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LIETUVOJE ir 

apie LIETUVĄ
J

- Šventojo Kazimiero baž
nyčioje Vilniuje nuo vasario 28 d. 
visą savaitę vyko rekolekcijos - 
pasirengimas šventojo Kazimiero 
atlaidams. Visą savaitę ta intencija 
buvo aukojamos vakarinės mišios. 
Kovo 6 d. Vilniaus Šventojo Ka
zimiero bažnyčioje vyko šventojo 
Kazimiero atlaidai. Mišiose giedo
jo Šv. Kazimiero bažnyčios choras 
"Brevis", o po mišių - "Liepaičių" 
choras.
- Grupės buvusių Lietuvos 

gyventojų Izraelyje anglų kalba 
leidžiamas žurnalas "Lietuva. Nu
sikaltimas ir bausmė" šių metų 
sausio numeryje paskelbė pub
likacijų, kaltinančių lietuvių tautą 
už nacių okupacijos matais vyk
dytą genocidą. Lietuvos žydų bend
ruomenės atstovai pareiškė, kad 
nepritaria daugeliui žurnalo tei
ginių, straipsniuose vyraujančiai 
dvasiai.
- PHARE programos finan

suojamas projektas darbo rinkos 
srityje pradėtas vykdyti Lietuvoje. 
Vienas iš svarbiausių darbų - ištirti 
visą darbo rinkos sistemą. Šiam 
projektui finansuoti skirta 8.8 mili- 
jono litų. Programa turėtų būti 
Lietuvoje įgyvendinta per du me
tus.
- Lietuvos vyriausybė pa-

KADA "JIE" IR "MES" SURASIME BENDRĄ KALBĄ?
-- Advokato Povilo Žumbakio kalba, pasakyta Vasario 16-os minėjime New Yorke -

1918-aisiais Lietuva džiaugėsi, 
iškovojusi Nepriklausomybę. Ta
čiau toji nepriklausomybė buvo 
prarasta. 1994-aisias mes džiau
gėmės, minėdami šią mums bran
gią šventę. Bet ateitis yra miglota. 
Mūsų tyko daug pavojų. Pavojai 
kyla iš neramiųjų kaimynų pusės, 
iš vidaus, taip pat pavojų ir mūsų 
pačių tarpe.

Rusijos elgesiu nebesistebime - 
rusai elgiasi kaip rusai. Visi žinome, 
ką jie padarė, žinome kas vakar ir 
kas užvakar atsitiko Bosnijoje. 
Rusai aiškiai pasisako, kurioje žu
dynių pusėje jie yra. Aiškiai maty
ti, kad jų veiksmai turi bolševi
kišką štampą.

Pačioje Lietuvoje taip pat turime 
aibę didelių problemų. Iš dalies 
mes šliaužiame atgal į praeitį. Kol 
kas ten vyrauja teisinė betvarkė.

Iš tiesų atstatyti demokratiją ir 
nepriklausomybę po 50-ties oku
pacijos metų yra gana sunku. Kad 
ir gaudami pagalbą ir patarimus iš 
Vakarų, tačiau visa kita turės pa
siekti patys tautiečiai Lietuvoje, 
ne kas kitas.

Nors Lietuvoje Konstitucija ir 
įstatymai buvo sulipdyti iš sovieti
nių, europietiškų ir amerikietiškų 
modelių, tačiau teisinė sistema vis 
dar šlubuoja. Ekonomika atsiliku
si. Valdžios atstovai veikia tik sau 
ir saviesiems. Plūduriuoja be jokio 
plano.

į anarchiją. Sekantis žingsnis jau 
gali būti diktatūrinis. Būdamas 
optimistu, aš tikiu, jog taip neatsi
tiks. Tačiau mes turime žinoti, ar 
pavojus tyko.

Mes, gyvenantys už Tėvynės 
ribų, taip pat turime savų pavojų. 
Pas mus vyrauja tam tikras nu
sivylimas "jais". "Jie" mūsų neklau
so, neatiduoda mūsų senelių tur
to, mūsų pilietybės, nesuteikia 
mums privilegijų. Daugelis esame 
paskendę pesimizme: nieko iš tos 
Lietuvos nebus, ji niekuomet ne
bus civilizuota ir panašiai. Tokios 
kalbos girdisi kasdien. Prasiveržia 
net pyktis - nebevažiuosime ten, 
neberemsime jų, nebepatarsime 
jiems. Kodėl? Kadangi esame kaž
kaip "nudegę" nuo jų.

Pastebėkime, kad mūsų kalboje 
vyrauja du terminai: "jie" ir "mes", 
"čia" ir "ten". Kas tie "mes" ir "jie", 
kai mes visi esame viena tauta?

Amerikoje yra trys kartos lietu
vių. Tautiečiai, atvykę į šią šalį 
prieš šį šimtmetį bei 1905-iais ir 
1925-iais - dar prieš depresiją, 
sukūrė milžinišką lietuvių pamink
lą Amerikoje: parapijas, bažnyčias, 
spaudą, radijo programas, chorus 
ir panašiai. Jie rėmė ir mylėjo Lie
tuvą. Man teko matyti 1925-ųjų 
metų Cicero moterų klubelio do
kumentus. Tuo metu moterys 
uždirbdavo po dolerį į savaitę, 
tačiau kas savaitę susirinkdavo ir

tvirtino 1994 m. valstybinio so- _ Rezultatai labai akivaizdūs. Gat-

labai tvirta ir vieninga visuomenė 
- lietuviai. Jie mums padėjo lage
riuose, stovyklose, padėjo mūsų 
broliams ir sesėms Sibire, jie mus 
iškvietė į Ameriką.

Mes buvome antroji imigrantų 
banga čia. Atvykome, apsidairėme 
ir nusprendėme, jog esame kul
tūringesni, geriau išsilavinę, gud
resni. Manau, mes tikrai nepakan
kamai padėkojome Amerikos lie
tuviams už jų darbą, už tai ką jie 
mums davė - mes to neįvertinome.

Mes atsiskyrėme nuo jų. Atvykę 
pradėjome naudotis jų salėmis, 
tačiau daugumoj veikėme atskirai. 
Sukūrėme savo visuomenę, at- 
sivežėme VLIKą, ėjome į šeštadie
nines mokyklas, būrėmės į savo 
chorus, sporto klubus, organizaci
jas, leidome savo spaudą.

Mūsų veikėjai susiskaldę gana 
anksti. Visa visuomenė taip pat 
pradėjo skilti. Aš manyčiau, jog 
tikrų veikėjų, atsidavusių lietuvy
bei, buvo tik apie 10 nuošimčių.

Apie 50 nuošimčių visuomenės 
buvo tik pasyvūs žmonės, kurie 
kartais atsilankydavo kokiuose mi
nėjimuose, kartais ne. Gal trečda
lis mūsų tautiečių nubyrėjo, nutau
tėjo, suamerikonėjo. Jiems svar
biau už viską buvo geras pragy
venimas. Kai kurie iš jų netgi skati
no vaikus, kad nekalbėtų lie
tuviškai, neprisipažintų savo tau
tybės. Jie pasikeitė pavardes, nes

paaukodavo Lietuvai 10 centų. Tie jiems gėda būti lietuviais.
dalinio draudimo biudžetą. Jame 
numatomos 1.81 milijardo litų 
pajamos ir 1.8 milijardo litų išlai
dos. Tai sudaro beveik pusę viso

vės pilnos chuliganų, prekybą val
do mafiozai, įsišaknijęs kyšinin
kavimas. Leidžiami įstatymai, var
žantys žmogaus teises. Visa tai veda

pirmieji imigrantai labai prisidėjo 
prie pirmosios nepriklausomybės 
atkūrimo. Viso pasaulio, ypač 
Amerikos, politikai žinojo, jog yra

Lietuvos 1994 m. valstybinio biu
džeto. Didžiąją valstybinio socia
linio draudimo biudžeto pajamų 
dalį sudarys draudėjų ir apdraus
tųjų įmokos. Tačiau per pastaruo
sius tris mėnesius išryškėjo grės
minga tendencija - vis mažiau su
renkama socialinio draudimo mo
kesčių. Padėčiai blogėjant, gali tekti 
sustabdyti valstybinio socialinio 
draudimo išmokėjimus nedirban
tiems pensininkams.

- Kauno miesto tarybos sesija 
uždraudė nepilnamečiams prie de
galinių, gatvėse ir aikštėse teikti 
paslaugas vairuotojams. Deputatų 
nuomone, tai kelia grėsmę vaikų 
sveikatai, eismo saugumui. Kau
nas - pirmasis miestas, priėmęs 
tokį sprendimą.
- Augustino Savicko, žymaus 

lietuvių tapytojo, paroda atidary
ta kovo 2 d. Vilniuje šiuolaikinio 
meno centre. A. Savickas - žinomo 
prieškario metų Lietuvos diploma
to ir rašytojo Jurgio Savicko sūnus 
- po kelių mėnesių švęs savo 75- 
erių metų amžiaus sukaktį. Kovo

Dar mažesnis skaičius žmonių, 
gal tik 1 nuošimtis, buvo tie, kurie 
veikė kartu su okupantais prieš 

(nukelta į 4 psl.)

Neris ties Gedimino kalnu. Viktoro Kapočiaus nuotrauka13 d. Savicko personalinė paroda

Kovo 11-osios akto signataras prof. Vytautas Landsbergis 
š.m. vasario 16 d. kalba Vilniuje, Pilies gatvėje, prie namo, 
kuriame buvo pasirašytas 1918 m. Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo aktas. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

LIETUVOS MISIJOS PRIE JT VEIKLA
Vasario 22 d. Misija rengė komentarus dėl Lietuvos užsienio politikos 

koncepcijos projekto. Koncepcijos projekto pirmasis variantas pareng
tas Užsienio reikalų ministerijos politikos departamente. Projektas šiuo 
metu pristatytas visoms Lietuvos atstovybėms komentarams bei pa
pildymams.

Vasario 22 d. - Amb. Simutis dalyvavo Norvegijos Ambasadoriaus 
Jungtinėse Tautose Marlin Huslid atsisveikinimo pietuose, kuriuos savo 
rezidencijoje suruošė Liuksemburgo Ambasadorius Wolzfield.

Misijos patarėjas D. Sužiedėlis dalyvavo JT informaciniame posėdyje 
dėl š. m. rudenį Kaire įvyksiančios Pasaulinės Gyventojų Konferencijos 
(UN Conference on Population and Development). Posėdžio dalyviams 
Konferencijos generalinė-sekretorė dr. Nafis Sadik išdalino pirmąjį 
Konferencijos baigiamojo dokumento projektą ir supažindino atstovus 
su jo turiniu. Balandžio mėn. New Yorke įvyks Konferencijos paren
giamieji pasitarimai.

Vasario 23 d. - Amb. Simutis matėsi su Vokietijos Ambasadorium 
Graf zu Ranfzau. Buvo kalbama dėl Vokietijos kandidatūros į JT 
Saugumo Tarybą. Nuo Vakarų Europos grupės į ST postą dar kandida
tuoja Švedija ir Italija.

Amb. Simutis ir patarėjas A. Gureckas dalyvavo darbo grupės posėdyje 
Generalinės Asamblėjos procedūrų tobulinimo klausimu.

Jungtinėse Tautose toliau buvo egzaminuojami jaunieji kandidatai į 
JT tarptautinę civilinę tarnybą. Konkursinių egzaminų programoje 
dalyvauja ir Lietuvos piliečiai. Misijoje lankėsi kandidatė Jolita But
kevičienė.

Daugiausiai žmonių pasitiki 
Bažnyčia

Iš visų visuomenės institutų Lietuvos gyventojai pradėjo labiau 
pasitikėti tik masinės informacijos priemonėmis ir nacionaliniu banku. 
Visų kitų visuomenės institutų reitingas krito. Tai liudija kompanijos 
"Baltijos tyrimai" surengta sociologinė apklausa, vykusi vasario 11-18 
dienomis, Daugiausiai apklaustųjų kaip ir anksčiau pasitiki Bažnyčia - 
75%. Masinėmis informacijos priemonėmis - 70%, Prezidento tarnyba 
- 36%, Lietuvos vyriausybe - 36%, Lietuvos seimu - 34%, policija - 28%, 
savivaldybėmis - 27%.

56% arba 2% mažiau nei praėjusi mėnesį respondentų yra palankios 
nuomonės apie Lietuvos prezidentą Algirdą Brazauską. Ministrą pir
mininką Adolfą Šleževičių teigiamai vertina tik 33% (4% mažiau) 
apklaustųjų. Krito ir opozicijos lyderio Vytauto Landsbergio reitingas:

bus atidaryta Spicd DelTest gale
rijoje Romoje.
- Realusis valstybinio sekto

riaus darbuotojų darbo užmokests 
sausio mėnesį sumažėjo 0.3%. Sau
sio mėnesį pelno siekiančių įmo
nių darbuotojų vidutinis mėne
sinis darbo užmokestis - 406 litai - 
net 46% viršijo biudžetinių orga
nizacijų darbuotojų užmokestį, ku
ris buvo 219 litų. ------

— Lietuvos ministras pir
mininkas A Šleževičius kovo 7 d. 
dalyvavo Baltijos ir šiaurės šalių 
ministrų pirmininkų susitikime 
Švedijoje. Vyriausybių vadovai 
susitiko Švedijos premjero Kari 
Bildt kvietimu. Stokholme buvo 
svarstyta Baltijos jūros regiono 
saugumo problematika.
- Klaipėdos spaudos kioskuo

se kovo 3 d. pasirodė pirmasis 
savaitraščio "Diaspora" numeris. Jį 
pradėjo leisti Klaipėdos rusų bend
ruomenė. Jame bus skelbiamos 
Lietuvos ir Rusijos naujienos.

XVII OLIMPINĖS ŽIEMOS ŽAIDYNĖS

Vakarų Eu
ropos spau
doj pasigirdo 
balsų, kad šie
metinės olim
pinės žiemos 
žaidynės (va
sario 12-27) 
buvo vienkar
tinė žiemos 
pasaka. Esą 

baigėsi pompastiškų spektaklių 
gadynė ir atėjo laikas paprastu
mui. Lillehammer apylinkės snie
gas žėrėjo sidabro kruopelėmis,
visas šešiolika dienų buvo saulėta, 
nors neįpratusiems šaltoka. Be jau- 
namartiškos gamtos, daug prisidė
jo draugiški, besišypsantys norve
gai.

Nebent briedžiai galėjo jaustis 

kiek nuskriausti, nes buvo var
žomas jų laisvas judėjimas po žai
dynių aplinką. Dėl gausaus sniego 
(jo per sausio mėnesį iškrito 116 
on), beieškodami maisto briedžiai 
siekdavo ir Lillehammer pakraš
čius. Dabar specialios užtvaros 
užkirto kelią, o jei kuris briedis ir 
sugebėdavo prasmukti, tokius iš
vaikydavo malūnsparniais.

