla išeivijos lietuviams ir 
Lietuvai bei su tais asmenimis, 
kurie apsiimdami pareigas tą 
veiklos darbą vykdo. Šį susitiki
mą organizuoja JAV LB Krašto 
valdyba kartu su Philadelphijos 
LB apylinkės valdyba.

— Lietuvos ambasadorius A. 
Eidintas vasario 18-19 dienomis 
lankėsi Chicagoje, kur dalyvavo 
Lietuvių Bendruomenės organi
zuotuose renginiuose.

— JAV LB naujos tarybos rin
kimai vyks du savaitgalius: 1994 
m. balandžio 30 — gegužės 1 
dienomis ir gegužės 7-8 dieno
mis.

— Ateitininkų kongresas Lie
tuvoje vyks liepos 15-17 dieno
mis. Kogresas vyks po Dainų 
šventės (liepos 9-12 dienomis), 
po Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos seminaro (liepos 12-15 
dienomis), bet prieš PLJS laivo 
išplaukimą iš Klaipėdos (liepos 
18 d.)

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

— Lietuvių Operos Vytauto 
Klovos “Pilėnų” operos pastaty
mas įvyks balandžio 17 d. Mor
ton auditorijoje. Cicero, IL.

— The U. S. Baltic Founda
tion praneša apie naują adresą: 
1211 Connecticut Avė., N. VV. 
suite 506, VVashington, DC 
20036. Telef. 202 985-0380, 
FAX 202 234-8130.

— S. Amerikos lietuvių 1994 
m. šachmatų pirmenybės įvyks 
balandžio 16-17 dienomis Mar- 
quette Park Fieldhouse, 6700 
South Kedzie Avė., Chicago, 
IL. Dalyvių registracija atlieka
ma iki balandžio 11d. pas pirme
nybių vadovą šiuo adresu: Pra
nas Šalkauskas, 10707 S. Keating 
Avė., Oak Lawn, IL 60453. 
Telef. 708 423-5289.



Šiaulių katalikiškos pradinės mokyklos globėjas kun. Stasys Kazėnas, S J, su mokinukais. 
Antraisiais mokyklos metais ją lanko pirmųjų dviejų sky rių 161 mokinys, mokytojauja 
13 pasauliečių. Kun. Antano Saulaičio nuotrauka

— Kodėl skiriate man tiek dė
mesio?

— Bet, ponia, argi čia — ne 
labdaros draugija?

Apie priežastis

— Sakykite, mielasis — krei
piasi kalėjimo kapelionas į naujo
ku, — ar ne degtinėlė jus čia at
vedė?

— Ne, vanduo!
__ ???
— Dirbau pieninės vedėju.

Mėsos parduotuvėje

— Kodėl parduotuvėle oaka- 
binote veidrodį?

— Kad moterys į jį žiūrėtų, 
kai aš joms sveriu mėsą.

V/aterview Properfies
of the Palm Beaches, Ine.

M L S

Ray Staskunas
LICENSED REAL ĖST ATE BROKER

11501 Ellison Wilson Road 
North Palm Beach, FL 33408 
SE Corner 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

AIR CARGO

SIUNTINIAI LAIVU

Verslininko kraitelė

Kartą verslininką pakvietė į; 
labdaros draugiją. Susitikime' 
dalyvavo daug moterų. Visos jos"> 
nenuleido akių nuo verslininko,? 
bet jis visą laiką kreipė dėmesį- 
tik į vieną seną ir neišvaizdžią 
moteriškę. Tai buvo taip keista, 
kad net senutė nesusilaikė ir pa
klausė: /

MAISTO SIUNTINIAI

PINIGU PERSIUNTIMAS
ATGIMUSIOS 

LIETUVOS DAINOS

Tarp profesionalų

Kalėjimo viršininkas, išleisda
mas kalinį į laisvę:

— Tikiuosi, kad daugiau mu
du nebesimatysime.

— Ar jau rengiatės į pensiją?

Kam tie vyrai?

— Panele, kodėl jūs taip ilgai 
neištekate?

— Namuose laikau tris gyvus 
padarus, kurie man atstoja vyrą: 
šuo kiaurą dieną amsi ir purvino
mis letenomis terlioja grindis, 
papūga be perstojo keikiasi, o 
katinas naktimis galai žino kur 
valkiojasi.

Laiko tėkmėje

Teisėjas teisiamajam:
— Jei neklystu, mudu per pas

taruosius du dešimtmečius šioje 
salėje susitinkame jau šeštą kar
tą. Taigi, turėjote marias laiko 
pasitaisyti, deja...

— O jūs, pone teisėjau, per 
20 metų galėjote tapti teisingu
mo ministeriu. Deja, netapote!

VISA TAI GREITAI IR SAUGIAI PRISTATYSIME I LIETUVĄ, 
LATVIJĄ,ESTIJĄ, RUSIJĄ, BALTARUSIJĄ IR UKRAINĄ’ ■

2719 West 71 Street, Chicago, IL, 60629 
(312)434-2121; 1-800-775-SEND

MŪSŲ ATSTOVAI:
85-17 101 Str.Richmond Hill, NY, 11418 

tel. (718)441-4414

52 Seagles Road, Worwick, N Y, 10990 
tel. (914)258-5133

Jūs galite namuose klausytis, 
gražiausių Lietuvos estrądipiųj 

dainų, jei įsigysite.,' 
trijų kasečių komplektą

(po 90 minučių kiekviena) / 
tikužlždol.

(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, NYU 207

f @ 81
'VVm. Anastasi, B. S.

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

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELFVER 

< Tel.: 296 - 4130 J

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai atsiun

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

Po 40 dol.: J. Gailevičius, 
Baltimore, M D; Veronika Ketur
akis, South Boston, MA.

Po 30 dol.: S. Leveckis, Or- 
mond Beach, FL; Elzė Barciauskas, 
VVoodhaven, NY; J. Shukys, Rich- 
mond Hts., OH.

Po 25 dol.: A. Ramius, Mich- 
igan City, IN; Therese A. jacųues, 
Gouvemeur, NY.

Po 20 dol.: J. Shatas, VVater- 
bury, CT; A. Jaunys, St. Peters
burg, F L; I.. Karmazinas, St. Peters- 
burg, FL; L. Baltrušaitienė, Chica
go, IL; P. Gruodis, Chicago, IL; A. 
Ixiucis, Mount Olive, IL; J. Kardo- 
kas, Baltimore, MD; L. Izbickis, 
Cotuit, MA; K. Jurkevičius, Mil- 
ford, MA; J. Kackelis, Northamp- 
ton, MA; V. Ziaugra, Roslindale, 
MA; C. Karbocius, Amsterdam, NY; 
Birutė Paprockienė, Glendale, NY; 
Bronė Rimas, Ridgewood, NY; 
Filomena Ignaitis, VVoodhaven, 
NY; Teresė Rozevicius, VVoodha
ven, NY; A. Cizauskas, Falls 
Church, VA; Dr. A. V. Valiūnas, 
Reston, VA.