Norvegams olimpinės žaidynės 
buvo tartum šimtmetinis įvykis. 
Vaikai nėjo į mokyklą, daug įstai
gų, bendrovių atostogavo, kitos 
mažino savo darbuotę. Visur olim
pinė karštligė gerąja to žodžio 
prasme. Daug žmonių kas rytą 
vyko j Lillehammer, Hamar ar 
Gjovik. Traukiniai iš Oslo kas 10 
minučių bėrė tūkstančius vyrų, 
moterų, vaikų prie olimpinio kal

no Kvitfjell, atvažiavę autobusais 
kitoj slėnio pusėj sudarė lyg skruz
dėlių taką. Daug kas vilkėjo tau
tiniais drabužiais, laikė rankoje ar 
buvo įsisegę į kuprinę Norvegijos 
vėliavėlę. Šen ir ten grojo muzi
kantai, šoko jauni ir seni, ir visas 
tas pakilimas buvo natūralus, be 
jokio alkoholio.

Žaidynėse dalyvavo 66 valsty
bės, kurioms atstovavo 1988 spor
tininkai. Šie skaičiai pralenkė AI- 
bertville žaidynes 1992 m. (64 
valstybės, 1808 dalyviai). Visi dau
giausia suskrido į Oslo, tik 160 
šiaurės elnių, kurie dalyvavo ati
daryme, turėjo ilgą kelionę trau
kiniu. Kodėl? O gi, Norvegijos karo 
aviacija atsisakė elnius gabenti savo 
lėktuvais, bijodama, kad jų šlapi
mas neišgraužtų lėktuvo vidaus.

apie jį palankiai atsiliepia 35% (5% mažiau) apklausos dalyvių.

Atidarymo iškilmės kaip retai 
kada priartėjo prie olimpinio idea
lo. Vietoj išlaidaus spektaklio, su
rengta įspūdinga tautos šventė su 
norvegų branginamom tradici
jom. Ne veltui JAV prezidento 
žmona Hillary Clinton sakė, kad ji 
nepamirš norvego slidininko, ku
ris su olimpiniu žibintu rankoj 
nušoko į stadioną. Buvo smagu 
stebėti mažą Lietuvos grupę, kuri 
žingsniavo paskui savo trispalvę.

Bent nuo 1972 m., tai buvo pras
mingiausias žaidynių atidarymas. 
Albertville 1992 m., žiūrovai buvo 
nukelti į sapnų karalystę. Calgary 
1988 m. - tipingas Hollyvvoodo 
spektaklis su arkliais ir kaubojais. 
Prisimintinas Sarajevas 1984 m. - 
ten Tarptautinio olimpinio komi
teto pirmininkas Samaranch taip 
kalbėjo: "Mes esam įsitikinę, kad 
visas pasaulis dar kartą supras 

tikrąją sporto prasmę, draugiškumą 
ir broliškumą, po olimpine vėlia
va"... Retai kada buvo galima pa
tirti tokią skaidrią nuotaiką, kaip 
anuokart Kosovo stadione, kur 
1984 m. vasario 8 d. buvo su
sirinkusi 40,000 minia. Betgi po 
dešimtmečio tame pačiame stadio
ne - kapinės. Tuoj po atidarymo 
Ldlehammer, Samaranch nuskri
do į Sarajevą, nugabeno vaistų, 
išreiškė olimpinį solidarumą karo 
nuniokotam Bosnijos miestui, ra
gino baigti karą, žudynes ir sudėti 
ginklus.

Norvegai šiemet susižėrė dau
giausia medalių - 26 (10 aukso, 11 
sidabro, 5 bronzos), 2. Vokietija 
24 (9, 7, 8), 3. Rusija 23 (11, 8, 4),
4. Italija 20 (7, S, 8), 5. JAV 13 (6,
5, 2), 6. Kanada 13 (3, 6, 4), 7. 
Šveicarija 9 (3, 4, 2). 8. Austrija 9

(nukelta į 5 psl.)



Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga priėmime Juntinėse Tautose. Iš kairės: patarėjas 
Algimantas Gureckas, Janina Simutienė, Costo Ricos misijos atstovė ambasadorė Emilia 
Castro de Barish ir Lietuvos ambasadorius Anicetas Simutis. Liudo Tamošaičio nuotrauka.

AR KAM NORS RUPI 
BOSNIJOS ŽMONIŲ KANČIOS?

Advokato S. Povilo Žumba- 
Ido komentarai, transliuoti Chicagoje 
vasario 27 d. per Amerikos Lietuvių 
Radijo programų, kuriai vadovauja 
Anatolijus Šlutas.

Jau 22 mėnesius bolševikų mo
kiniai serbai siaučia po Bosniją- 
Hercegoviną. Jų žiaurumas prime
na nacių ir sovietų genocidą. Jau 
išžudyta daugiau kaip 200,000 
vaikų, senelių, moterų ir beginklių 
vyrų; apie 2 milijonai naujų pa
bėgėlių; dešimt tūkstančių sužeistų; 
visas kraštas prie bado slenksčio; 
šimtai miršta nuo šalčio.

Tos žudynės, kankinimai, badas 
ir kančios tęsiasi dar ir šiandien. 
Tai mato visas pasaulis. Tačiau... 

' Tik prasidėjus karui akli Vakarų 
diplomatai nusprendė, kad jei Bos
nijos gyventojai galės gauti ginklų 
ir priešintis, tuomet bus daugiau 
kraujo. Diplomatai ir politikai nu
tarė neleisti Bosnijos žmonėms 
gintis, paskelbdami jiems ginklų 
blokadą. Tuo pat metu serbams ir 
kroatams, žudantiems nekaltus 
žmones, leidžia įsivežti ginklų kiek 
ir kada tik nori.

Kuomet per televiziją parodė 
vienos dienos skerdynes Sarajevo 
turguje: išdraskytus 68-ių gyven
tojų lavonus, jų tarpe net kūdikių... 
tuomet nerangūs Vakarų politikai 
buvo priversti veikti - bent jau 
atrodyti veikiančiais. Staiga va
dams ta skriauda parūpo.

Skubiai buvo sušaukti įvairūs 
posėdžiai, suvažiavimai, konferen
cijos. Po daugelio kalbų buvo nu
spręsta dar kartą pagrasinti ser
bams, kad, jeigu jie ir toliau šaudys 
į Sarajevo centrą, NATO pradės 
bombarduoti jų tankus ir patran
kas. Jei per 10 dienų nepasitrauks 
bent 12.4 mylių nuo miesto cent
ro, jie imsis griežtų priemonių.

Prezidentas Bill Clinton pasakė, 
kad šį kartą nebus toleruojamos 
jokios išimtys.

Dešimties dienų laikotarpyje ser
bai patraukė dalį savo patrankų, 
bet, toli gražu, ne visas. Kituose 
Bosnijos frontuose žudynės tęsėsi 
be sustojimo. Bet, kadangi ten 
nebuvo televizijos reporterių, nei 
Bill Clinton, nei kitiems Vakarų 
demokratams tai nerūpėjo. Jeigu 
rinkėjai nemato, nebūtina ir vado
vauti.

22 mėnesius besitęsiantis gėdin
gas europiečių ir amerikiečių pasy
vumas, šimtai bereikalingų kon
ferencijų, tušti serbų pažadai ir 
nereikšmingi grasinimai aiškiai 
rodo, jog Vakarų moralinis, politi
nis, diplomatinis ir karinis prestižas 
yra nusmukęs iki žemiausio lygio. 
Netgi vakariečių nuolaidžiavimas 
naciams, vėliau sovietams buvo 
bent dalinai pateisinamas faktų 
nežinojimu. Be abejonės, jie pui
kiai žino, kas dedasi Bosnijoje. Per 
televiziją kas vakarą gali matyti 
sudraskytų vaikų lavonus, suša
lusių senelių griaučius, išniekintų 
moterų ašaras, badaujančių žmo
nių šauksmą. Bet gal nėra laiko 

sėdėti prie ekranų - juk reikia sku
bėti į diplomatinius pokylius ir 
vaišes.

Nei vienas aukšto rango ameri
kietis - diplomatas ar politikas - 
neapsilankė Sarajevo mieste per 
22 mėnesius. Keli europiečių diplo
matai teikėsi atvykti. Kad nebūtų 
sužeisti, jie buvo pilnai apsaugoti 
nuo šaudymų, skubiai ir iškilmin
gai pavalgė vieninteliame beliku- 
siame viešbutyje. Išvargę ir išbadėję 
gyventojai turėjo pavalgydinti dip
lomatus... Sotūs ir laimingi išva
žiavo atgal į savo puikius viešbu
čius Šveicarijoje, iš kur ir toliau 
mokė Bosnijos žmones toleranci
jos.

Jeigu būtų tarptautinis teisingu
mas - o tokio nėra - tie diplomatai, 
ypač pagrindiniai derybų atstovai, 
Vance-Owens komanda, turėtų bū
ti teisiami už kolaboravimą su 
žudikais. Juk jų veiksmai daugiau
siai prisidėjo prie nekaltų žmonių 
kančių. Jų pastangų dėka serbai 
galėjo vilkinti derybas, tęsti geno
cidą, valyti kraštą nuo mažumų, 
žudydami... Tuo pačiu drįso reika
lauti, jog Bosnijai būtų taikoma 
pilna blokada, kad tik tie vargšai 
žmonės negalėtų priešintis.

Tokį Vakarų politikų neapsi
sprendimą, neprincipingumą ir 
diplomatinį pasimetimą puikiai 
išnaudojo rusų ekstremistai. Vla- 
dimir V. Žirinovskij spaudžiamas, 
Boris Jelcin nepasitarė su savo 
nauju taikos partneriu - naiviuoju 
B. Clinton ir sudarė slaptą sutartį 
su serbais, kurie kartu su kroatais 
jau yra užkariavę du trečdalius 
Bosnijos. Staiga mūsų gudrūs poli
tikai ir diplomatai išgirdo, kad rusų 
kariai įžengė į Bosniją. Šią nau
jieną jie sužinojo ne iš savo gausių 
biurokratų specialistų ar šnipų 
agentūrų, bet iš CNN televizijos 
perduodamos laidos. O kai 
sužinojęs B. Clinton bandė pri
siskambinti B. Jelcin, pastarasis 
nesiteikė pakelti telefono ragelio.

Serbų bolševikai pasitiko kole-

Trakai žiemą. Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

gas rusus panašiai, kaip anais lai
kais Lietuvoje mūsų išgamos pasi
tiko Raudonosios armijos tankus: 
su vodka ir gėlėmis. V. V. Žiri
novskij pagrasino, jei bent viena 
bomba būsianti užmesta ant slavų- 
serbų artilerijos, prasidės Trečiasis 
Pasaulinis karas.

Visa tai išgirdęs mūsų preziden
tas pasimetė ir po daugelio grasini
mų, griežtų pasisakymų ir rimtų 
pozų, nusileido. Serbai dar kartą 
sulaužė savo pažadus. Šimtai su
laužytų pažadų Vakarų vadovams 
nieko nereiškia... Jie vėl siūlo tar
tis iš naujo. O žudynės tęsiasi be 
sustojimo, žmonės šaudomi net 
Sarajevo miesto centre. *

Tie, kurie sakė, kad Bosnijos 
naikinimas yra svarbus Vakąjįjms, 
labai klydo. Šiandien sėdi, kaip ir 
sėdėjo Washingtone ir Euriopos 
sostinėse... Jų politiniai, diploma
tiniai darbai nereikalauja tikslios 
analizės... Jie tarnauja valdžioms... 
Jų klaidos nieko nereiškia - svarbu 
tik titulai ir bendras vaizdas.

Vakarų naivumas, ypač Ameri
kos prezidento ir jo štabo, atidarė 
rusams naują kelią atgal į Rytų 
Europą. Ta pačia kryptimi juk 
prasidėjo Pirmasis ir Antrasis Pa
sauliniai karai. Panašių vakariečių 
nuolaidų dėka įsitvirtino A_ Hit
leris bei V. Leninas - J. Stalinas. 
Dėl tokio neblaivaus galvojimo 
nukentėjo milijonai nekaltų žmo
nių - jų tarpe ir mūsų tautiečiai.

Judėjimai Maskvoje ir Washing- 
tone kelia rimtą pavojų.

Maskvos Atstovų Rūmų didžiąja 
balsų dauguma buvo nutarta su
teikti amnestiją visiems ekstremis
tams, organizavusiems sukilimą 
prieš M. Gorbačiov ir tiems, kurie 
ginklu prieš keletą mėnesių bandė 
nuversti Boris Jelcin.

Bill Clinton Teisingumo Skyrius 
paskelbė įsakymą areštuoti pa
grindinį Maskvos šnipą Aldrich 
Hazen Ames dirbusį Amerikos sau
gume (ČIA) ir, pagal FBI, ilgus 
metus įskundinėjusį Amerikos

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ
- Lietuvos vyriausybėje bus 

įkurta nauja pareigybė - vyriau
sybės patarėja moterų klausimais. 
Taip nutarta kovo 3 d. įvykusiame 
Lietuvos premjero A. Šleževičiaus 
susitikime su visuomeniniu orga
nizacijų atstovėmis. Susitikime 
kalbėta ir apie pasirengimą daly
vauti Pasaulio moterų konferenci
joje, kuri 1995 m. vyks Pekine.
- Lietuvos užsienio reikalų 

ministerija išplatino pareiškimą, 
kuriame išreikškiamas didelis su
sirūpinimas Rusijos ir Estijos dery
bų eiga, Rusijai atsisakius išvesti 
kariuomenę iš Estijos respublikos 
teritorijos iki abiejų pusių suderin
tos datos - š.m. rugpjūčio 31 d. ir 
pareiškiant, kad kariuomenę išves 
pagal pačios Rusijos nustatytą 
grafiką. Pareiškime sakoma, kad 
Lietuva visokeriopai remia Estijos 
pastangas, tikisi, kad bus surastas 
abiem pusėms priimtinas būdas 
atnaujinti derybas, kad Rusijos ka- 
riuomnė būtų išvesta laiku.
- Diplomatiniai santykiai 

užmegzti su Gabonu. Kovo 3 d. 
Lietuvos ambasadoje Maskvoje 
pasirašytas bendras komunikatas 
dėl diplomatinių santykių užmez
gimo tarp Lietuvos Respublikos. 
Gabonas - 89-oji valstybė, su kuria 
Lietuva atkūrė arba užmezgė diplo
matinius santykius.
- 1994 m. prekybos sutartis 

tarp valstybinės įmonės "Lietuvos 
dujos" ir Rusijos koncerno "Gaz- 
prom". Iki šiol tokios sutartys buvo 
pasirašomos su "Gazprom" filialu 
"Lentransgaz". Lietuvos pusė siekė 
sutartimi įteisinti tvarką mokėti 

agentus Rusijoje. Bent 10 iš tų 
agentų, pagal FBI duomenis, rusų 
buvo sušaudyti. Svarbiausia yra tai, 
kad kaltinamasis šnipas veikė iki 
pat dabar - tuo pačiu metu, kai VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVintęr Garden 
Amerika teikia Rusijai ekonominę, Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. TeL 821-6440. 
politinę ir kitokią pagalbą; kai B. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvi- 
Clinton paskelbė savo diplomati- niai Pietūs" Pirmos lietūviSka^ prieinama kaina. 

nį laimėjimą Maskvoje^besirem-^ SIDABRINIO VARPO KEPYKLA-Silver Bell BakingCę. Lietuviška 
damas gera rusų valia atstatyti taiką ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei 
Rytų Europoje. pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd.,

Tarp amnestiją gavusių kietųjų Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.
komunistų yra ir M. Gorbačiov 
KGB viršininkas Vladimir Kriuč- 
kov, kuris gavo paaukštinimą kaip
tik tuo metu, kada sovietų saugu
mas naudojo A. Aimes informaci
ją Amerikos šnipų likvidavimui 
Rusijoje...

Tuo pačiu metu JAV Senatas 
patvirtino B. Clinton draugą Strobe 
Tallbot užsienio sekretoriaus pa
vaduotoju. S. Tallbot tvirtina, jog 
prezidentas Ronald Reigan buvo 
neteisus kaltindamas Sovietų Są- 
jungą, kaip pavojingą imperiją
(Evil Empire), kad nepasitikėjo M. 
Gorbačiov.

Jei Vakarų naivumas gali būti 
kaip nors pateisinamas - mūsų 
pačių pavojų iš Rytų neįvertini
mas yra ne tik nepateisinamas, 
bet yra neatleidžiama klaida. Mū
siškių naivumas yra panašus į kai 
kurių mūsų šviesiųjų protų filosofi
ją prieš keliolika metų, kai buvo 
kalbama apie komunizmo aplen
kimą iš kairės...

Gal jau būtų laikas Vakarų mąs
tytojams suprasti, kad j kAirę nuo 
komunizmo yra tas pats, kaip į 
dešinę nuo nacių - pekla.

už jau gautą dujų kiekį, o ne 
avansu,kaip buvo iki šiol. Šiuo 
metu, neskaičiuojant delspinigių, 
Lietuva "Lentransgazui" yra skolin
ga daugiau kaip $5 milijonus. Su
tarta, kad šie pinigai bus sumokėti 
iki kovo 15 d. Sutartyje numatyta, 
kad 1994 m. Lietuvai bus patiekta 
iki 2.7 milijardo kubinių metrų 
gamtinių dujų.

— Lietuvos muzikos akademi
joje kovo 4 d. vyko naujojo rekto
riaus Juozo Antanavičiaus inaugu
racija. I salę įnešus Vilniaus Ar
kikatedroje - bazilikoje pašventintą 
Akademijos vėliavą, Juozas Anta
navičius prisiekė tvirtai laikytis aka
demijos statuto, nuolat rūpintis, 
kad akademija kuo sėkmingiau 
įgyvendintų jai keliamus tikslus.

— Lietuvos žurnalistu su
važiavime, vykusiame kovo 4 d., 
buvo priimtos rezoliucijos, kurio- turą, atstatant demokratinę vals- 
se pritarta siūlymui ELTĄ priva- tybę".

VIRGINIA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, lietuviškai kalbanti advokatė, 
teikia paslaugas IMIGRACIJOS bei ŠEIMOS teisiniuose reikaluose. 
The American Tmmigration Lawyers Association narė. Turi 
leidimu praktikuoti Massachusetts ir Washington, D.C. One 
Bnlfinch Place, Saite 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., Stim
bury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

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

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

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

LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". WINCFM 
90.5, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, F/inardas 
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 508 753-7232

NEW YORK-NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-9.30 
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, 
NY 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 769-3302.

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

r LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 

SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
PRISTATOMI J VISAS KAPINES 

NEVY YORK, NEW JERSEY 
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.

IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.

66-86 80 ST. MIDDLE VJLLAGE, 
OĮJEENS N.Y. 11379

PH0NES (718) 326-1282; 326-3150
- TAI MėSU VIENINTtLt VIETA -

- GAUSI PAItODU SALE -

KVEČAS
JONAS 

1933-J-1976

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
-r LĖKTUVAI

LAIVAI (CRUISES)
* TRAUKINIAI (AMTRAK)

AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 

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

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

tizuoti, o Lietuvos radijui ir televiz- 
ijai tapti visuomenine, Su
važiavimas išrinko žurnalistų gar
bės teismo vykdomąjį komitetą. 
Vykdomojo komiteto pirmininku 
vėl išrinktas Rimgaudas Eilunavi
čius. šiuo metu Lietuvos žurnalistų 
sąjunga vienija apie 1200 narių.

- "Motinos ir vaiko sveika
tos" fondas įkurtas Lietuvoje. Nau
joji organizacija rūpinsis medici
nos bei psicologine pagalba vai
kams, jų motinoms. Tam fondas 
naudos rėmėjų lėšas, labdara gautą 
medicinos įrangą, aparatūrą, vais
tus. Fondas padės įgyvendinti ir 
sveikatos apsaugos ministerijos bei 
pediatrų mokslo draugijos pareng
tą sveikatingumo programą.
- Tarptautinė konferencija 

"Kultūra - tautos būties pagrindas" 
kovo 5-6 dienomis vyko Vilniuje. 
Joje prof. Bronius Kuzmickas skaitė 
pranešimą "Tauta ir tautinė kul-
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3----------------- NEUŽMIRŠTAMOS AUKOJIMO APEIGOS
Okupacinis režimas — tai Lie

tuva. Okupacinio režimo likvi
davimas — tai Lietuvos griovi
mas”.

Įvykių testamentas: “Liudyti 
tiesą. Tiesa yra Dievo planas. 
Mums nežinomas Dievo planas. 
Ką liudyti?

Tiesa yra visuose žmonėse,

— 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.

Istorijos pamoka

Kovo 11-oji daugeliui lietuvių išeivijoje tapo malonia staigmena. 
Apie lietuvius Lietuvoje taip pasakyti negalima. Kovo 11-osios Ne
priklausomybės atstatymas tapo širdim ir kūnu subrandintu vaisiumi, 
kurį vėliau reikėjo ginti nuo grobikų.

Prieštaringos mintys skrajojo Lietuvos padangėje tą 1990 m. kovo 11 
d. - džiaugsmas, pasididžiavimas savo tauta ir... baimė. Taip Lietuva jau 
buvo pabudusi, bet dar neprisikėlusi. Tada pirmą kartą atsigręžėm (o gal 
nebuvom nusigręžę?) į Rytus ir laukėm - ką jie pasakys. O rusai bijančių 
nemėgsta. Po drąsaus žingsnio - baimė. Niekas, žinoma, šiandien 
neprisipažins, kad tas jausmas sklandė ne tik paprastų žmonių tarpe, 
bet ir politikų viršūnėse. Deja, moratoriumas arba taip vadinamasis 
nepriklausomybės atstatymo akto veikimo suspendavimas įrodo šį 
faktą. Gudrios politikos pamatu negali būti baimės jausmas, juo turi 
tapti atsakomybė. Atsakomybė už savo veiksmus.

Asmenybė ir visuomenė. Istorija iškelia asmenybę, kad visuomenė 
galėtų įgyvendinti savo uždavinius. Pilki žodžiai, - pasakytų vieni. 
Tačiau būtent asmenybė sutelkė ir atvedė lietuvių tautą į Kovo 11-ąją. 
Žmonės ją apgynė ir gins, jei to reikės. Tik kiek jų susirinks į tą lemiamo 
mūšio lauką. Tikriausiai nedaug. Nes šiandien Lietuvoje nepriklauso
mybė ir laisvė yra tapatinamos su aukštomis kainomis ir žemomis 
pensijomis. Išsilaisvinusi tauta de jure, pasiliko vergu de facto. Kur 
lietuvių tauta, kuri skandavo "IŠKENTĖSIM*. Aidas. Liko tik aidas. Ir ne 
todėl, kad lietuvių tauta nebenorėtų laisvės, paprasčiausiai todėl, kad ji 
jos dar neturėjo. Kažkas yra pasakęs: "demokratija yra arba jos nėra, 
negali būti pusiau". Sovietinė sistema dar sukasi Lietuvos žemėje. 
Vergas-lietuvis vis dar vaikšto žingsniukais, nepajutęs ar nesupratęs, 
kad Kovo 11-oji nuplėšė grandines nuo kojų. Prakeikime vergą lietu
vyje, kaip sakė Simonas Daukantas, jau mes laisvi. Pažvelkime į savo 
žemę, o ne į Rytus ar į Vakarus.

Senosios Šiaulių kapinės. Jose ilsisi 69 Lietuvos kariai savanoriai, šalia 
jų - pamainon atėję kiti Lietuvos kareivėliai, kurie ruošėsi apginti 
Lietuvos laisvę keturiasdešimtaisiais.

Ilgus dešimtmečius budri akis sekė tuos, kas ateidavo aplankyti kapų. 
Bėgant metams, žmonių, kurie uždegdavo žvakutę, padėdavo gėlių, vis 
daugėjo. O mokytojas Albertas Špokas, kuriam sovietinis saugumo 
komitetas dar 1978 m. uždraudė dirbti mokykloje, likus dešimtmečiui 
iki prasidedant Atgimimui, ėmėsi restauruoti paminklus savanoriams.

Todėl šių metų vasario 16-ąją 11 vai. į senąsias Šiaulių kapines po 
mišių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje susirinkęs gausus būrys šiauliečių 
ir miesto žmonių surado gražiai restauruotus savanorių paminklus. 
Žmonės čia atėjo prisiminti, pagerbti, pamąstyti. Kaip ir kovos lauke, 
taip ir po mirties -> savanoriai petys petin...

Toks mažas tarpas kalendoriuje tarp Vasario 16-osios ir Kovo 11- 
osios. Mažas tik kalendoriuje. Lietuvių tautos istorijoje - tai ištisa 
istorijos pamoka apie pasiaukojimą, ryžtą, kančią.

Istorija retai kada būna dosni. Lietuvių tautai ji suteikė antrąją 
galimybę atkurti ir įtvirtinti savo valstybę. Istorija dažnai būna žiauri - 
prireikė aukoti geriausius tautos vaikus, kad laisvė būtų išsaugota. 
Šiandien suprantame: Kovo 11-oji - ilgo kelio pradžia...

kiekviename žmoguje. Nuo žmo
gaus apsisprendimo kiekvienoj 
konkrečioj situacijoj, ką daryti 
su tiesa, priklauso, kokį gyveni
mo būdą, kq — tiesą, pusiau tie
są ar melą — jis pasirenka.

Tiesos įrodymų reikalauja 
dažniausiai tie, kurie nori juos 
paneigti. Tiesa neįrodoma. Ta
čiau ir nesunaikinama panei
giant jos įrodymus.

Sakyk man: ne aš tau tiesą 
duodu, tiesa — tavyje; ne aš įro
dinėja Tavo blogus darbus, juos 
liudija tiesa tavyje lygiai taip 
pat, kaip ir tavo nuopelnus. Ir 
aš tave suprasiu.”

PRAGARAS

1993 gegužės 14, penktadienis.

Strasbourg. Europos Tarybos 
tarpparlamentinė asamblėja. Iš
kilminga Lietuvos, Estijos ir 
Slovėnijos priėmimo į Europos 
Tarybą ceremonija. Kalba ET 
generalinė sekretorė K. Lia- 
liumjer. Lietuvos, Estijos ir 
Slovėnijos užsienio reikalų mini
strai P. Gylys, S. Velliste, L. Pe- 
terle deponuoja prisijungimo 
prie 1949 metų ET statuto doku

mentus, pasirašo Europos žmo
gaus teisių ir pagrindinių laisvių 
konvenciją.

P. Gylys: “Šiuo įstojimu Lie
tuva pradeda grįžimą, kaip pil
nateisė narė, į demokratinių val
stybių bendriją”.

D. Britanijos užsienio reikalų 
ministras D. Herdas: “Dabar 
mes visi bandysime išspręsti 

Jūsų problemas, atsiradusias per 
pastaruosius 40 metų”.

Klausiame savęs: kodėl JAV 
sudarė aljansą su Rusija? Kodėl 
prieš Europą?

JAV ir Rusija, viena turtinga, 
kita nuskurdusi, tačiau abi — 
didžiausios branduolinės valsty
bės. Ir pareigų joms, didelių ir 
mažų, ir suvis simbolinių, turi 
ne vien Lietuva, valdoma 
LDDP. Juo didesnė Rusijos 
įtaka Lietuvos ekonomikai, juo 
stabilesnė LDDP padėtis mūsų 
valstybėje. Juo didesnė JAV 
įtaka Europos ekonomikai, juo 
stabilesnė daugelio Europos val
dančiųjų partijų padėtis savose 
valstybėse. JAV įtakos pasaulyje 
stabilumas priklauso nuo Rusi
jos. Vakarų Europos valstybės 
privalo atsispirti JAV diktatui pa

saulinėj rinkoj ir tuo pat metu 
nuolaidžiauti Rusijai, kurios al
jansas su JAV stiprina tiek JAV 
diktatą, tiek Rusijos agresyvu
mą. Pareiga nuolaidžiauti Rusi
jai daugeliui Vakarų Europos 
valstybių kyla iš baimės. “Geriau 
taika Rusijos primestomis sąly
gomis negu karas su Rusija”. Ru
sai žino, ką jie valdo, ir niekas 
nežino, kas valdo rusus. Kai 
žmonės mąsto apie pasaulį, gal
voje turi Rusiją. Kai mąsto apie 
Rusiją, galvoje turi pasaulį. Ru
sijos baimė yra įsismelkusi į vi
sus žmones.

Atsitinka, kai žmonės mąsty
dami apie pasaulį, galvoje turi 
Lietuvą. Mąstydami apie Lietu
vą, galvoje turi pasaulį. Tai atsi
tinka labai retai. Tik tada, kai 
Lietuva išdrįsta, pasiryžta bet 
kokiems išbandymams ir kalba 
tiesą. Tiesos baimė yraįsimelku- 
si į visus žmones. Kol tiesos 
baimės nepakeis tiesos meilė, tol 
ir Rusijos baimė netaps meilė 
Rusijai.

1993 gegužės 17, pirmadienis.

Vilnius. Seimo rūmai. Spau

Senosios Šiaulių kapinės, kur ilsisi 69 Lietuvos savanoriai.

dos konferencija. V. Landsber
gis, kalbėdamas apie Rusijos gy
nybos ministro vizitą, kuris pra
sidės rytoj, kalba: “Gračiovą pir
miausia turėtume paklausti, ką 
reiškia naujoji Rusijos karinė 
doktrina. Jei leidžia puolimo 
veiksmus (to nebuvo net Sovietų 
doktrinoj) ir vadina juos strate
gine iniciatyva (...), Rusija 
spaudžia Prezidentą pasirašyti 
politinę sutartį, kurios sąlygos 
pakeistos”.

Vilnius. Universitetas. Rekto
rato salėje minimas Lietuvos 
įstojimas į Europos Tarybą. Da
lyvauja A. Sleževičius, C. Juršė
nas, P. Gylys. A. Brazauskas 
perskaito 17 puslapių "Europos 
kalbą . Valstybės, kurioje vyk
doma “demokratinė okupacija”, 
prezidentas šneka gražiai: “Pa
grindinį užsienio politikos tikslą 
suformuluočiau kaip tolesnį 
žmogaus teisių ir demokratijos 
vystymą, valstybinės nepriklau
somybės, teritorinio vientisumo 
ir nacionalinio saugumo užtikri
nimą bei nacionalinių interesų 
patenkinimą". Santykius su NVS 
šalimis apibūdina: “(...)europie
tiška partnerystė (...) tačiau ne- 
siintegruojant į NVS”.