Po 15 dol.: Isabel Oksas, lx>s 
Angeles, CA; Angelė Jonynas, Me- 
riden, CT; Ada Ustjanauskas, VVest 
Hartford, CT; Pijus Gražulis, Wor- 
ccster, MA; B. Neverauskas, Ster- 
ling, Ml; Asta Dabrilaitė, Dover, 
NH; V. Dragunevicius, Mamaro- 
neck, NY; V. Palunas, Akron, OH.

Po 12 dol.: Aldona Stasiuke- 
vicius, Nevvnigton, CT.

Po 10 dol.: K. Dūda, Quebec, 
Canada; Genovaitė Slepakovas, 
Escondido, CA; V. Butvydas, 
Greenwich, CT; P. Karosas, New 
Britain, CT; V. Bražėnas, Bonita 
Springs, FL; G. Grajauskas, Orlan- 
do, FL; L. Bajorūnas, Pompano 
Beach, FL; V. Salciunas, Port St. 
Lucie, FL; J. Bliznikas, Spring Hill, 
FL; Elena Jasaitis, St. Petersburg, 
FL; Bronė Macijauskas, Sunny 
Hills, FL; Julija Gylienė, Chicago, 
IL; E. Kemfert, Baltimore, MD; Jo
ana Vaičiulaitis, Bethesda, MD; 
Monika Eidimtas, Avon, MA; E. 
Bliudnikas, Centerville, MA; V. 
Rastonis, Centerville, MA; A. 
Adomkaitis, Milton, MA; J. Bajer- 
cius, South Boston, MA; Ona Pieši- 
na, Westw<x)d, MA; D. Antana
vičius,VVorcester, MA; Marija Ži
linskas, Detroit, MI; E. Sventickas, 
Livonia, MI; A. Poderis, South- 
field, Ml; B. Raugas, Delran, NJ; J. 
Vasiliauskas, Jackson Hts, NY; K. 
Kiaune, Jamaica Estates, NY; V. 
Anonis, Rego Park, NY; Victoria 
Galinis, Richmond Hill, NY; Ona 
Barauskienė, VVoodhaven, NY; A. 
Sabalis, Rochester, NY; A. llgutis, 
VVoodhaven, NY; A. Ruzgas, 
VVoodhaven, NY; Ona J. Kreivė
nienė, Media, PA.

Po 7 dol.: B. Povilavičius, 
Arlington, VI.

Po 5 dol.: L A. Tamosiunas, 
Fairfield, CA; Valerija Jurgelevičius, 
Napa, CA; Aušra R. Sarpalius, Hart
ford, CT; Anna B. Yusinas, New-

ington, CT; VVanda Draugelis, 
South VVindsor, CT; V. Kulbokas, 
Gulfport, FL; J. V. Sodaitis, Or- 
mond Beach, FL; Eugenia Dono- 
hue, Port Richey, FL; Vanda Rad- 
vil, St. Petersburg Beach, FL;P. J. 
VValles, St. Petersburg Breach, FL; 
J. Gailiunas, D.D.S., Athol, MA; A. 
Dubauskas Cambridge, MA; V. 
Baksys, Dorcester Str, MA; Sofija 
Galdikas, Dorcester, MA; Marija 
Botschanas, Newton, MA; P. Am-' 
braziejus, North Falmouth, MA; B? 
Gircys, VVorcester, MA; B. Svogun,' 
M.D., Elmont, NY; S. Mazilis, Fish-' 
kili, NY; V. Kidolis, Jamaica, NY? 
V. Birutis, Moriches, NY; Regina 
Ūselis, Ridgewood, NY; Anthony 
Kiveta, Staten Island, NY; L. Ta-fl 
mošaitis, VVoodhaven, NY; A. B." 
Levanovvich, Kenosha, Wl.

Po 4 dol.: Elena Strazdas, 
Centerville, MA.

Po 3 dol.: Sophie Radę, Mel* 
boume, FL; M. Bukauskas, Hyde 
Park, MA;

Po 2 dol.: A. Gustaitis, Haup^ 
pauge, NY.

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

SUDARYDAMI TESTAMENTUS, 
NEPAMIRŠKITE "DARBININKO"! 

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

kiekvieną savaitę lanko ‘Darbininkas*.

IT’S EASY TO 
BANKBY— 
MAIL. /
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 
processec and mailed back to you the 
šame day. Thousands of our customers 
have enjoyed this free Service for years.

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

Open an account today by filling out the 
coupon belo* or visiting one of our conve- 
niently located offices.

SO*ATU«f

PAYTHE 
POSTAGE 
BOTH 
WAYS!
oouii) dosiuii | 
Savings Bank'

AUNMSTHEUAOER

MATO OFFICE
4€C West 3roaeway
South Boston

MEMBER FDiC and EMFM ALL DEPOSITS INSURED IN FULL

OUtNCY OFFICE 
S9C Adams S? 
Lakm Square 
479-9660

■

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

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

Chicago - Vilnius - Chicago $599 r.t.
One way $380

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

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

. (tlUFhJ TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO Į VILNIŲ

□ Siuntinių agentūra VILTIS pradeda trečiuosius savo darbo metus. VILTIS yra ne 
pelno organizacija.

lJ Visus siuntinius nuvežame ir žmonėms asmeniškai į. namus pristatome per 
vieną mėnesį.

□ Minimalus mokestis už persiuntimą 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 vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro 
tremtinį, vienišą žmogų.