JAV iniciatyva “partnerystė 
vardan taikos” kalbant apie Rytų 
Europos valstybių santykius su 
NATO dar plačiai nediskutuoja
ma, tačiau LR prezidentas jau 
šneka apie Lietuvos “europietiš
kų partnerystę” su NVS. Galima 
numanyti, kad JAV aukoja Lie
tuvą Rusijai, ir Lietuvos “part
nerystė vardan taikos” su NATO 
(dvišalė sutartis!) bus daug silp
nesnė už “europietiškų partne
ryste su NVS.

1993 gegužės 18, antradienis.

Vilnius. 10:08 vai. aerouoste 
nusileidžia lėktuvas TU-134 Nr. 
65982. Rusijos gynybos mini
stras P. Gračiovas, žmogus, ku
rio vizitas privers valdančiąją 
LDDP jau nebenuslepiamai 
veikti prieš savo tautą, vilki pilku 
kostiumu.

(nukelta į 4 psl.)

Dienos už poliarinio rato
Pinnukas
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■Algirdas Čarneckis ------

Liūdniausią situaciją jis 
mokėjo paversti juokingiausia, iš 
tuščių maišelių sugebėdavo ne
blogą košę išvirti, apskritai visur 
surasdavo ką nors įdomaus ir 
juokingo. Žodžiu, su juo naviga- , 
cija buvo trijų mėnesių kanki-' 
nančio, dažnai labai rafinuoto są
mojo ir juoko periodas. Mes jam 
visuomet už tas optimistines 
nuotaikas būsime dėkingi. Gero
kai po pietų prigulėm, tik mūsų 
kapitonas su šturmanu Balčiūnu 
stovėjo prie šturvalo ir atidžiai 
vedė su kaupu žmonių pakrautą 
baržą.

Nuplaukta apie 80 km nuo By
kovo. Farvateris vietomis nutol
davo nuo kranto per pusę kilo
metro, vietomis priartėjęs iki 
200 metrų reikalavo įtempto vai
ravimo. Didžioji navigacija prieš 
2 savaites buvo nutraukta. Pa
skutinis garlaivis, palikęs šią ne
svetingą poliarinę zoną, buvo 
vokiškos gamybos laivas, gražuo
lė “Piatiletka”.

Artėjo vakaras. Staiga ligi šio
lei gražiai dirbęs variklis, lyg šuo 
nutrūkęs nuo grandinės, padidi
no apsisukimus ir sudrebino visą 
“Pirmuką”. Ši situacija labai pri
minė Balinderio paleidimą. Abu 
su Ričardu šokom į mašinų sky
rių ir sustabdėme įšėlusį variklį. 
Vienintelė mintis, kad pamestas 
sraigtas, tuoj atpuolė, kai pa
matėme sulūžusį pagrindinį 
sraigto veleną. Taip, lūžo per 
pusę beveik butelio storio plie
ninis velenas! Meskite inkarus, 
sušukau, kelionė baigta! 85 km 
nuo Bykovo 25 iki Stolbų ir pusė 
kilometro nuo kranto! Valčių su 
savimi neturėjome, todėl kranto 
pasiekti negalėjome. Ką daryti? 
Situacija nepaprastai įtempta ir 
sudėtinga. Lūžusią veleno dalį 
atjungėme, nes, laimė, lūžo ši 
artimoji prie variklio dalis, kurią 
galima išimti bet kas iš to?! Pra
nešėme baržai apie tai, o patys 
susėdę šiltoj kajutėj svarstėme 
situaciją.

Juo daugiau galvojome, juo la
biau ryškėjo beviltiška mūsų 
padėtis. Jei tai būtų įvykę vasa
ros metu, po paros, dviejų ar 
kiek daugiau vis koks nors pra
plaukiantis laivas mus nutemptų 

i į gyvenamą vietą. O dabar, kai 
ledas vis dažniau pasirodo ant 
vandens paviršiaus ir šaltukas 
pradeda ausis gnaibyti?!

Svarstymui iškilo du variantai. 
Pirmas — laukti, kol škuna, nu
plaukusi į Arganastachą, grįš ir 
tada mūsų baržą temps atgal, nes 
žvejus reikėjo nuvežti į žiemos 
žvejybą. Nenuveši — pripaišys 
sabotažą, o tai aišku be komenta
rų. Tačiau tokia operacija užimtų 
daug laiko ir kiltų didžiausias pa
vojus užšalti grįžtant, o tai būtų 
floto netekimas, nes pavasarį le
dai viską išneštų jūron. Antras 
variantas — pakėlus inkarus pa
siduoti srovei ir kaip nors prisi
plakti prie kranto, bet ir čia iškil
tų didžiulė problema, kaip elgtis 
krante, ar eiti į Bykovą, o sausu
mos keliu reikia apeiti didžiulę 
įlanką. Toks kelias, summa sum- 
marum, sudarytų ne mažiau 200 
km neaiškaus, gal niekieno ne
praeito kelio. 0 kaip su maistu, 
su daiktais? Nedovanotina šio 
varianto klaida būtų jei srovė 
priplaktų prie seklumos. Galop 
jei ir prie kranto priplaktų, sau
som kojom jo nepasieksi. Eiti į 
Stolbų pusę beprasmiška, nes 
ten negyvenamos vietos ir ga

rantuota pražūtis.
Taigi, pasvėrę už ir prieš nu

tarėm laukti Beluchos. Sutemo, 
pasitrankėm prie baržos ir, pri
sidėjus dar keliom protingom 
galvom, sprendėme savo likimą. 
Ričardas juokavo: “Tegul jie lau
kia Baltausės, o mes su tavim, 
Algi, prisiriškim prie kaklo tuos 
gelžgelius ir plaukiam į krantą, 
jie mūsų nenuskandins . Baržo
je žmonės šąlo, su.sjdarė eilės ar
batai ir maistui virti.

Mūsų apskaičiavimu škuna ga
lėtų pasirodyti ne anksčiau kaip 
po 6-7 parų. “Laiko, reiškia, tu
rime, galime ramiai miegoti”, — 
pareiškė Ričardas ir visi sugulėm 
miegoti.

Ryte Jankevičius pirmas pasi
kėlė į šturmano būdelę ir rūkė. 
Aš irgi atsikėliau ir kalbėjomės 
apie susidariusią padėtį. Nekal
bus Jonas kaltino administraciją, 
kad ji siunčia žvejus į Arganasta
chą, į tokią ilgą kelionę, kai 
žiema ant nosies. Gia niekas ne
galvoja, kad šimtų žmonių liki
mas ekstremaliose Arktikos sąly
gose pakimba ant plauko. Kiek 
pavojų nuolat slypi tarp dau
gybės salų, kur farvateris labai 
siauras ir pasroviui didesniu 
greičiu ant seklumos užlėkęs ne- 
beišsikrapštysi. Ar mes galime 
atmintinai žinoti tikrąjį farvaterį 
šiame archipelage, kai visos tos 
salos vienaį kitą panašios, kalbė
jo Jankevičius. Apie technikos 

galimybes taip pat negalvojome. 
Gerai žino tie, atsiprašant, virši
ninkai, kad nei detalėmis, nei 
įrankiais flotas neaprūpintas. 
Plieniniai lynai sutrūkinėję ir 
vien tik ant mazgų tempiame 
baržas su žmonėmis.

Prasivėrė kajutės durelės, Ri
čardas iškišo savo nustebusią fi
zionomiją: Klausykite, vyrai, 
neuždegu cigaretės ir niekaip 
nesuprantu kodėl"?! “Pravėdink 
kajutę, išleisk smarvę, tada 
galėsi užsidegti savo cigarą" — 
pasakė Jankevičius. Kajutėje iš 
tikrųjų trūko deguonies!

Praėjo visa rugsėjo 25-oji die
na. Neapsieita be replikų, ypač 
mano adresu. Kaip taip neatsa
kingai ruošta mašina šiai kelio
nei! Atseit be priežasties taip ne
galėjo atsitikti ir t. t. Tai buvo 
pagrįsti samprotavimai žvejų, 
pasijutusių tokiame dideliame 
diskomforte. Baržoje plaukė 
daug šunų, užteko vienam imti 
loti, kai tuoj pat visi užstaugda- 
vo, sudarydami stipriai nervus 
veikiantį chorą. Taip visais at
žvilgiais diskomfortą visi labai 
jautė.

Išaušo 26-oji diena, reiškia, tik 
už 5-6 dienų galime tikėtis už
girsti škunos papsėjimą. Sunkiai 
ir nepaprastai ilgai bėgo valan
dos. Vis vien išėję į būdelę, 
žiūrėdavome į tą pusę iš kur 
turės pasirodyti Baltaausė, kaip 
vadindavo Ričardas. Mes pasi

keisdami, kaip šuniukai išsiilgę 
savo šeimininko, žiūrėdavome į 
horizontą ar nepasirodys išpūs
tais šonais trumpu stiebu mūsų 
taip laukiama škuna.

Ir štai sekančią dieną po pietų 
pasirodė mažytis taškelis, aiškiai 
laivas. Jis plaukė mūsų link. 
“Eina! Eina"! — sušukom galų 
gale! Sujudę žvejai baržoje taip 
pat šaukė “Eina! Ena”! Pagalvo
jom, kaip jis eina nepapsėda
mas? Dabar jau tas taškelis vis 
labiau ryškėdamas darėsi nepa
našus į tą tipingą škuną. Po kelio
likos minučių aiškiai matėsi, kad 
tai ne škuna. Žinoma, negalima 
tikėtis, kad ji taip greit būtų nu
plaukusi į Arganastachą. Sis lai
vas turėjo aukštą stiebą ir greitis 
jo buvo didesnis. Iš kur tas keis
tas laivas ir kur jis galėjo plaukti, 
kai navigacijos valandos suskai
čiuotos? Jis bematant priartėjo 
prie mūsų. Tai buvo medinis se
nas kateriukas su trim seniai 
muilo, šukų ir žirklių nemačiu- 
siom žmogystom. Apsisukęs 
prieš srovę, jis prisišvartavo prie 
“Pinnuko . “Kakovo chrena vy 
tut stoyte", (Kokio velnio jūs čia 
stovite?) — paklausė kresnokas 
gana antipatiškas kapitonas. “A 
vy kakovo chrena siuda papali”? 
(Kokio velnio jūs čia papuolė
te?), — atkirto Ričardas. Toks 
rendez-vous labai panėšėjo į pra
sidedančias praeito šimtmečio 
piratų kautynes. (Bus daugiau)



KADA "JIE" IR "MES" SURASIME BENDRĄ KALBĄ
(atkelta iš 1 psl.) 
mus. i

Dabar mes stebime trečiąją emi
gracijos bangą iš Lietuvos i Ameri
ką. Mes irgi nemokame su jais 
sugyventi. Daugelis iš jų net rin
kosi švęsti vasario 16-osios tarp 
saviškių, nenorėdami maišytis su 
mumis. Ir mes jų negalime visai 
kaltinti, kadangi mes juos priė
mėme gan šaltai. Iš pradžių, tiesa, 
priėmėme labai šiltai, bet kuris 
nors buvo ne toks,kaip norėjom, 
kai kas gal per daug prašė, kitas 
per ilgai užsiliko.

Mes jų nepriėmeme taip, kiap 
mus priėmė Amerikos lietuviai 
prieš 50 metų. Ir mes juos vieno
dai vadiname, vienodai klasifikuo
jame.

Bet jie nėra vienodi. Vieni at
vyksta privilegijuoti, kuriems nes
varbu nei stipendijos, nei pinigai 
ar dar kas nors. Jie yra senosios 
nomenklatūros vaikai, kurie gyve
na iš karto pagal mūsų standartą. 
Kiti atvažiuoja tarnauti mums ar 
amerikiečiams. O mes juos visus 
sumaišome ir vienodai kaltiname.

Maironis tą grupę žmonių, apie 
tą mažą nuošimtį visuomenės, kuri 
nusisuko nuo lietuvybės, pavadi
no gudriais draugais, kurie greitai 
suprato ir išmoko žemės išmintį: 
visiškai neprisidėję prie Lietuvos 
Nepriklausomybės, žiūri iš aukšty
bių ir daro sprendimus.

Kas yra tie "jie" Lietuvoje? Pa
viršutiniškai Lietuvą gal galima 
sudalinti į tris dalis. Trečdalis vi
sos tautos buvo kolaborantai pla
čiąja prasme. Buvo stribai ir jų 
vaikai.

Komunistų partijos nariai, kurių 
buvo gal 10 nuošimčių, irgi nebu
vo vienodi. Dauguma iš jų buvo 
ridikų tipo: raudoni iš išorės, balti 
viduje.Kiti burokai, kaip M. Bu
rokevičius. Jų buvo nedidelis 
skaičius žmonių. Gal tik 1 nuošim
tis tautos. Jie stojo į NKVD, KGB.

Jie yra teisinė dėmė Lietuvoje.
Jie padarė didžiulę žalą Lietuvai 

per tuos 50 metų. O šiandien jie ir 
jų vaikai gyvena žymiai geriau, 
negu kiti žmonės. Tiems "žmo
nėms" teisingumo nebuvo nieka
dos. Kol ta juoda dėmė Lietuvoje 
nebus panaikinta, tol nebus tei
singumo.

Kitas trečdalis krašto žmonių 
buvo pasyvūs, kaip ir pas mus. Jie 
darė viską, kad tik išlikti. Kai kurie 
iš jų stojo į partiją, kad jų vaikai 
galėtų eiti į mokyklą, gautų geresnį 
darbą ir panašiai.

Trečioji dalis buvo kankiniai, 
partizanai, tremtiniai. Daugelis iš 
jų buvo pirmose gretose prie TV 
bokšto, be ginklų, saugojo AT ir 
prisidėjo prie Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo.

Tarp jų ir mūsų, tarp Lietuvos ir 
užsienio lietuvių yra tam tikras 
nesusipratimas. Kol tas nesusipra
timas nebus išspręstas, kol neiš
moksime, kaip elgtis su savaisiais, 
tol negalėsime pilnai išvystyti savo 
jėgos.

Tas mūsų pesimizmas eina ties
iai į mūsų širdies. Atšąla žmonės, 
atšąla mūsų patriotiniai jausmai, 
kadangi mes jaučiamės atstumti. 
Visa tai iš dalies yra dėl tų apibend
rinimų, kurie yra nelogiški. Mes 
sakome, kad "jie" visi: komunis
tai, tinginiai, sukčiai, nedėkingi. 
Apie mus kalba, kokie mes naivūs. 
Mes jaučiame, kad daugiau mes jų 
nebemokinsime. Mes siuntėme 
ekspertus - jie neįvertino. Mes si
untėme savo politikus - jie tik 
dabar pradeda kai kurių neįvertin
ti.

Bet kodėl yra ta trintis tarp "jų" 
ir "mūsų". Mūsų vadai: Bendruo
menės ir ALTo vadovai, kurie

NEUŽMIRŠTAMOS AUKOJIMO APEIGOS
(atkelta iš 3 psl.)

P. Gračiovas susitinka su A. 
Brazausku. Gal reiktų sakyti: RF 
gynybos ministrą priima LR pre
zidentas. Vardan ko pažeista su
bordinacija? Aukščiausia Lietu
vos vadovybė yra prispirta le
miamai apsispręsti. Prezidentas 
A Brazauskas apsispręs po trijų 
dienų, išsiųsdamas Rusijos pre
zidentui B. Jelcinui laišką, apie 
kurį Lietuva tikros tiesos neži
nos beveik tris mėnesius.