Kovo mėn. siuntinius priimsime šiuose miestuose:
VVORCESTER, MA 12 d. (šeštadieni) 
PROVIDENCE, Rl 16 d. ^trečiadienį) 
VVATERBURY, CT 19 d. (šeštadieni) 
HARTFORD, CT 19 d. (šeštadienį) 
PUTNAM, CT 21d. (pirmadienį) 
CAPE COD, MA 22 d. (antradienį) 
BROCKTON, MA 24 d. (ketvirtadienį) 
BROOKLYN, NY 26 d. (šeštadienį) 
LOWELL, MA 29 d. (antradienį) 
LAWRENCE, MA 29 d. (antradienį)

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

Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

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



ŠVENTĖ PHILADELPHIJOJE
Lietuvių Bendruomenės Phi

ladelphijos apylinkės ruošiamas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Šventės minėjimas, turėjęs įvyk
ti sekmadienį, vasario 13 d.,buvo 
atidėtas dėl to savaitgalio sniego 
pūgos. Nauja minėjimo data yra 
sekmadienis, kovo 13 d., kada 
kartu bus paminėta Kovo 11-to- 
sios Nepriklausomybės Atstaty
mo sukaktis. Minėjimo progra
ma paliekama ta pati: 10:30 vai. 
ryte padėkos mišios už atgautą 
nepriklausomybę Šv. Andrie
jaus lietuviškos parapijos 
bažnyčioje (19-ta ir VValIace 
Sts.). Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti su savo vėliavomis, 
moterys ir mergaitės pasipuošti 
tautiniais rūbais ir jungtis į pro
cesiją. Iškilmingas minėjimas 
įvyks 3 vai. p. p. (t. y. vieną va
landą vėliau) Lietuvių Namų 
(Lithuanian Music Hali) Čiurlio
nio salėje. Minėjime dalyvauti ir 
pagrindinę kalbą pasakyti at
vyksta dr. Alfonsas Eidintas, Lie
tuvos ambasadorius JAV. Taip 
pat yra pakviestas minėjime da
lyvauti ir miesto proklamaciją 
įteikti Philadelphijos miesto me
ras Edward G. Rondell. Meninę 
programą atliks mūsų telkinio 
vietiniai talentai: sopranas Rasa 
Krokytė - Veselkienė, kuriai 
akompanuos muz. George Aker- 
ley, tautinių šokių grupės AUŠ-

ATVYKSTA
VYTAUTAS LANDSBERGIS

Kovo 14 - 20 dienomis Ameri
koje lankysis buvęs Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas, šiuo metu Seimo nary s 
ir opozicijos vadas, Tėvynės Są
jungos - konservatorių partijos 
pirtnininkas — prof. Vytautas 
Landsbergis. Jis aplankys šias 
lietuvių kolonijas ir turės susiti
kimus su tų kolonijų lietuviais 
bei amerikiečiais:

New Yorke — kovo 14-15 die
nomis, Philadelphijoje 15-16, 
Clevelande 16-17 dienomis ir 
Detroite 17-20 dienomis.

New Yorke jo viešnagę ir pri
ėmimą tvarko LB apygardos pir
mininkas Kęstutis Miklas. Phila
delphijoje — LB apylinkės pir
mininkė Teresė Gečienė ir Algi-

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. vasario 9 d., sulaukęs 92 m. amžiaus, mirė

A.t A.
Savanoris kūrėjas 

Pulkininkas
Prof. Dr. JUOZAS VĖBRA

Gyveno burham, Connecficut. Gimė Lietuvoje, Gen- 
tynių kaime notoli Rokiškio. Paliko Amerikoje žmona 
Dr. Genovaitė Židonytė-Vėbrienė, duktė Vaiva 
Vėbraitė-Gustienė, žentas James Gust, keturi anūkai: 
Aras, Liepa, Lokys, Sirvydas, svainė Lijolė Židonytė ir 
uošvis Mykolas Židonis. Taip pat Lietuvoje sesuo Teresė 
Račiūnienė, duktė Silvija Lipnickienė, žentas Alfonsas, 
sūnus Evaldas ir marti Nijolė, sūnus Aristidas ir marti 
Regina su šeimomis - septyni anūkai Ir keturiolika 
proanūkių bei daug kitų giminių.

Atsisveikinimas ir gedulingos mišios įvyko vasario 
mėn. 12 d. New Haven, Connecficut, Sv. Kazimiero 
bažnyčioje Velionis palaidotas vasario 21 d. An
takalnio kapinėse Vilniuje.

A.A. Prof. Dr. Juozas Vėbra gynė Lietuvų 1918 m., 
gynė jq Ir 1941 m. lietuvių tautos sukilime prieš sovie
tus. Nacių okupacijoje įsijungė į antinacinę rezistenci- 
jq. Iš Tėvynės buvo ištremtas 1944 m. pavasarį. Naujus 
laikinuosius namus atradęs JAV, Dr. Vėbra dalyvavo 
lietuviškoje veikloje, taip pat dirbo chemijos tyrimuo
se ir patentavo eilę atradimų. Lietuvai atgavus laisvę, 
jq lankė - dabar grįžo Amžinam Poilsiui.

Seimą dėkoja visiems, ištiesusiems rankų nuliūdimo 
valandoje. Ypač dėkojame kunigams A. Karaliui ir V. 
Bitinui, atlaikiusiems mišias Ir T. Strimaitienei, padėju
siai įveikti sniego pusnis prie bažnyčios. Dėkojame 
visiems bičiuliams, kurie aukojo arba aukos a.a Vėbros 
atminimo stipendijų fondui per APPLE draugijų. Sti- 
pendijos bus skiriamos nepasiturintiems tiksliųjų mokslų 
studentams Lietuvoje.

Liūdinti šeima

RINĖ šokėjai, susijungę su šiau
rės New Jersey šokių grupe 
LIEPSNA, kuriai vadovauja 
Monika Šemaitė ir Vinco Krėvės 
šeštadieninės mokyklos moki
niai. Juos minėjimo programai 
ruošia šokių mokytoja Estera 
Washofsky, mokytoja Jūratė 
Krokytė-Stirbienė ir mokyklos 
vedėja Brigita Kasinskienė. Mi
nėjimo metu bus renkamos au
kos Lietuvių Bendruomenės 
darbams paremti, ypatingai LB 
įstaigai VVashingtone išlaikyti. 
Po minėjimo pabendravimas, į 
kurį yra kviečiami visi minėjimo 
dalyviai.

Kovo 15-16 dienomis pirmą 
kartą Philadelphijoje lankysis 
prof. Vytautas Landsbergis, Są
jūdžio vadas, kuris vedė tautą 
kritiškais Lietuvai jos atgimimo 
metais. Philadelphijos LB apy
linkės valdyba organizuoja prof. 
Landsbergio susirikimus su lie
tuvių visuomene ir su įtakingais 
amerikiečiais. Lietuviškajai vi
suomenei prof. Landsbergio 
pranešimas rengiamas antra
dienį, kovo 15 d. 7 vai. vak. Lie
tuvių Namuose. Su amerikie
čiais susitikimą globoti ir svečius 
sukviesti sutiko World Affairs 
Council of Philadelphia. Jis 
įvyks trečiadienį, kovo 16 d. pu
sryčių metu Union League pa- 

mantas Gečys, Clevelande — 
Gailė Klimaitė, Detroite — LB 
apylinkės pirmininkė Nijolė Zel- 
vvinder, vicepirmininkas Jonas 
Urbonas ir apygardos pirmi
ninkė Liuda Rugienienė.