1993 gegužės 19, trečiadienis.

Vilnius. Pasibaigia LR ir RP 
valstybinių derybų delegacijų, 
kurioms vadovauja V. Bulovas ir 
V. Isakovas, derybų raundas, 
trukęs dvi dienas.

V. Bulovas: Nė viena pusė ne
pasiekė to, ko norėjo. Mūsų pa
stangos susitarti dėl žalos atlygi
nimo ir Kaliningrado problemos 
buvo bergždžios”.

Baigiasi ir RF gynybos minist
ro vizitas. Spaudos konferencija 
vyksta rusų kalba. P. Gračiovas 
pareiškia, kad vizito metu ap
svarstė 18 klausimų, susijusių su 
Rusijos kariuomenės išvedimu iš 
Lietuvos. Visus klausimus api
būdina. Problemas slepia apta
kios formuluotės. Tačiau at
kreipkime dėmesį — septynio
liktas klausimas: "Dėl galimybės 
grąžinti Lietuvai techniką ir 
amuniciją, pagrobtą 1992 metų 
sausio įvykių ir rugpjūčio pučo 
metu. Susitarta”. Kodėl reikėjo 
dėl to ypatingai tartis? Todėl, 
kad 1991 metų sausio įvykiuose 
dalyvavo ne Rusijos, o TSRS ka
riuomenė. Todėl, kad rugpjūčio 
pučas įvyko ne Rusijoje, o Tary
bų Sąjungoje. O Tarybų Sąjun
gos nebėra. Rusija ką nori — pa
veldėjo, ko nenori — nepa- 
veldėjo. Rusija atsisako atlyginti

veikia daugiausiai politinėje sri
tyje ir turi ryšį su Lietuvos valdžia, 
su nomenklatūra. Bet didžiausia 
veikla vyksta privačiai, dažniausiai 
tarp tų "gudriųjų draugų", kurie

staiga pamatė, kad Lietuva yra 
nepriklausoma. Tie žmonės veikia 
su nomenklatūra.

Mes esame atstovaujami per tą 
mažą mūsų vadų gyslelę, per veik
snius. Bet didžioji dauguma ryšių 
tarp Lietuvos ir Amerikos yra vado
vaujami tų žmonių, kurie nepri
sidėjo prie šeštadieninių mokyklų, 
prie lietuvybės išlaikymo, kurie 
dirba daugiau dėl pelno, nei iš 
meilės Tėvynei. O anoj pusėj at
stovauja tas 1 nuošimtis. Tai kelia 
nepasitikėjimą ir trintį, prisideda 
prie anarchijos, kuri gali atvesti ir 
iki diktatūros.

Tačiau mes neturime nusivilti ir 
nuleisti rankų. Turime skatinti tau
tiečius čia ir Lietuvoje, priminti, 
jog esame viena tauta. O tuos išsi
gimėlius, pardavinėjusius mūsų 
kraštą, turime teisiniai nubausti 
arba išmesti iš savo tarpo.

Turime susivienyti. Turime su
prasti, kokia sunki padėtis buvo 
Lietuvoje ir kad 99 nuošimčiai 
tautiečių nebuvo komunistai, ne
tarnavo okupantams. Mes negal
ime jų smerkti, kadangi jokios 
žalos jie nepadarė. Mes turime 
suprasti ir padėti jiems.

Mes ir toliau privalome remti 
organizacijas, daugiau aukoti, ka
dangi dabar yra tikrai kritiškas 
laikotarpis. Mūsų priešams yra la
bai svarbu mus suskaldyti. Mes 
negalime jiems to leisti.

Tik mes visi, visa susivienijusi 
tauta bendromis jėgomis galime 
atkurti dorą Lietuvą - tokią, kokią 
mes mylėjome ir dėl kurios daug 
kas paaukojo savo gyvybes. Jeigu 
ir šį kartą prarasime Nepriklauso
mybę, gal tai jau bus paskutinis 
kartas...

Laisvė yra labai trapi, bet ne
reikia būti dideliais, kad ją išlaiky
ti - užtenka būti stipriais ir vienin
gais. Prisiminkime žodžius, parašy
tos Amerikos lietuvių "Varpe": "Kas 

> negina laistės, tas nevertas jos".

Lietuvai okupantės TSRS nuo 
1940 metų padarytą žalą. Sutin
ka atlyginti tik tą žalą, kurią pa
darė jau Rusijos iš TSRS pavel
dėta kariuomenė nuo 1992 metų 
sausio 1 dienos (!).

Prisiminkime: Brussel (P. 
Gračiovas), Sankt Peterburgas 
(A. Sleževičius, V. Černomyrdi
nas), Vancouver (B. Clinton, B. 
Jelcin). Dabar — Vilnius (vėl 
Gračiovas). Apgailėtinai atrodys
A. Brazauskas, kai kalbės (TV, 
1993 07 08): “padariau pataisas 
ir (...) išsiunčiau lydraštį prezi
dentui Jelcinui”. Ne A. Brazaus
ko noru, ne P. Gračiovo įsakymu 
Rusija atleidžiama nuo žalos Lie
tuvai atlyginimo. Tai daroma 
Rusijos ir JAV susitarimu. Rusi
jos - JAV vietininkė Lietuvoje 
yra LDDP, ir A. Brazauskas ne
galėjo “nepadaryti pataisų”. 
Tačiau ir negalėdamas A. Bra
zauskas privalėjo pasakyti apie 
savo nelaimę liaudžiai, kuri jį iš
rinko prezidentu. Nepasakė. 
Nepaprašė tautos nei patarimo, 
nei pagalbos.

1993 gegužės 21, penktadienis.
Vilnius. Prezidentūra. LR 

prezidentas A. Brazauskas iš
siunčia pataisytą LR - RF susita
rimo dėl kariuomenės išvedimo 
projektą ir laišką RF prezidentui
B. Jelcinui.

Apie tai, kad jau prasidėjo 
Lietuvos aukojimo Rusijai apei
gos, Lietuvos žmonės sužinojo 
šitaip.

Birželio 3. Viena. Rusijos de
legacija Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijo
je (ESBK) išplatina pareiškimą, 
kuriuo skelbia, kad Lietuva atsi
sako (?) savo pareiškimo dėl žalos 
atlyginimo ir Rusijos kariuo
menės neįteisinimo Lietuvoje.

Lietuvos URM tyli.
Liepos 8. LTV. V. Landsber

gis: “Esama slaptų paralelių de
rybų su Rusija, vykstančių už 
oficialiosios derybų su Rusija de
legacijos narių nugarų. Gauta 
žinių, kad nuolaidas Rusijai 
žada ar jau daro Prezidento 
aplinka”. Tą patį vakarą A. Bra
zauskas TV prisipažįsta žmo
nėms: “pasiryžęs pagreitinti dar
bą”,“padaręs pataisas ir gegužės 
pabaigoj išsiuntęs lydraštį prezi
dentui Jelcinui”. Ir: “jokio slapto 
žaidimo nėra. Viskas daroma 
viešai” “Pasaulinės politikos 
tėvai”, be abejonės, žino viską. 
Lietuvos žmonės — nieko. Pre
zidentas nepasako, kokias patai
sas susitarime su Rusija padaręs. 
Tik: “Žalos atlyginimas nėra pa
grindinis sutarties dalykas, Rei
kia rast būdų, kaip atlyginti, juk 
tai visos sistemos problema, ir 
reikia ieškot, kaip tai padaryt”. < 
Susidaro įspūdis, kad kalba ne 
valstybės, kuri buvo okupuota, 
o valstybės, kuri buvo okupavusi 
prezidentas, kuris privalo žalą 
Lietuvai atlyginti ir nori nuo tos 
pareigos išsisukt.

Liepos 13. LTV. R. Ozolas: 
“Prezidentas nederino savo pa
taisų sutarty su Rusija. Delegaci
ja pateikė savo variantą. Prezi- ' 
dentas jį atmetė — ir nebesitarė. 
Tarėsi, kaip sakė pats, su specia
listais iš savo aplinkos”.

Rugpjūčio 3. LVT. R. Ozolas: 
“Ką siūlė prezidentas gegužės 21 
dienos laiške? Siūlė Rusijai atly
ginti žalą, padarytą Lietuvai 
nuo 1992 metų sausio pirmos 
dienos”.

Tai jau teisybė. Ar visa, iki šiol 
nežinome.

Rusija privalo atlyginti žalą, 
padarytą nuo 1940 metų, — tai 
buvo lietuvių tautos valia, pa-

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventėje vasario 20 d. Kultūros Židinyje publika 
klausosi programos. Centre pirmoje eilėje iš k.: Lietuvos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Anicetas Simutis, Janina Simutienė, teisėjas Hon. Frederick D. Schmidt, 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, Kultūros Židinio tarybos pirmininkas Algirdas Mačiulai- 
tis, “Darbininko” vyr. redaktorius kun. dr. Kornelijus Bučmys, OFM. Liudo Tamošaičio 
nuotrauka

Vasario 16-osios minėjime New Yorke, Kultūros Židinyje, 
buvo pagerbti ilgamečiai lietuvių bičiuliai amerikiečiai. Iš k.: 
Hon. VValter VVard, Hon. teisėjas Frederick D. Schmidt, 
Aleksandras Vakselis, Tautos Fondo valdybos pirmininkas.
Tryptinio narės. Salomėjos Narkėliūnaitės nuotrauka

7 reikšta referendumu 1992 metų 
birželio mėnesį. “Referendumo 
rezultatai, žinoma, suriša mums 
rankas” (A. Brazauskas, LTV, 
1993 08 21, 21:40 vai.). Tačiau 
nesurišo. Prezidentas gegužės 
21 dienos laišku tautos valią pa
mynė po kojų. Ir: “Kas pasakė, 
kad mūsų politika — drebančių 
rankų”? (A. Brazauskas, spau
dos konferencija, 1993 08 04).

Faktų liudijimas: “JAV pade
da Rusijai “reanimuoti ekonomi
ką”, turėdama du pagrindinius 
tikslus: kad neliktų nekontro
liuojamos didžiulės branduoli
nio ginklo atsargos, esančios bu
vusioje TSRS teritorijoje, ir kad 
aljansas JAV - Rusija pranoktų 
Europos Sąjungą pasaulyje po 
naujo padalijimo.

Pasaulio saugojimas nuo 
branduolinio karo ar katastro
fos grėsmės suteikia JAV solidų 
mandatą sandėriams su neteisy
be daryti vardan gyvenimo Le
moj. JAV laikysena Lietuvos at
žvilgiu — taip pat sandėris su 
neteisybe dėl to paties gyvybiš
kai svarbaus tikslo. Kodėl var
dan tikslo, kuris rūpi kiekvie
nam planetos gyventojui, nesie
kiama teisybės? Kodėl neteisybei 
nuola idžia uja ma ?

Rusija, kone pusei pasaulio 
padedant reanimuodama ekono
miką, nuosekliai vykdo TSRS (I), 
kurios teises ir pareigas pa
veldėjo, liaudies deputatų pa
skutiniojo suvažiavimo (1991, 
rugsėjis) nutarimą “iš subyrėju
sios sąjungos kurti principiniai 
naują sąjungą”, išvesti imperiją 
“iš vienos būsenos į kitą būseną 
toj pačioj geografinėj erdvėj”. 
Rusija, vesdama kibai aktyvią ir 
agresyvią politiką, formuoja 
naujos imperijos pakraščius. 
LDDP “europietiška partne
rystė" su Rusija ir Amerika “var
dan stabilaus pakraščio prie 
Baltijos” nėra vergiška. Ta part
nerystė yra patriotinė. Taip mes 
nuteikiami manyti. Šio patriotiz
mo logika tokia: didžiųjų valsty
bių koalicijos iš naujo dalijasi 
pasaulį; Lietuva pernelyg silp
na, kad dalybose savarankiškai 
veikdama liktų “niekieno zono

je ; todėl reikia sutapti su pasau
lio pasidalijimo koordinatore 
Amerika ir jos atrama Rytuose 
Rusija tam, kad Lietuva po pa
saulio dalybų liktų JAV - Rusijos 
aljanso įtakos zonoje ir kad “de
mokratinę okupaciją dar labai 
ilgai vykdytų “nacionaliniai ka
drai" . LKP, vykdžiusi metropo
lijos Rusijos okupacinį režimą 
nusipelnė Lietuvai išsaugodama 
jos identitetą, ūkį ir kultūrą; 
LDDP, kuri tęsia LKP tradicijas, 
taip pat vykdys aljanso okupa
cinę politiką, o nusipelnys Lietu
vai —^apsaugos okupantus ir ga
rantuos “nepriklausomos Lietu
vos suklestėjimą . Pagal šią logi
ką išeitų, kad silpnai Lietuvai 
reikalingas stiprus okupantas, 
kurio užanty Lietuva galėtų pa
razituoti. Ir kad parazitavimas 
— tai vienintelė gyvensena, kuri 
garantuoja lietuvių tautos ir Lie
tuvos valstybės išlikimą”.

įvykių testamentas: “Dvide
šimto amžiaus didžiosios vals

Washington, D.C.
Lietuvos ambasadoje VVashingtone vasario 16 d. įvyko diplomatinis 

priėmimas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės šventei pažymėti. Svei
kindamas susirinkusius svečius, Ambasadorius A. Eidintas apžvelgė 
Vasario 16-osios akto idėjų svarbą ir aktualumą Lietuvos kelyje i 
nepriklausomybę.

Šia proga, Lietuvos Prezidento įpareigotas, Ambasadorius A. Eidintas 
įteikė Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinus JAV gyvenantiems lietu
viams Elenai Armonienei, Domui Krivickui ir Antanui Vaivadai už itin 
reikšmingus asmeninius nuopelnus, ginant Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę.

Buvo pažymėti ir JAV Kongreso bibliotekos darbuotojai, kurie daug 
padėjo ir padeda buvusios Aukščiausiosios Tarybos ir dabartinio Seimo 
aparato tarnautojams pertvarkant ir šiuolaikiškai organizuojant savo 
veiklą. Aktyviesiems talkininkams buvo įteikti Seimo pirmininko padė
kos raštai.

Miesto valdžios atstovai iškilmingai perskaitė Kolumbijos Apygardos 
Burmistrės Sharon Pratt Kelly sveikinimą Vasario-16-osios proga.

Priėmime dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkai Bronius Nainys ir Vytautas 
Maciūnas, ALTO ir kitų lietuvių išeivijos organizacijų atstovai, aukšti 
Valstybės Departamento ir kitų JAV valdžios institucijų pareigūnai, 
Estijos, Latvijos, Islandijos, Švedijos, Danijos, Europos Bendrijos, Veng
rijos, Norvegijos, Suomijos, Kroatijos, Turkijos, Maltos, Ukrainos am
basadoriai, Prancūzijos, Nyderlandų, Lenkijos, Rusijos, Jungtinės Kara
lystės, Vokietijos reikalų patikėtiniai, kiti užsienio valstybių diplomą-' 
tinio korpuso nariai, finansinių ir biznio sluoksnių atstovai, JAV 
gyvenantys lietuviai ir daugelis kitų svečių.

Ambasados spaudos skyrius

tybės (JAV, Rusija etc.) — tai 
pragaras, kuriame šėtonas nuo
latos verda užkratą, vadinamą 
pasaulio politika. Jos tėvai 
užkratą išpilsto į statines, 
išvežioja į visas pasaulio sosti
nes. Vietininkai užkratą čia rau
gina, pavadina kokio nors nacio
nalinio srėbalo vardu. Įgalioti
niai gorčiais vynmaišiais išnešio
ja bizalą po miestus ir kaimus. 
Patikėtiniai išpūsto į dubenis, į 
kuriuos tuojau sumerkia šaukš
tus išbadėję žmoneliai —jie se
mia ir srebia ir niekam nė į galvą 
netopteli, kad ryja ne gyvasties 
eliksyrą, o žudančio proto virė- 
sius, kurie valgytojus paverčia 
parazitais, naikinančiais savo 
prigimtį, savo tautas, savo vals
tybes” .

“PAVASARIS”
Iki šiol kalbėjome apie pasi

ruošimą aukojimui. Viskas, kas 
buvo nuveikta Maskvoje ir Wa- 
shingtone, Vienoje ir Briuselyje, 
Vilniuje ir Strasbourge, Sankt 
Peterburge ir Vancouver, buvo, 
be kitų pasauliui svarbesnių da
lykų, ir pasiruošimas Lietuvos 
aukojimui Rusijai. Auklėjimo 
apeigos prasidėjo 1993 05 21, kai 
LR prezidentas išsiuntė laišką 
RF prezidentui B. Jelcinui.

Prisiminkime tą gražią, žydin
čią gegužę, Lietuvą prieš paau
kojimą.

1993 gegužės 10, 
pirmadienis.

Everestas. 9:15 vai. Pirmą 
kartą į aukščiausią pasaulio vir
šukalnę įkopia lietuvis — Vladas 
Vitkauskas. Iškelia Lietuvos vė
liavą. Tą pačią dieną leisdamasis 
nuo Everesto žūva šerpas Bhu- 
tia.

(Bus daugiau)
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(atkelta iš 1 psl.)
(2, 3, 4) Ir t.t. Paskutinėj (22) vie
toj Australija su vienu bronzos 
medaliu. Iš viso išdalinta 183 me
daliai (po 61). Suomija, Prancūzija 
ir Didžioji Britanija šiemet ne
laimėjo nė vieno aukso medalio.

Italų numylėtasis Tomba turėjo 
pasitenkinti sidabru slalome, ame
rikietė Blair, kaip ir laukta, laimėjo 
du aukso medalius greitajam čiuo
žime (500 m ir 1000 m), po dauge
lio nesėkmių amerikietis Jansen 
pagaliau nuraškė aukso medalį 
1000 m nuotolyje. Išsiskyrė nor
vegas Koss greitajame čiuožime 
pagerinęs .tris pasaulio rekordus ir 
sugriebęs tris aukso medalius. Koss 
pasižymėjo ir dėl to, kad jam skirtą 
30,000 dol. premiją, be jokių rek
lamos gudrybių, paskyrė Sarajevo 
vaikų fondui.

Kiek netikėta amerikiečio sli
dininko Moe pergalė nusileidime. 
Šis vyras iš Aliaskos gavo ir sidabro 
medalį S-G slalome. Vokietis Was- 
meier, jau 30-ies metų, laimėjo du 
aukso medalius slalomų rungtyse, 
kitas veteranas Weissflog buvo 
neįveikiamas šuoliuose nuo didžio
sios nuosklandos ir dar pagelbėjo 
Vokietijai gauti auksą komandi
nėse varžybose.

Ledo ritulio baigminės rungtynės 
Švedija - Kanada buvo retos įtam
pos. Po pratęsimo Švedija laimėjo 
3-2. Dėl trečios vietos Suomija sau
sai atskaitė Rusijai 4-0.

Amerikie
čių spaudoj 
ištisas sa
vaites mir
gėjo dviejų 
dailiojo 
čiuožimo 
atstovių 
Nancy Ker- 
rigan ir To- 
nya Hard- 
ing apgailė
tina istorija 

su visais pigiais, su sportu nieko 
bendro neturinčiais prieskoniais. 
Cirkas tęsėsi ir žaidynėse, kai ap

VASARIO 16-toji PAMINĖTA BREMENE
Šiaurės Vokietijoje, kur lietuvių 

gyvenama, palyginti, nedaug, lie
tuviškasis kultūrinis gyvenimas 
nėra labai intensyvus. Hamburge, 
Bremene, Hanoveryje, Lubecke bei 
Lebenstadte kartą per mėnesį vyks
ta lietuviškos pamaldos. Mišias 
aukoja iš Lenkijos atvykęs ir Ham
burge reziduojantis lietuvis kuni
gas Br. Kučiulis.

Po pamaldų lietuviai paprastai 
pabendrauja prie kavutės, susipa
žįsta su toliau gyvenančiais tau
tiečiais, neretai čia atsilanko vie
nas kitas svečias iš Lietuvos. Kun. 
Br. Kučiulio pastangomis Ham
burge išleidžiamas trimėnesinis 
laikraštis "Laiškai - Briefe", kuria
me informacija ir straipsniai telpa 
lietuvių bei vokiečių kalbomis. 
1989-1991 m. Šiaurės Vokietijos 
lietuviai kartu su latviais bei estais 
pasižymėjo politinėmis demon- 
stradjomis, reikalaujant nepriklau
somybės Pabaltijo šalims. Apie tai 
liudija susuktas filmas Bremeno 
lietuviai kovoje už Pabaltijo šalių 
laisvę.

Kiekvienais metais Šiaurės Vokie
tijos lietuviai iškilmingai pamini 
Vasario 16-ąją. Ir šiemet 76-osios 
Lietuvos valstybingumo atkūrimo 
metinės buvo paminėtos Bremene 
bei Hamburge.

Bremeno lietuviai tautinę šventę 
paminėjo vasario 12 d. Subtrofijos 
kavinės patalpose. Renginyje da
lyvavo daugiau kaip 40 žmonių. 
Lietuvos vėliava, Vyties ženklu bei 
lino drobių audiniais papuoštoje 
salėje minėjimą pradėjo Bremeno 
lietuvių pirmininkas Pranas Bie
liauskas.

Mažųjų tautų ateitis

Maždaug 40 minučių pranešimą 
"Mažųjų tautų vieta ir uždaviniai 
suvienytoje Europoje" skaitė žur

siašarojusi Harding meldė teisėjų, 
kad jai leistų iš naujo čiuožti, nes 
jos bato raištelis netvarkoj. Teisė
jai pakluso, bet Harding taip ir 
neiškopė aukščiau aštuntos vietos. 
Kerrigan užėmė antrą vietą. Dauge
lio, bent Europoj, nuomone, ji ne
prilygo laimėtojai 16-kos metų 
ukrainietei Oksanai Bajul - ši buvo 
įspūdingesnė ir grakštesnė už ame
rikietę, kuri išbaigtai techniška, bet 
sausoka.

Buvo įdomu pasekti, kaip sekėsi 
iš seniau pažįstamiems slidinin
kams. Pavyzdžiui, slalomo specia
listui Guenther Mader (Austrija). 
Jį 1987 m. teko raminti po nesėk
mės Hahnenkamm varžybose Kitz- 
buehel. Mader šį kartą liko be 
medalio, visur atsidūręs nedėkin
goj ketvirtoj vietoj. Tokio pat liki
mo susilaukė ir kitas iš favoritų - 
austras Girardelli (atstovauja Luk- 
semburgui).

Geriau pasirodė suomė Mari j a- 
Liisa Kirvesniemi, atmintina iš 
Sarajevo 1984, kur ji laimėjo tris 
aukso medalius (5, 10 ir 20 km) ir 
bronzą 4x10 km estafetėj. Ji tąsyk 
dalyvavo mergautine pavarde Ha- 
malainen, o sužadėtinis Kirvesnie
mi laimėjo du bronzos medalius. 
Po to slidininkę iš šiaurės teko 
matyti pasaulio pirmenybėse See- 
felde 1988 m. - tąsyk ir gavau jos 
įrašą į savo užrašų knygutę. O da
bar Marija-Liisa vis dar puikios 
formos ir Lillehammer ji pelnė du 
bronzos medalius (5 ir 30 km). Jai 
jau 38-ri, bet fizioterapininkė Kir
vesniemi vis dar pajėgi tarp geriau
siųjų ir dėl to jos įrašas suspindo 
nauja vaivorykšte.

Oficiali Lietuvos santrumpa Lille
hammer žaidynėse buvo LTU - 
šios trys raidės iki šiol primindavo 
vokiečių lėktuvų susisiekimo ben
drovę... Latvijos santrumpa buvo 
LAT, Estijos ĖST.

O koks Lietuvos sportininkų 
balansas XVII olimpinėse žiemos 
žaidynėse? Šešių dalyvių (3 vyrai, 

nalistas iš Lietuvos Vidmantas Va- 
liušaitis. Pranešėjas pastebėjo, jog 
stovime prieš suvienytos Europos 
perspektyvą. Anksčiau ar vėliau jos 
dalimi taps ir Lietuva. Federatyvi
niais ryšiais susijungusios tautos 
visos tada bus lygiateisės, bet ne- 
lygiasvorės ir nelygiavertės. Aišku, 
kad didžiosios Europos tautos, to
kios kai Vokietija, Prancūzija, Itali
ja, kurios turi daug gyventojų ir 
didelius pramoninio ūkio ištek
lius, turės didelį svorį politiniame 
ir ekonominiame jungtinės Euro
pos gyvenime. Joms teks svarbiau
sius uždavinius atlikti tiek savo, 
tiek visos jungtinės bendruomenės 
labui.

Mažosios tautos turi 
rūpintis kultūros reikalais

Dėl prasiplėtusios erdvės Europo
je ir mažųjų tautų ekonominis 
gyvenimas ilgainiui turės pagyvėti 
ir gerbūvis pakilti, tačiau toj srity 
mažųjų tautų vaidmuo nebus di
delis. Be abjo, jų gabiems ekono
mistams ir finansininkams nebus 
užkirstas kelias patekti į vadovau
jančias ekonomines jungtinės Eu
ropos institucijas, tačiau tai bus 
daugiau išimtis, negu taisyklė.

Europos gyvenime mažosios tau
tos, prie kurių priklauso ir lietu
viai, pirmiausia turėtų rūpintis kul
tūros reikalais. Dvasinei kultūrai 
sudaryti sąlygas ir skatinti kul
tūrinę kūrybą, pranešėjo nuomo
ne, turėtų būti pagrindinis mažųjų 
tautų uždavinys tiek savo pačių 
svoriui ir vertei pakelti, tiek jungti
nei tautų bendruomenei pasitar
nauti.

Kadangi dvasinė kultūra neturi 
ribų ir įnašų jon niekada nebus 
perdaug, todėl kurti mokslą ir 
meną, kelti etninę kultūrą mažo
sios tautos turės pakankamai gali

3 moterys) duoklė kukli.
Geriausiai pasirodę ledo šokėjų 

pora Margarita Drobiazko ir Povi
las Vanagas - 12 vieta (iš 21). Beje, 
amerikiečių pora Punsalan ir Lake 
užėmė 15 vietą.

Slidininkė Vida Vendenė 30 km 
prabėgime gavo 25 v. (iš 51), o 15 
km nuotolyje užėmė 32 v. (iš 53). 
Be to, Vendenė dalyvavo 5 km 
prabėgime, bet nuotolio nebaigė.

Slidininkas Ričardas Panavas 50 
km rungtyje užėmė 32 v. (iš 61), o 
10 km - 38 v. (iš 88). Be to, ne
baigė 30 km nuotolio.

Biatlone Kazimiera Strolienė 7,5 
km užėmė 48 v., šaudydama pa
darė 4 pražangas. Iš viso dalyvių 
buvo 69.15 km rungtyje Strolienė 
turėjo pasitenkinti 62 v. (8 pra
žangos) iš 68 dalyvių.

Vyrų biatlone Gintaras Jasins- 
kas 10 km užėmė 55 v. (3 nepa- 
taikymai) iš 68 dalyvių, o 20 km 
gavo 58 v. (6) iš 70 dalyvių.

Kiti pabaltiedai buvo sėkmin- 
gesni. Pavyzdžiui, estų slidininkas 
Ago Markvardt spedalioj šiauriečių 
rungty (15 km ir šuoliai) užėmė 5 
vietą, o komandomis Estija įkopė 
į 4 v. Latviai turėjo dvi komandas 
keturviečių rogių (bobsled var
žybose - užėmė 13 ir 19 v. (iš 29) 
ir kt.

Reikia tikėtis, kad lietuviai žie
mos sportininkai Lillehammer žai
dynėse pasisėmė daug patyrimo, o 
jų vadovai bei palydovai taip pat 
šio to pasimokė Lietuvos sporto 
labui.

Kęstutis Čerkeliunas

mybių, nors teks susidurti ir su 
kliūtimis.

Vidmantas Valiušaitis pastebė
jo, kad ir dvasinės kultūros srity 
mažosios tautos susitiks lenktynėse 
su didžiosiomis tautomis, tačiau 
federatyvinėje Europoje nebebus 
pavojaus, kad kas nors jėga savo 
kultūrą užmestų mažosioms tau
toms ir jų kultūras dirbtinai nai
kintų, kaip tai buvo Sovietų Sąjun
goje. Šveicarijos pavyzdys liudija, 
kad federatyvinėj sąjungoj tautinės 
kultūros ne tik nenukenčia, bet 
net ir laimi.

Tautinių kultūrų 
konkurencija

Kad ir palankiai traktuojamos 
tautinės kultūros vis dėl to turės 
tarpusavyje konkuruoti. Bet nevar
žoma konkurencija niekada nebu
vo ir nebus kultūros stabdis. Prie
šingai, kultūrinės varžybos tik pa
didins kultūrinį veiklumą, ypač tų, 
kurie jaučiasi atsilikę. Kadangi 
dvasinės kultūros srityje tobulu
mui ribų nėra, tai mažosioms tau
toms gali susidaryti net palankes
nės sąlygos negu lig šiol veikti į 
didžiąsias kaimynines tautas, jei 
tik mažosios tautos kurs didelių 
kultūrinių vertybių. Toms verty
bėms kurti ir joms skleisti turėtų 
būti sutelktos mūsų ypatingos pas
tangos, kad šitaip jungtinėje tautų 
bendruomenėje savo svorį padi
dintume ir jai pasitarnautume.

Masinės kultūros pavojus

Pavojus tačiau mažosioms tau
toms jungtinėje Europoje, pasak 
pranešėjo, grės ne iš užsilikusio 
didžiųjų nacionalizmo, bet iš pa
didėjusių masių pseudokultūros. 
Masinės kultūros pavojus didžio
siose tautose yra tapęs didele prob

Nepriklausomybės šventė
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė, rengta Worcesterio Lietu
vių organizadjų tarybos, pakilia 
nuotaika atšvęsta vasario 20 d.