Visą Vytauto Landsbergio * 
viešnagę Amerikoje koordinuoja' 
Jonas Urbonas.

V. Landsbergio apsilankymu 
Amerikoje yra labai susidomėję 
amerikiečiai ir spauda, ypač po 
vykstančių pasikeitimų Rusijoje, 
Zirinovskij iškilimo. Tikiu, kad 
ir lietuviai atiduos jam pagarbą, 
kurios jis tikrai yra užsitarnavęs. 
Smulkesnes informacijas bus ga
lima gauti iš minėtų asmenų kur 
ir kada kas ruošiama.

Jonas Urbonas 

talpose. Tą pačią popietę prof. 
Landsbergis išskrenda į Cleve- 
landą.

Philadelphijos LB apylinkės 
valdyba kviečia visus lietuvius, 
gyvenančius plačiose pietryčių 
Pennsylvanijos, pietinės New 
Jersey bei Delaware valstijų 
apylinkėse vieningai dalyvauti 
Nepriklausomybės Šventės mi
nėjime ir susitikime su prof. Vy
tautu Landsbergiu.

Dar kartą primenama, kad 
BENDRUOMENĖS BALSAS 
lietuviška radijo programa, yra 
girdima kiekvieną šeštadienį 
nuo 9:30 vai. ryte per WTCL ra
dijo stotį 860 AM banga. BEND
RUOMENĖS BALSAS pusva
landis, vedamas redakcinio ko
lektyvo, kuriam vadovauja Julija 
Dantienė, yra apylinkės lietuvių 
svarbiausias susisiekimo ir infor
macijos laidas. Kviečiame jo 
klausytis: gauti, smulkesnę ir 
vėliausią informaciją ne tik apie 
minėjimą, bet ir apie kitus vieti
nius įvykius, jų pakeitimus ar at
šaukimus, ypatingai žiemą, kai 
sniegas ir šalčiai gali priversti 
rengėjus daryti skubius sprendi
mus. LB apylinkės valdyba taip 
pat naudojasi vietine ameri
kiečių radijo nuolatinių žinių 
stotimi KYW (1060 AM), kuri 
perduoda organizacijų praneši
mus blogo oro atveju ir vasario 
13 d. pranešė, kad Lietuvos Ne
priklausomybės Šventės minėji
mas nukeltas į kovo 13 d.

Teresė Gečienė

— Kaune, Šančių ir Kalniečių 
rajonų gatvėse, pradėjo dar
buotis pirmoji “Volvo” firmos 
šiukšlių surinkimo mašina. Kau
niečiams ją padovanojo švedai.

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ NEW YORKE

Vasario 16-toji pirmiausia 
įspūdingai buvo paminėta Jung
tinėse Tautose, kur Lietuvos 
Ambasadorius Anicetas Simutis 
surengė priėmimą svečiams, ku
rių atsilankė apie 250.

Vasario 20 d. Lietuvos Nepri-
klausomybės šventė buvo pa
minėta New Yorko lietuvių tar
pe.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje mišias koncelebravo vysk. 
Paulius Baltakis, OFM, parapi
jos klebonas kun. Vytautas Palu
binskas, svečias pranciškonas iš 
Lietuvos Tėv. Paulius Vytautas, 
OFM, ir kun. VValter Jeskievicz, 
SJ. Pamokslą pasakė vyskupas.

Giedojo parapijos choras, va
dovaujamas Gintarės Bukaus
kienės.

Su vėliavomis dalyvavo ra- 
movėnai ir šauliai.

Dėl blogų žiemos kelių, siau- 
tusios pūgos žmonių bažnyčioje 
dalyvavo mažokai.

Minėjimas salėje
Siautusi pūga buvo išgąsdinu

si žmones, kad Židinio kieme ne
bus kur palikti automobilių. At
silankė apie 200.

Šiemet minėjimui vadovavo 
Tautos Fondo pirmininkas Al
eksandras Vakselis. Trumpame 
savo žodyje jis pabrėžė, kad Lie
tuvos ekonominiai sunkumai 
mus verčia ir toliau aktyviai 
rūpintis jos ateitimi ir padėti 
kraštui.

Pradžioje įneštos Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos.

Amerikos ir Lietuvos himnus 
sugiedojo tos dienos solistė Asta 
Krikščiūnaitė. Giedant Lietuvos 
himną, įsijungė ir publika.

Žuvusieji dėl Lietuvos laisvės 
pagerbti tylos minute.

Vietoje invokacijos Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, per
skaitė savo eilėraštį.

Žiema New Yorko Centriniame Parke. Vytauto Maželio nuotrauka

IŠ LIETUVOS IR APIE LIETUVĄ
- Komercinių RTV stočių 

ekonominė padėtis kritiška. Teisi
niu požiūriu - antikonstitucinė: 
jos sprendžia ne didesnio ar ma
žesnio pelno, o išlikimo klausi
mus, - žurnalistų sąjungoje sureng
toje spaudos konferencijoje pa
reiškė Lietuvos radijo ir televizijos 
asociacijos prezidentas Gintautas 
Babravičius. Praėjusių metų vasarą 
įkurta asociacija šiuo metu vienija 
aštuonias nepriklausomas RTV sto
tis. Artimiausiu metu jos narių 
skaičius turėtų padidėti iki 40. Iš 
viso Lietuvoje įregistruota apie 120 
RTV kompanijų, tačiau ne visos 
jos realiai veikia.
- "Valstybinio turto Lietu

voje privatizuota santykinai dau
giau, negu bet kurioje kitoje bu
vusios SSRS ar Rytų bloko šalyje, 
bet privatizavimo problemų dėl to 
nesumažėjo", - "Lietuvos" viešbučio

Toliau minėjimui vadovauti 
pakvietė Rūtą Virkutytę, kuri 
gražiai ir sklandžiai kalba lietu
viškai ir angliškai.

(nukelta ; 8 psl.)

Aplink 
pasaulį

□ Viena iš Latvijos Seimo 
komisijų skubiai rengia svarbų 
dokumentą Jungtinėms Tautoms. 
Gegužės mėnesį dokumentą aps
varstys Baltijos tarpparlamentinė 
asamblėja, o po to trijų Baltijos 
valstybių vardu į Jungtines Tautas 
bus nusiųstas kreipimasis, prašant 
pripažinti Baltijos šalių okupaci
jos ir aneksijos 1940 m. faktą. De
putatai nėra įsitikinę, kad jų pas
tangos bus vaisingos. Priežastis - 
pasaulyje mažai kas žino apie tai, 
kas prieš pusę pusmečio dėjosi prie 
Baltijos jūros. Todėl siūloma ar
timiausiu metu parengti istorinę 
apžvalgą ir iš anksto išsiuntinėti ją 
daugelio šalių pasiuntinybėms ir 
vadovams.

□ Prancūzija atkurs karinius 
ryšius su Izraeliu. Jie buvo nutrauk
ti prieš 26 metus, kai generolas 
Charles de Gaulle paskelbė ginklų 
pardavimo žydų valstybei em
bargą.

□ Vienoje esančio Tarptau
tinio spaudos instituto direktorius 
Johann Fritz pareiškė, kad Rytų 
Europos vyriausybės, naudodamo
si sunkia ekonomine padėtimi, 
varžo spaudos laisvę. Jis pažymėjo, 
jog spauda labiausiai varžoma Al
banijoje, Kroatijoje, Makedonijo

salėje pristatydamas keturis nau
jus privatizavimo projektus, pa
rengtus pagal Europos Sąjungos 
pagalbos Lietuvai PHARE pro
gramą, pasakė reziduojantis koor
dinatorius Lietuvoje Robert Stone. 
Pasak spaudos konferencijoje taip 
pat dalyvavusio PHARE programos 
Baltijos šalims koordinatoriaus 
Andrew Baldwin, šie keturi pro
jektai prisidės prie 14 projektų, 
pradėtų įgyvendinti praėjusių 
metų gegužės mėnesį. Visų 14 pro
jektų biudžetas siekia 1.5 mln. ECU 
(daugiau kaip 6.5 mln. Lt.)
- "Krepšininkų" laikai Lietu

voje baigiasi. Atėjo laikas švariam 
bizniui", - Vilniuje, Astros parduo
tuvėje įvykusioje spaudos konfe
rencijoje pasakė firmos "Ogmios 
pulsas" generalinis direktorius Al
girdas Tranas. "Krepšininkais" pa
vadinęs privačius verslininkus iš 
Jungtinių Arabų Emyratų, Vokie
tijos, kitų valstybių krepšiais ga
benančius kompiuterinę techniką, 
vaizdo ir garso aparatūrą, jis infor
mavo, kad “Ogmios pulsas" tapo 
Sony įgaliotuoju atstovu prekybai 
ir aptarnavimui Lietuvoje. Vilniu
je artimiausiu laiku pradės veikti 
"Ogmios pulso" firminis Sony sa
lonas. Be to, Sony produkcijos par
davimo tinklas bus plečiamas vi
soje Lietuvoje.

- Penkerių metų jubiliejų 
švenčia Lietuvos respublikinis šei

je, Ruijoje, Ukrainoje. Geriausia 
padėtis yra Lenkijoje, Vengrijoje 
ir Čekijoje. Nors tuo pačiu metu 
Lenkijoje žurnalistai yra persekio
jami už nepatriotiškumą.

□ "VVashington Post" pranešė, 
kad JAV gaudavo iš Lenkijos mo
derniausias Sovietų Sąjungos gink
lų sistemas. Amerikiečių žvalgyba 
lenkams sumokėjo nuo $150 iki 
$200 milijonų už priešlėktuvinės 
gynybos sistemas, radarus, ma
lūnsparnių ginklus, tankus, gink
luotę. Taip perduoti ginklus buvo 
įmanoma, tik esant grandinei nuo 
aukščiausiųjų ešelonų iki pačios 
apačios. Tačiau pavardės žmonių, 
dalyvavusių šioje operacijoje, nėra 
atskleistos.

□ Sausio mėnesi gamyba 
Latvijoje sumažėjo 4.9% palyginti 
su gruodžiu ir 15.8% palyginti su 
praėjusiųjų metų sausiu. Latvijos 
statistikos departamento duome
nimis sausio mėnesį padidėjo re
alizuojamos produkcijos kiekis. 
Vasario mėnesį šalyje įregistruota 
100,2 tūkst. darbo ieškančių 
žmonių, iš jų 81,6 tūkst. pripažinti 
bedarbiais. Tai sudaro 6.1% dar
bingų Latvijos gyventojų. Mano
ma, kad realus nedarbas Latvijoje 
yra apie 8%.

□ Italijos magnato Silvio Ber- 
lusconi dešiniųjų partija "Go Ita- 
ly" sudarė rinkimų susitarimą su 
Umberto Bossio šiaurės lyga. Abi 
partijos būsimuose rinkimuose, 
kurie įvyks kovo 27-29 d., daly
vaus bendrai, šiaurės lyga anksčiau 
bandė susitarti su neofašistiniu 
socialiniu judėjimu. Berlusconi, 
kuris siekia, kad buvę komunistai 
neateitų į valdžią, vaidina tarpini 

mos centras, veikiantis Kaune. Jo 
vadovė gydytoja Nijolė Liobikienė 
sako, kad centro paskirtis - skyry
bų, abortų, alkoholizmo, rūkymo 
profilaktika bei psichologinė pa
galba turintiems šių problemų. 
Šiomis dienomis pradėtas septynių 
savaičių užsiėmimų ciklas "Šeimos 
mokykla", vėliau centras pakvies į 
specialius užsiėmimus besiruo
šiančius tuoktis. Visos konsultaci
jos teikiamos nemokamai. Prie 
centro taip pat veikia anoniminių 
alkoholikų bei alkoholikų šeimų 
klubai.
- Šių metų pradžioje Lietu

voje gyveno 3 milijonai 739 tūks
tančiai gyventojų, praneša Statis
tikos departamentas. Iki 1969 
metų kasmet daugiau žmonių į 
Lietuvą atvykdavo, nei išvykdavo. 
Vėliau prasidėjo atvirkštinis proce
sas. Iš viso per 1969-1995 metus iš 
Lietuvos į minėtas šalis išvyko 96 
tūkstančiai žmonių. 58% išvyku- 
siųjų buvo rusai, 14% - ukrainie
čiai, 11% - baltarusiai.Per penkeri
us metus lietuvių padaugėjo be
veik 100 tūkstančių, lenkų - 3.5 
tūkstančiais. Rusų sumažėjo apie 
30 tūkstančių, žydų 6 tūkstančiais 
arba perpus. Mažiau Lietuvoje liko 
baltarusių, ukrainiečių ir kitų tau
tybių žmonių.