Aušros Vartų parapijos bažny
čioje 11 vai. ryto mišias už Lietuvą 
ir visus žuvusius dėl jos laisvės 
aukojo vietos vyskupas G. Ruegar. 
Jis pasakė pamokslą apie lietuvių 
tautos kančias ir heroišką kovą už 
tikėjimo ir tautos laisvę.

Kartu su vyskupu mišias konce- 
lebravo šios parapijos kleb. kun. 
A. Volungis, Šv. Kazimiero parapi
jos vikaras kun. A. Nockūnas, MIC, 
ir kun. Yankauskas. Dovanas prie 
altoriaus nešė Savickų šeimos jau
nimas. Organizacijos dalyvavo su 
vėliavomis. Eisenai į bažnyčią va
dovavo lietuviai karo veteranai.

Po pamaldų visi dalyviai turėjo 
nors tumpą progą pabendrauti su 
vyskupu parapijos salėje prie Lie
tuvos Vyčių 116-tos kuopos su
ruoštos kavutės. Vyskupui sugiedo
jome "Ilgiausių metų".

Maironio Parko didžiojoje salėje 
3 vai. vyko tolimesnis minėjimas. 
Jį pradėjo organizadjų tarybos 
pirm. P. Molis, lietuvių ir anglų 
kalbomis pasveikindamas susi
rinkusius. Šauliai, palydint sesėms 
šaulėms, įnešė JAV ir Lietuvos 
vėliavas. Sugiedoti himnai. Invoka- 
ciją sukalbėjo kleb. kun. V. Pa
rulis, MIC. Susikaupimo minute 
pagerbti žuvusieji už Lietuvos lais
vę.

Programai vadovavo organizad- 
jos tarybos vicepirm. R Jakubaus
kas. Jis išvardino garbės svečius. 
Kalbėjo ir proklamaciją perskaitė 
miesto burmistras R. Mariano, Prie 
miesto rotušės visą savaitę plevė
savo Lietuvos valstybinė vėliava.

Skausmo valandoje pareikškite Darbininko 
laikraštyje užuojauta savo liūdintiems 

draugams ir pažįstamiems.

lema. Apie tai kalba ne vienas 
Europos sociologas ir filosofas. Pir
masis, kuris ryškiausiai iškėlė žmo
nių bandos arba minios pavojų 
Europos kultūrai ir jį pagrindė bu
vo ispanas Ortega y Gasset savo 
knygoj "Masių sukilimas".

Lietuvoje dar prieš Antrąjį Pa
saulinį karą į tai dėmesį buvo at
kreipęs Stasys Šalkauskis, kalbė
damas apie civilizuoto barbaro 
žengimą per Europą. Jau po karo 
minėtą minios invazijos pavojų 
sociologiniu aspektu "Vermassung 
und Kulturverfall" išryškino Henri 
de Man. Amerikos įtakoj tas pa
vojus jam atrodo net fatališkas.

Masinio žmogaus mentalitetas 
Vakaruose veržliai skverbiasi į šei
mas, mokyklas, universitetus, net 
bažnyčias. Mūsų epocha skiriasi 
nuo ankstesniųjų tuo, kad prisi
taikymo ir imitacijos (sekimo) ins
tinktas dabar išplito į visą visuo
menę ir pasiekia bendro sunivelia- 
vimo iš apačios, sako H. de Man.

Europos didelių ir mažų tautų 
susijungimas federaliniais ryšiais 
masių svorį ir jų niveliuojančią 
grėsmę greičiau padidins, negu 
susilpnins. Jau dabar matyti, kad 
visi tie veiksmai, kurie sąmonin
gai ar nesąmoningai smukdo ver
tybes ir gamina nesavarankiškas 
mases, įgauna tik platesnį veikimo 
lauką, nes ankstesnės kliūtys, po
litinės sienos nyksta.

Stiprių asmenybių ugdymas

Akivaizdoje šio bendro pavojaus 
Vakarų krikščioniškai kultūrai, ma
žosioms Europos tautoms, pasak 
pranešėjo, iškyla nauji uždaviniai 
siekiant atsispirti masių vyravimui 
ir standartizuotai pseudokultūrai. 
Savo pačių ir Europos bendruo
menės labui jos pirmiausiai turėtų 
susirūpinti stiprių asmenybių ug

Massachussetts valstijos guberna
torius W. Weld taip pat atsiuntė 
proklamaciją.

Pagrindinis kalbėtojas buvo Ge
neralinis konsulas L. Kučinskas iš 
New Yorko. Jis kalbėjo apie Lietu
vos Istoriją, kurią pradėjo nuo 1252 
metų, kada kunigaikštis Mindau
gas buvo vainikuotas Lietuvos ka
ralium. Laikotarpis nuo 1940 me
tų, nebuvo labai išryškintas. Gen. 
konsulo duomenimis, tauta per 
okupacijas prarado milijoną žmo
nių. Tai labai didelis skaičius mūsų 
mažai tautai. Kvietė į vienybę, 
užmiršti nesutarimus.

Meninę programos dalį atliko 
Šv. Kazimiero parapijos mišrus 
choras, vadovaujamas vargoninin
kės O. Valinskienės.
Organizacijų tarybos sekretorė 

Danutė Marcinkevičiūtė perskaitė 
rezoliudją, kuri publikos buvo pri
imta ir bus pasiųsta prezidentui 
Clinton ir kitiems vyriausybės pa
reigūnams.

Aukas rinko A. Glodas ir A. Kli
mas. Aukos paskirtos pagal auko
tojų pageidavimą: "Dovana Lietu
vai', ALTui, Laisvės iždui, nemažai 
aukojo Lietuvių Bendruomenei. 
(Surinkta 2570 dol. - dar negalu
tiniai duomenys.)
Programos vedėjas padėkojo vi

siems. Minėjimas baigtas giesme 
'Marija, Marija". Po minėjimo da
lyviai pavaišinti ir užkandėliais pa
ruoštais organizacijų tarybos.

Lietuvių radijo valanda "Audra", 
vadovaujama inž. E. Meilaus, Jr., 
tos pačios dienos vakare translia
vo atitinkamą programą ir per
davė ištraukas iš dieną vykusio 
minėjimo.

J. M.

dymu. Kiekviena kultūra - intelek
tualinė, estetinė, etinė ar religinė 
prasideda asmeniu ir juo remiasi. 
Kultūra tesklinda tik iš asmens į 
asmenį. Tik asmeny ji įskiepijama 
ir jame skleidžiasi, tik asmuo te
gali priimti vertybes, jas kurti ir 
perduoti kitiems asmenims. Todėl 
stiprios valios asmenybės ugdy
mas, ypač mažosioms tautoms yra 
nepaprastai svarbus uždavinys, 
siekiant išsaugoti ir toliau puoselėti 
integralią humanistinę Europos 
kultūra.

Tik menine ir moksline kūryba, 
aukšta etine kultūra bei pažangia 
socialine santvarka mažosios tau
tos tegalės padidinti savo reikšmę 
jungtinės Europos tautų bendruo
menėje. Jei ir ne kiekvienas gali
me prisidėti prie savo tautos moks
linta ar meninės kūrybos, - kalbė
jo Vidmantas Valiušaitis, - tai 
etinės kultūros srityje ne tik gali
me, bet ir privalome dorai atlieka
mu darbu, pavyzdingu elgesiu, 
jautrumu savo arimui kelti mūsų 
tautos garbe ir vertę savo pačių ir 
svetimųjų tarpe. Priešingu atveju - 
nei Vasario 16-oji, nei Lietuvos 
nepriklausomybė, nei suvienyta 
Europa mūsų neišgelbės. Gaiva
linguose pasaulio raidos srautuose 
liksime išblaškyti ir sutarpinti stip
resnių kultūrų ir didesnių tautų 
naudai, - baigė savo pranešimą 
Bremeno lietuviam Vasario 16-os 
proga žurnalistas iš Lietuvos Vid
mantas Valiušaitis.

Progai pritaikytą 20 minučių me
ninę programą atliko 8 metų moks
leive iš Lietuvos Mėta Valiušaitytė. 
Pasipuošusi lietuviškais tautiniais 
drabužiais, ji deklamavo Maironį, 
Brazdždonį, dainavo ir skambino 
kanklėmis. Poezijos paskaitė ir Bre
meno lietuvių pirmininkas Pranas 
Bieliauskas bei Ingrida Nunzic. Mi
nėjimas baigtas Lietuvos himnu. 
Vakaronės metu dar ilgai skam
bėjo lietuviškos dainos...

— 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.)

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

— Telšių rajono populiariau
siu 1993 metų žmogumi laikraš
čio “Kalvotoji Žemaitija skaity
tojai išrinko žemaičių vyskupą 
Antaną Vaičių. 300 balsų jis pra
lenkė J. Ramoną, vieną svar
biausių Žemaitijos žemdirbių 
streiko rengėjų.

— Pasaulio Lietuvių Šventės 
Šokių Diena įvyks liepos 9 d. 
Žalgirio stadijone, Vilniuje. Joje 
žada dalyvauti daugiau kaip 9<X) 
šokėjų iš Lietuvos, beveik 3(X) 
užsienio lietuvių. Šokių šventės 
šūkis: “Mes buvome, mes esa
me, mes būsime . Šokių dienos 
meno vadovės: Laima Kisielienė 
— Lietuvos choreografė, ir Rita 
Karasiejienė — Toronto šokių 
ansamblio “Gintaras vadovė.

— Lietuvos ambasada Rusijo
je perspėjo Lietuvos komersan
tus būti atsargesniems: parduo
dami Maskvoje automobilius, jie 
vis dažniau patenka j nusikaltėių 
rankas, apiplėšiami ir nurengia
mi. Ką jau šnekėti apie automo
bilį — Rusijos policija nė vieno 
dar nesurado.

— P. Vaičiūno melodrama 
Nuodėmingas angelas . kurios 

premjera įvyko 1993 m. spalio 
mėn. pabaigoje Chicagoje. bus 
dar pakartota Chicagos Jaunimo 
Centro scenoje kovo 27 d. Šį vei
kalą režisavo iš Vilniaus atvvkusi 
teatralė Irena Ix‘onavičiūtė, o 
vaidina Chicagos lietuvių Vai
dilutės teatro aktoriai, kurių 
eilėse yra nemaža iš Lietuvos 
naujai atvykusių žmonių

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

— Didžiosios Britanijos lietu
vių pavasario sąskrydis 8<xlylx>- 
jeįvyks gegužės 28-29 dienomis

- Ateinančią vasarą, liepos 
15 dieną, pažymint istorinio mūšio 
su kryžiuočiais 564 metines, 
Žalgirio lauke dabartines l.erikijos 
teritorijoje planuojama surengti 
Rytų ir Vidurio Europos šalių jauni
mo susitikimą. Jį organizuoja Len
kijos Jaunosios Polonijos fondas ir 
Lenkijos Uetuvos bičiulių klubas. 
1 šį forumą bus pakviesta 120 jauni
mo atstovų iš Rusijos, Lietuvos, 
Baltarusijos, Ukrainos, Vokietijos 
ir Vyšehrado grupes valstybių. Žal
girio mūšio lauke vyks iškilmes, 
kuriose dalyvaus lietuvių, lenkų, 
baltarusių ir ukrainiečių kareivių 
garbes būriai. Numatoma surengti 
mokslinę konferenciją tema - 'Kaip 
vertinti bendrą istorinį tautų pa
likimą", kurioje dalyvaus įvairių 
Šalių mokslininkai.



SUDARYDAMI TESTAMENTUS, 
NEPAMIRŠKITE "DARBININKO"! 

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

kiekvienų savaitę lanko ‘Darbininkas'. \

LIETUVIŲ KATALIKŲ SUSIVIENIJIMAI
Už prieinamus mokesčius siūlo 

apdraudos planus.
Susivienijimas savo nariams moka 

dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant mortgičiii.

Norį įsirašyti kreipkitės į Susivienijimo Centrą, 71- 
73So. Washington Street, Wilke$ - Barre, PA 18701. 
Didžiojo New Yorko lietuviai kreipkitės / Su
sivienijimo direktorių Joną A. Vainių, 3 Clare Dr., 
East Northport, N.Y. 11731. Namų tel. 516 261- 
3797, ofiso tel. 718 847-2686.

Tai bent dosnumas

Irgi pasiteisinimas
- Jonuk, kodėl vakar nebuvai 

mokykloje?
- Pas mus padidėjo šeima.
- Sveikinu ! Broliukas ar sesutė?
- Naujas tėvelis...

Veikėjo šeimoje
— Ponia, jūs skiriatės su savo 

vyru?
— Taip, nes man nusibodo būti 

vienai.

Waterview Properties
of the Palm Beaches, Ine.

M LS

Ray Staskunas
UCENSED REAL ĖST ATE BROKER

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

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

FOR YOUR FLORIDA REAL ĖST ATE NEEDS!!!

CALL 1 (800) 369 - 7355

AIR CARGO

SIUNTINIAI LAIVU

MAISTO SIUNTINIAI

PINIGU PERSIUNTIMAS

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, NY, 10990 
tel. (914)258-5133

Bažnyčioje buvo daroma spe
ciali rinkliava naujai statybai. 
Klebonas priminė parapiečiams, 
kad labai tiktų šia proga duoti 
didesnę vienkartinę auką, pa
vyzdžiui, vieną dešimtadalį paja
mų.

Klebono pamokslo vienas pa- 
rapietis buvo taip sujaudintas, ir 
entuziazmo pagautas sušuko:

— Vieno dešimtadalio neuž
tenka, reikėtų paaukoti bent vie
ną dvidešimtadalį!

Banko direktorius sako savo bi
čiuliui, kad daktaras jam patarė 
kuo greičiau išvažiuoti į užsienį.

- Štai kaip! įdomu,tai buvo medi
cinos ar teisės mokslų daktaras?

Tai išlaidumas!
Netikrų pinigų gamintojo šeimo

je:
- Puiku! - sako vyras žmonai, - 

Šiandien tu išleidai beveik dešimt 
tūkstančių dolerių!

Lengvos pajamos
Ponia nueina nuo banko kasos 

langelio ir sako draugei:
- Man ypač patinka banke tai, 

kad čia niekad neklausia, ką aš 
veiksiu su pinigais.

Eismo ženklai
- Negi nematote "Stop" ženklo?! 

šaukte šaukia kelių policininkas 
vairuotojui.

- Ženklą patebėjau, tik jūsų 
' nemačiau.

B DphTrmacy B
Wm. Anastasi, B. S. 

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

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER 

Tel.: 296 - 4130

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai atsiun

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

Po 45 dol.: Filomena Liubers- 
kis, Richmond Hill, N Y; Marie 
Cluda, Rockville Ctr, NY.

Po 40 dol.: Dr. Janina Snieš- 
kienė, W. Hyannisport, MA; Mar- 
garet Balčiūnas, VVoodhaven, NY; 
Nijolė Žukauskas, Yonkers, N Y.

Po 35 dol.: V. Gintoff, Moun- 
tain Dale, NY.

Po 30 dol.: Petronella Davi- 
don, Milford, CT; Bronė Reventas, 
Gulfport, FL; Birutė Norton, Lees- 
ville, LA; V. Saduikis, So. Boston, 
MA; F. Lucką, Mattituck, NY; Ge
novaitė Meiliūnas, New York, N Y; 
Ona Dzetaveckas, VVoodhaven, 
NY.