— Lietuvos švietimo įstaigų 
vadovams savaitės kursus su
rengė Lenkijos Liublino moky- 
totojų centras. Juose dalyvavo 30 
pedagogų iš Vilniaus, Trakų. 
Šalčininkų, Ignalinos, Zarasų, 
Biržų ir Joniškio rajonų.

vaidmenį tarp abiejų partijų (Šiau
rės lygos ir Italijos socialinio judėji
mo).

□ 35 milijonai žmonių praėju
siais metais kirto Rusijos sieną; 
pasieniečiai sulaikė 3,5 tūkstan
čius pažeidėjų. Sulaikyta kontra
banda įvertinta 4 milijardais rub
lių. tokiu skaičius pateikė Rusijos 
kariuomenės vyriausiasis vadas 
Andrei) Nikolajev savo interviu, 
paskelbtame savaitraštyje "Grani- 
ca Rosiji".

□ Karas vėl gali atsinaujinti 
Abchazijoje, - įspėjo Gruzijos ly
deris Eduard Ševardnadze vasario 
26 d. po to, kai JT organizuotos 
derybos tarp kovojančių šalių nu
trūko. Abchazijos lyderiai atsisakė 
pasirašyti bet kokį taikos planą, 
kuriame Abchazija taptų Gruzijos 
dalimi. Derybos turėtų tęstis Jung
tinėse Tautose kovo 7 d.

□ Kietosios linijos šalininkai 
Rusijoje, atsakingi už praėjusių 
metų kruvinąjį spalio pučą, buvo 
paleisti iš kalėjimo po to, kai Rusi
jos parlamentas suteikė jiems 
amnestiją. Pagrindiniai Jelcin 
opozicionieriai Ruslan Chasbula- 
tov ir buvęs viceprezidentas Alek- 
sandr Rutckoj taip pat paleisti. Apie 
500 rėmėjų susirinko pasitikti bu
vusio viceprezidento prie kalėji
mo vartų. Rutckoj išėjo, apsivilkęs 
savo karinę uniformą, kurioje 
žibėjo Sovietų Sąjungos didvyrio 
žvaigždė, ir sėdo į savo pilką "Mer
cedes". Rusijos prezidentas bandė 
priešintis Rusijos parlamento žings
niui, bet kol kas jo pastangos buvo 
bevaisės - amnestijos galią pagal 
Rusijos Konstituciją turi tik par
lamentas.



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: kovo 6 d., sekmadienį, 
įvyks Kaziuko mugė visose Židi
nio patalpose. Rengia New Yor- 
ko skautai.

Vytautas Landsbergis, Lietu
vos seimo opozicijos vadas, kovo 
14 d. iš Lietuvos atskrenda į 
New Yorką. LB N Y apygardos 
pirmininkas jį tuoj paims iš ae
rouosto ir atveš į Kultūros 
Židinį, kur 7:30 v. v. bus jo susi
tikimas su lietuviška publika. į 
New Yorką atvyksta LB apygar
dos kviečiamas. Čia svečiuosis 
tik tą vakarą. Drauge su jo pra
nešimu bus paminėta ir kovo 11 
d. įvykiai, kai Lietuva pasi
skelbė atstatanti savo nepriklau
somybę. Iš New Yorko Vytautas 
Landsbergis lankysis dar Phila- 
delphijoje, Clevelande ir De
troite. Visuomenė kviečiama 
gausiai dalyvauti ir iš pirmųjų 
šaltinių patirti Lietuvos nuotai
kas.

Petras Povilaitis, Lietuvos 
Vyčių ir LB Great Neck apy
linkės veikėjas, sulaukęs 86 m. 
amžiaus, staiga mirė vasario 17 
d. Jis į JAV atvyko 1948 m. 
Žmona Anelė, eilę metų iš- 
kentėjusi Sibire, į JAV atvyko 
prieš 16 metų.

LB Manhattano apylinkė ren
gia atgimimo šventę kovo 12 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Aušros 
Vartų parapijos salėje, 570 Broo- 
me St., NYC. Asta Barkauskienė 
skambins kanklėmis, bus dainų, 
įvyks politinis pokalbis “Kas da
bar vyksta Lietuvoje”, bus ir at
gaiva. Įeinant aukojama.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 5 d., šį šeštadienį, 1:30 vai. 
popiet New Yorko laiku per radi
ją bus transliuojama Giuseppe 
Verdi opera “Stiffelio”. Pagrin
diniai solistai: Placido Domingo, 
Sbaron Svveet, Paul Plishka. Di
riguoja James Levine. Ateinantį 
šeštadienį, kovo 13 d. bus trans
liuojama F. Poulenc opera “Dia
loguos of the Carmelites”.

"SIMO"
(VYTAUTO BABRAVIČIAUS)

KONCERTAS
įvyks kovo 19 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro 

Kultūros Židinio mažojoje salėje 
361 Highland BLVD., Brooklyn, NY.

Po koncerto užkandžiai, atgaiva ir šokiai 
(ėjimo auka $10.00

Koncertą rengia ir visus atsilankyti kviečia
Kultūros Židinio vadovybė

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

Prel. Dominikas Pocus, Kear- 
ny, NJ, užmokėjo prenumeratą, 
atsiųsdamas 100 dol. čekį. 
Nuoširdžiai dėkojame už paramą 
Darbininkui.

Dr. Juozas B. Dičpinigaitis, 
Woodhaven, NY, norėdamas pa
remti Darbininką, užmokėjo 
prenumeratą jau už 1995 metus 
atsiųstamas 100 dol. čekį. Už pa
ramą nuoširdžiai dėkojame.

Anne T. Baronas, Colonia, 
NJ, kaip kasmet, taip ir šiemet 
parėmė Darbininką, atsiųsdama 
už prenumeratą 100 dol. čekį. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Stasė Česnavičienė, gimusi 
Lietuvoje 1906 m. gegužės 28 
d., gyvenusi Richmond Hill, 
NY, mirė Mary Immaculate ligo
ninėje vasario 26 d., sulaukusi 
87 metų amžiaus. Buvo pašarvo
ta M. Shalins laidojimo namuo
se. Atsisveikinimas buvo vasario 
28 d. Po šv. mišių Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje palaidota 
kovo 1 d., trečiadienį, Cypress 
Hills kapinėse. Giliame liūdesy 
liko vyras Vytautas, su kuriuo iš
gyveno 67 metus, sūnus Algir
das su žmona Ramute, duktė 
Liuda, 4 anūkai ir 4 anūkės, bro
lis Vladas Lietuvoje ir kiti gimi
nės Lietuvoje ir Amerikoje.

Tėv. Paulius Saulius Bytau
tas, Kauno Vytauto Didžiojo 
bažnyčios rektorius, dalyvavęs 
čia pranciškonų vadovybės pasi
tarimuose, vasario 27 d. išskrido 
į Kauną.

Tėv. Stanislovas Paulauskas, 
OFM, kuris dar studijuoja Aust
rijoje, vasario 28 d. atskrido iš 
Austrijos ir išvyko į Kennebunk- 
porto pranciškonų vienuolyną, 
kur busimieji pranciškonų vie
nuoliai atlieka noviciatą. Svečias 
iš Austrijos kaip vadovas pa
gelbės jų darbuose.

Siūlau įsigyti atsikūrusios 
Lietuvos pašto ženklų rinkinį. 
Rašyti: Viktoras Paliukas, Basa
navičiaus g-vė Nr. 100, bt. 12, 
LT - .5040 Kėdainiai, Litbuania.

(sk.)

Negaunu “Darbininko”! To
kių ir panašių skundų laikraščio 
administracija gauna labai daug. 
Tačiau dažniausiai skundus rei
kia peradresuoti paštui.. Laik
raštis pastoviai išvežamas į pąštą 
trečiadieniais tarp 1 ir 2 vai. po
piet. Brangūs skaitytojai, skų- 
skitės paštui, nes tik dėl jo ne
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.

Alfredas Vaitiekaitis, kuris su 
maratono sportininkais buvo at
vykęs į JAV, pereitą savaitę grįžo 
į Panevėžį.

Gintarė Bukauskienė, Ap
reiškimo parapijos vargoni
ninkė, peršalusi apsirgo ir 
praėjusį sekmadienį negalėjo 
groti vargonais ir vadovauti cho
rui.

REKOLEKCIJOS .
APREIŠKIME

Rekolekcijos Apreiškimo pa
rapijos bažyčioje vyko penkta
dienį, šeštadienį ir sekmadienį. 
Jas pravedė Troškūnų klebonas 
kun. Saulius Filipavičius. Jis čia 
atvyko ketvirtadienį, vasario 24 
d., ir per visą savaitgalį vedė re
kolekcijas, vasario 28 d. išvyko į 
St. Petersburgą, FL. Iš ten ke
liaus į Šv. Kazimiero parapiją 
Los Angeles, į Detroitą, į Chica- 
gą. Mėnesio pabaigoje grįžta į 
savo parapiją.

Nepaisant blogo oro sąlygų, 
nes tomis dienomis siautė dideli 
šalčiai, rekolekcijos buvo gausiai 
lankomos. Svečias kunigas, yra 
gerai išsilavinęs žmogus, be lie
tuvių kalbos dar kalba angliškai 
ir prancūziškai. Reikia manyt, 
kad kalba ir rusiškai, nes jis gy
veno Sovietų Sąjungoje. Pa
nevėžio vyskupas Preikšas daž
nai jį siunčia į tarptautines religi
nes konferencijas atstovauti Pa
nevėžio vyskupiją.

Pamokslai buvo gerai pareng
ti, turiningi, pasakyti gražia lie
tuvių kalba.

LB NY apygardos valdyba 
posėdžiavo vasario 15 d. Kultū
ros Židinio posėdžių menėje. 
Posėdyje dalyvavo ir apylinkių 
pirmininkai. Pradžioje pirmi
ninkas supažindino su einamais 
darbais, kokie renginiai numato
mi netolimoje ateityje. Daugiau- 
sia kalbėta apie nepriklauso
mybės šventės minėjimo įvairibs 
darbus, nes apygardos valdyba 
yra viena iš šventės rengėjų. 
Praeitais metais minėjimui ir Va
dovavo LB N Y apygarda, šiemet 
vadovauja Tautos Fondas, atei
nančiais metais vadovaus ALTo 
New Yorko skyrius. Kitas LB NY 
apygardos valdybos posėdis Irūs 
kovo 16 d., trečiadienį, 7 v,v. 
Kultūros Židinyje.

Šių metų Kaziuko mugė

Šių metų Kaziuko mugė bus 
kovo 6 d. Kultūros Židinio visose 
patalpose. Prasidės 12 vai. mi- 
šiomis. Po jų tuoj atidaroma 
mugė. Šiemet ypač bus gausu 
įvairių dirbinių. Gražius gintari
nius paveikslus išstatys Aldona 
Zikarienė, medžio drožinius 
skulptorius Mindaugas Jankau
skas iš Washingtono, lėles — Si- 
manavičienė iš VVashingtono, 
įvairius medžio darbus Sakalau
skas, pinigų ir pašto ženklų rin
kinius Kazimieras Matuzas. Sa
vo rankdarbius išstatys pora nau
jai atvykusių iš Lietuvos. Veiks 
laimės šulinys ir kiti žaidimai. 
Tuo pačiu bus galima ir pavalgy
ti, skanių patiekalų, kuriuos pa
gamins skautų mamytės. Vyr. 
skaučių kavinėje bus skanių na
muose keptų pyragų ir pyra
gaičių.

Artėja šventės. Kaip dovaną 
savo draugams bei artimie
siems užsakyk Darbininką.

Tautinių šokių grupės “Tryptinis” nariai atlieka dalį meninės programos Vasario 16- 
osios minėjime New Yorke, Kultūros Židinio salėje. Vytauto Maželio nuotrauka.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 

NEW YORKE

(atkelta iš 7 psl.)

Ambasadoriaus kalba

Programoje įrašytą įžangos 
žodį tarė Anicetas Simutis, Lie
tuvos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose.

Jis kalbėjo, kad nepriklauso
mybės atgavimas po Pirmojo Pa
saulinio karo buvo tikras stebuk
las, bet jis nenukrito iš dangaus, 
o buvo Lietuvos sūnų iškovotas. 
Drąsūs ryžtingi vyrai 1918 m. 
vasario 16 d. senojoje Lietuvos 
sostinėje pasirašė Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo aktą. 
Jie neturėjo nei ginklų, nei ka
riuomenės, nei stipraus kaimy
no, kuris remtų mūsų tautos in
teresus. Realistų akimis tai buvo 
tik romantikų svajonė.

Ambasadoriaus kalbą kelis 
kartus publika pertraukė ploji
mais.

Toliau Lietuvos konsulas Da
rius Gaidys perskaitė gen. kon
sulo Lino Kučinsko sveikinimą 
šiam minėjimui.

Pagrindinė kalba

Svečias iš Chicagos advokatas 
Povilas Žumbakis pasakė pagrin-

Tradicinė Kaziuko mugė kovo 
6 d., sekmadienį,vyks Kultūros 
Židinio patalpose, (žiūr. skelbi
mą šio puslapio apačioje). Kas 
norėtų parduoti savo prekių, gali 
užsisakyti stalą arba prisiglausti 
prie Židiniečių stalo. Skambinti 
Aldonai Katinienei 718846-1210 
arba Aldonai Žukienei 516 487- 
3704.

Aukos Petro Povilaičio 
mirties proga

LB Great Necko LB apylinkės 
pirmininkas Vytautas Žukas įtei
kė Kultūros Židiniui gražią auką 
— 390 dol. Pinigus sudėjo šioje 
apylinkėje gyveną lietuviai, taip 
pat prisidėjo ir Great Necko apy
linkė, nes Petras Povilaitis buvo 
vienas iš pirmųjų Great Necko 
Lietuvių Bendruomenės kūrėjų. 
Visą laiką buvo Bendrovės val
dyboje iždininku.

Petro Povilaičio atminimui 
aukojo:

Po 50 dol. LB Great Necko 
apylinkės valdyba., Irena ir Jonas 
Vilgaliai.

Po 25 dol. Ina ir Tadas Ja
saičiai, Irena ir Vladas Kiliai, 
Rasa ir Henrikas Miklai, Ona ir 
Kęstutis Miklai, Aldona ir Vytas 
Žukai, Juzė ir Juozas Žukai.

Po 20 dol.: Birutė Cibulskie- 
nė, A. Garbauskas, Andrius Li- 
leika, Dianė Dzidsela, Ant. Ma
tulaitis, Eugenija Mickevičienė, 
G. Valaitienė.

Po 10 dol.: Koste Garbau- 
skienė, Edalyn Povilaitis.

Kultūros Židinio administra
cija nuoširdžiai dėkoja už aukas. 

dinę kalbą, gana įdomiai nagri
nėdamas dabarties gyvenimą 
Lietuvoje ir čia, išeivijoje. Dau
giau kalbėjo apie Lietuvos gyve
nimą, santykius su Lietuva, dėl 
ko susidaro įtampa ir kyla net 
nepasitikėjimas.

Adv. P. Žumbakis yra mūsų 
laikraščio bendradarbis. Jo 
straipsnius aktualiais dienos 
klausimais spausdiname kiekvie
name numeryje.

Baigiant pirmąją minėjimo 
dalį, Kęstutis K. Miklas, NY LB 
apygardos pirmininkas, tarė žo
delį aukų reikalu.

Koncertinė dalis

Antroje dalyje dainavo solistė 
Asta Krikščiūnaitė, jai akompo- 
navo VVilliam Smiddy.

Asta Krikščiūnaitė, iš Klaipė
dos, šitoje salėje dainuoja trečią 
kartą. Ir dabar ji yra atvykusi į 
JAV gilinti dainavimo studijų.

Šiam koncertui, kaip ir dera, 
buvo parinktos lietuvių kompo
zitorių dainos.

Asta Krikščiūnaitė padainavo: 
“Liepė man, močiutė” — liau
dies dainą, “Plaukia antela”, 
liaudies daina — liaudies dainą, 
harm. J. Švedo, “Dienmedžiu 
žydėsiu”, “Alyvos” ir “Ru
giagėlės” — visos trys J. Gruo
džio,“Pienė” — K. Brunzaitės, 

TRANSPAK
MAISTO SIUNTINIAI VELYKOMS
$39.- Šventinis maisto siuntinys:

. Tirpi kava, malta kava, tirpi arbata, kakava, vaisių 
koncentratas, aliejus, mėsos konservai, multivitami- 
nai, aspirinas.
VISKAS UŽSIENIETIŠKA.

$98.- (vairaus maisto rinkinys: 55 svarai=25 kg
Dešra 1-5 kg Mėsos konservai 1.2 kg
Šprotai 0.5 kg Vaisių kone. 1.5 itr.
Margarinas 1-2 kg Aliejus 3 Itr.
Sūris 0.6 kg Sausainiai 2 pok.
Tirpi kava 200 g Tirpi arbata 400g
Malta kava 300 g Cukrus 4-5 kg
Kakava 400 g Ryžiai 3 kg
Makaronai 2.5 kg Silkė 0.5 kg
Majonezas 1 kg Šokoladas Iplyt.
švieži ar Žirneliai ar
džiovinti vaisiai 1 kg agurkai 0.7 kg
Aspirinas 250 tbl. Vitaminai 250 tbl.

VISKAS UŽSIENIETIŠKA

$75.- (vairaus maisto be mėsos: 44 svarai=20 kg 
Cukrus, ryžiai, makaronai, margarinas, aliejus, vaisių 
koncentratas, malta kava, tirpi kava, tirpi arbata, tirpi 
kakava, džiovinti ar Švieži vaisiai, sausainiai, konser
vuoti žirneliai arba agurkai, majonezas, multivitami- 
nai, aspirinas.
VISKAS UŽSIENIETIŠKA

Talpintu vai į Lietuvą - kas savaitę.
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO.

Pinigai pervedami doleriais. 
Siunčiami automobiliai talpintuvuose.

TRANSPAK Dirbamo nuo 1987 

2635 W. 69th St., CHICAGO, IL 60629 
(312) 436 - 7772

“Žvaigždutė” — Balio Dvariono.
William Smiddy jai akompo- 

navo ir vienas paskambino Franz 
Schuberto Marche Militaire, ar
anžuotą Vladimir Horowitz. 
William yra lietuvių draugas, gy
venąs tarp lietuvių, lankęs lietu
vių koncertus, visur atskubąs 
padėti ir prisidėti prie renginio.

Tautiniai šokiai

Pabaigai tautinių šokių an
samblis “Tryptinis” pašoko 
“Ketvirtainį”, “Audėjėlę”, “Va
karuškas”, “Aušraitę”.

“Tryptinio” sąstatą sudarė jau 
vyresnis jaunimas, jau daug kur 
šokęs tautinius šokius.

Juos parengė ir į sceną išvedė 
“Tryptinio” nuolatinė vadovė 
Jadvyga Matulaitienė, kuri ir 
kiekvienam šokiui dar pritaikė 
lietuviškos poezijos posmus. Ji 
daugel metų atidavė tautiniam 
šokiui!

Pabaigai Rūta Virkutytė pa
skaitė rezoliucijas, kurios bus 
pasiųstos Amerikos valdžios at
stovams ir Lietuvos Seimui.

Scenos papuošimą buvo pada
ręs Paulius Jurkus, įkomponavęs 
himno žodžius “Tegul meilė Lie
tuvos dega mūsų širdyse”, o Lie
tuvos dabartinį augimą išreiškęs 
besistiepiančia gėlyte — baltgal
ve. (p j.)