Po 25 dol.: K. Simanavičius, 
Marstons Mills, MA.

Po 20 dol.: Stella Bajalis, Los 
Angeles, CA; Angelą Vaicekauskas, 
Los Angeles, CA; S. Baltauskas, 
Berlis, CT; V. Valiušaitis, Danbury, 
CT; A. Brazdžionis, Oakville, CT; 
Kun. J. Vaskys, Putnam, CT; Ona 
Kindurienė, Gulfport, FL; S. Kava
liūnas, New Smyrna Beach, FL; S. 
Kreivėnas, St. Petersburg, FL; B. 
Stundis, Seminole, FL; V. Kazlaus
kas, Lemont, IL; Angelą Lawler, 
Westminster, MD; K. Varnelis, 
Stockbridge, MA; J. Molis, VVorces
ter, MA; K. čiurlys, North Brun-

swick, NJ; Neda Girnys, S. Plain- 
field, NJ; J. ir J. Žukas, Port VVash- 
ington, NY; J. ir H. Petniunas, 
Richmond Hill, NY; Marija Men- 
ciunas, Woodhaven, NY; V. Vasi
liauskas, Darby, PA; J. Skladaitis, 
Philadelphia, PA.

Po 15 dol.: V. Zelenis, Rese- 
da, CA; J. Bogušis, So. Boston, 
MA; A. Slema, Worcester, MA; 
Albina Bilaitis, Keamy, NJ; C. Na
vickas, Piscataway, NJ; Liucija Kur- 
kulis, Rochester, NY.

Po 10 dol.: A. Žilinskas, Bir- 
mingham, AL; Kunigunda Šni- 
pienė, Hartford, CTj^Ą. Semaška', 
New Britain, CT; Edith Kazlaus
kas, New Haven, CT; S. Slogeris, 
VVaterbury, CT; V. Zdanys, West 
Hartford, CT; V. Dubauskas, Coral 
Springs, FL; E. Senkus, Daytona 
Beach, FL; J. Strasdas, Jupiter, FL; 
A. •'Kaseliaf St. Petersburg, FL; P. 
Standus, East Alton, IL; Laima 
Vaičiūnienė, Chicago, IL; J. Viz
girda, Seminole, FL; Stella Wenc- 
kus, So. Pasadena, FL; K. Bružas, 
Homevvood, IL; B. Pūras, Scherer- 
ville, IN; Alysa Šimėnas, Dorces- 
ter, MA; J. Girnius, So. Boston, 
MA; K. Lietuvninkas, VVorcester, 
MA; Eugenija Raudys, Bayville, NJ; 
Z. Lukas, Elizabeth, NJ; V. Melinis, 
Hazlet, NJ; E. Juzumas, Seaford, 
NY; V. Malakas, VVallington, NJ; 
G. Gobis, Amsterdam, NY; Con- 
stance Thomas, Endwell, NY; Re
gina Rajus, Jamaica, NY; Kęstas

Krinickas, Maspeth, NY; G. Pats, 
Montauk, NY; Vita Simonaitis, 
Richmond Hill, NY; Annie M. 
Morgalis, Minersville, PA; Dr. Gina 
A. Skučas, Fairfax, VA; Alexandra 
Gylys, Olympia, WA.

Po 7 dol.: A. Liutkevičius, 
Nonvood, MA.

Po 5 dol.: R. Vainauskas, 
Glendale, AZ; Raimonda Kontri
mas, Mission Viejo, CA; J. Knezė- 
nas, New Britain, CT; Zita Dapkus, 
Newington, CT; A. Grabauskas, St.* 
Petersburg Beach, FL; F. ir V. Mi
siūnas, Stuart, FL; Joana Šlavikas, 
Baltimore, MD; A. Trainovich, 
Arlington, MA; J. Suopys, Detroit, 
MI; A. Janušis, Livonia, MI; A. 
Pliskaitis, Newark, NJ; V. Žilinskas, 
Brooklyn, NY; J. Orentas, Ridge- 
wood, NY; VV. J. Markalonis, Rey
nolds vii, PA; J. Puodziunas, Phila
delphia, PA.

Po 3 dol.: Bertha Kukler, New 
Heven, CT.

Po 2 dol.: B. Petrauskas, Roch
ester, 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

Bučkiai
— Kęstuti, mano mama labai nu

sistačiusi prieš bučkius - tyliai 
sako Danutė.

— Brangioji! Aš visai ir nemanau 
tavo mamos bučiuoti.

MODERN, TOTAL HIP AND KNEE JOINT REPLACEMeVjTS I 
I ARE NOW BEING PERFORMED IN THE BALTIC STATES IN
CENTERS THAT ARE OFFERING SERVICES OF SURGEONS 
THAT HAVE BEEN TRAINED IN THE U.S.

RIGA-AMERICAN, LTD. OF VVATERBURY, CONNECTICUT, 
IS IN A POSITION TO GUARANTEE THE DEUVERY OF 
TOTAL HIP AND KNEE SURGERY IN LATVIA, ESTONIA AND 
LITHUANIA.

PAYMENT FOR THE SURGERY CAN BE MADE EITHER IN 
THE U.S. OR IN THE INDIVIDUAL REPUBLIC.

. ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE (IN ENGLISH) 
. BY CALLING 203 - 757 - 5052 OR BY MAIL TO 1201 WEST , 
MA1N STREET, VVATERBURY, CT 06708 U.S.A. , , .' f

MES SIŪLOME PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ IR RYGĄ
Birželis-Rugpjūtis

iš New York, pradedant 
Iš Boston, Washington 
iš Chicago
iš Cleveland, Detroit
iš Miami
iš San Francisco
iš Los Angeles, Seattle

Kovas Balan dis-Gegužė
I Vilnių IRygą Į Vilnių 1 Ryga I Vilnių IRygą
$700.- $535.- $690.- $680.- $940.- $780.-
$700.- $700.- $690.- $680.- $940.- $830.-
$750.- $610.- $1000.- $690.- $1100.- $830.-
$750.- $750.- $1000.- $1000.- $1100.- $1100.-
$640.- $640.- $740.- $740.- $880.- $880.-
$950.- $950.- $740.- $740.- $840.- $840.-
$960.- $960.- $1080.- $1080.- $1180.- $1180.-

Kainos gali pasikeisti, bet nepasikeis, po to, kai nusipirksite bilietą.

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

J

(800) 654-2432 (201) 944-1273 (201) 592-8780

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite 
trijų kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

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

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

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York - New York $599 r.t.
1^0.111135

Chicago - Vilnius - Chicago $599 r.t.

One way $380

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

—

I 1/P 1 S LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 

368 West Broadwoy, Boston, MA 02127 
<HOPE) TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I VILNIŲ

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

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

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

□ Visi siuntiniai yra apdraudžiami.
O 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. (šeštadienį) 12.00 - 4.00 popiet
PROVIDENCE, Rl 16 d. (trečiadienį) 4.00 - 6.00 popiet
WATERBURY, CT 19 d. (šeštadienį) 9.00 - 11.00 ryte
HARTFORD, CT 19 d. (šeštadienį) 12.00 - 2.00 popiet
PUTNAM, CT 21d. (pirmadienį) 4.00 - 6.00 popiet
CAPE COD, MA 22 d. (antradienį) 4.00 - 6.00 popiet
BROCKTON, MA 24 d. (ketvirtadienį) 4.00 - 6.30 popiet
BROOKLYN, NY 26 d. (šeštadienį) 12.00 - 4.00 popiet
LOVVELL, MA 29 d. (antradienį) 9.30 - 11.00 ryte
LAWRENCE, MA 29 d. (antradienį) 4.00 - 6.00 popiet

ra* Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

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

t<



Aplink 
pasaulį

□ Neseniai paleisti pagal am
nestiją Rusijos kietosios linijos 
šalininkai yra nusistatę prieš rin
kos ekonomiką, tačiau jie tuo pačiu 
turi ir verslininko dvasios, reika
laudami užmokesčių už savo po
kalbius. Laikraštis "Komsomolska- 
ja pravda" praneša, kad dauguma 
Jeldn priešininkų reikalauja nuo 
$500 iki $1,000 už vieną pokalbį. 
Ultranadonalistas Vladimir Žiri- 
novskij taip pat kelia pokalbių su 
juo kainą. Jis, anksčiau kalbėdavęs 
už $30 per minutę, dabar reikalau
ja $100 už minutę. Associated Press 
ir kitos Vakarų naujienų organiza
cijos atsisako mokėti pokalbio 
įkainius. Zirinovskij ir kai kurie 
amnestuotieji kietosios linijos šali
ninkai kartais kalba ir be mokesčio 
konferencijose ar parlamento ko
ridoriuose.

□ Latvijos savivaldybių rinki
mai perkeliami iš gegužės 22 į 29 
dieną. Tokį nutarimą priėmė Latvi
jos Seimas, pakeisdamas vietos 
tarybų rinkimų įstatymą. Savi
valdybės deputatu gali būti išrink
tas Latvijos pilietis, kuriam rinki
mų dieną sukako 21 metai. Ati
tinkamos savivaldybės teritorijoje 

Bronė Škirpienė

1994 m. vasario 11 d. Washingtone, savo sūnaus 
namuose mirė pirmojo Lietuvos kariuomenės kūrė- 
jo-savanorio ir paskutiniojo prieškarinės Lietuvos 
ministro pirmininko Kazio Škirpos našlė

A.t A.
BRONĖ NENIŠKYTĖ ŠKIRPIENĖ
Velionė gimė 1895 m. gruodžio 16 d. Alsetoje, 

Rokiškio apskr. Baigė Liepojos Mergaičių gimnaziją, 
mokėsi Petrapilyje ir Medicinos institute Kijeve. 1917 
m. revoliucija ir pilietinis karas Rusijoje sutrukdė jos 
studijas. | gimtąją Lietuvq teko grįžti pėsčiomis. Vėliau 
ketverius metus tęsė mokslq Kauno universiteto medi
cinos fakultete. 1924 m. ištekėjo už karininko Kazio 
Škirpos. Jam daugelį metų esant diplomatinėje tarny
boje užsienyje, velionė gyveno Šveicarijoje, Lenkijoje, 
Vokietijoje. Pokario audrų buvo nublokšta į Prancūzi
ją Airiją. Nuo 1949 m. gyveno JAV, Washingtone.

Ištikimai lydėjusi ir rėmusi savo vyrą diplomatq, jo 
nelengvame darbe, a.a. Bronė ištvermingai rūpinosi, 
kad mūsų nedidelei ir tuo metu dar mažai žinomai 
valstybei būtų tinkamai atstovaujama užsienyje. JI 
skaudžiai pergyveno Lietuvos valstybingumo netekimą 
ir buvo dėkinga likimui, leidusiam jai sulaukti ne
priklausomybės atkūrimo.

Šeima tikisi dar šiais metais perkelti pulkininko Kazio 
Škirpos Ir jo žmonos Bronės Neniškytės-Šklrpienės 
palaikus j jų karštai mylėtq tėvynę - Lietuvą.

Nuliūdęs sūnus K. Škirpa su šeima

jis turi būti įregistruotas arba eiti 
mokamas pareigas ne mažiau kaip 
12 pastarųjų mėnesių.

□ Estijos parlamente įvyko ant
rasis vyriausybės pateikto karinės 
tarnybos įstatymo projekto svarsty
mas. Pagal jį, kariuomenėje turi 
tarnauti visi 19-27 metų vyrai. 
Tarnyba negali būti ilgesnė kaip 
12 ir trumpesnė kaip 8 mėnesiai. 
Nuo karinės tarnybos gali būti 
atleisti asmenys, tarnavę kitos vals
tybės armijoje, nubausti laisvės 
atėmimu, dėl sveikatos arba pagal 
specialų vyriausybės sprendimą. 
Projekte numatoma, kad karinin
kai, puskarininkiai, kareiviai, ka
riuomenės valdininkai ir 19-40 
metų Estijos pilietės gali tarnauti 
kariuomenėje pagal sutartį.

□ Rumunijos nacionalinė darb
davių profsąjunga NURE, vieni
janti privačius darbdavius, palai
ko kitas šalies profsąjungas, ragi
nančias surengti visuotinį streiką. 
5.2 milijono narių vienijančios trys 
stambios šalies profsąjungos strei
kuos, reikalaudamos pakeisti Ru
munijos vyriausybę.

□ Kirgizstanas žada tapti NVS 
šalių susitarimo dėl tautinių ma
žumų gynimo iniciatoriumi, - pa
reiškė Kirgizstano prezidentas As- 
kar Alijev, pasibaigus jo vizitui 
Maskvoje. Jis pranešė pateikęs Rusi
jos prezidentui konkrečių pa
siūlymų, kaip sureguliuoti rusakal
bių migraciją iš Kirgizstano. Per 
pastaruosius du metus iš tos šalies, 
kurioje anksčiau gyveno apie mili
jonas rusų, išvažiavo daugiau kaip 
120 tūkst. žmonių. Per pastaruo

sius 5 metus rusų Lietuvoje su
mažėjo 30 tūkst.

□ Rusakalbių gyventojų padėtis 
Baltijos valstybėse artimiausiu me
tu bus svarstoma Maskvoje įvyk
siančio Visuomenės rūmų prie 
Rusijos prezidento administracijos 
posėdyje. Šią žinią pranešė Rusijos 
prezidento administracijos vado
vas Sergej Filatov. Pasak jo, Visuo
menės rūmų posėdyje bus paskelb
ti Baltijos šalių rusakalbių teisių 
pažeidinėjimo faktai, taip pat šiuo 
klausimu parengtos rekomendaci
jos Rusijos prezidentui.

□ Papildomus 160 tūkstančių 
jenų (apie $1.500) gaus į savo 
biudžetą balandžio 1 d. praside
dančiais 1994 finansiniais metais 
vidutinė japonų šeima. Ateinan
čiais finansiniais metais Japonijos 
vyriausybė planuoja pajamų ir vie
tos mokesčius sumažinti iš viso 
beveik 6 trilijonais jenų (beveik 
$52 milijardais). Iki šiol vidutinė 
japonų šeima kasmet į valstybės 
iždą sumokėdavo apie 800 tūkst. 
jenų (daugiau kaip $7,000) pajamų 
ir vietos mokesčių.

□ Rusijos prezidentas Boris Jel- 
cin kovo 3 d. paskyrė naują vidaus 
saugumo šefą - Sergej Stepašin, 42 
metų, tuo įspėdamas neseniai pa
leistus iš kalėjimo savo kietosios 
linijos oponentus, kad jie sugrįš į 
kalėjimą, jeigu atnaujins savo po
litinę veiklą. Ankstesnis saugumo 
šefas Nikolaj Goluško buvo Rusi
jos prezidento atstatydintas už tai, 
kad nesustabdė kietosios linijos 
šalininkų, dalyvavusių spalio puče, 
paleidimo iš kalėjimo.

JUNO BEACH, FL

Choro dešimtmetis
Juno Beach, FL, veikia lietu

vių choras, kurį 1984 metais 
suorganizavo Irena Manomai- 
tienė, atvykusi čia iš Bostono. 
Choras įnešė daug gyvumo į lie
tuvišką veiklą. Dabar atsidėjęs 
rengiasi paminėti savo dešimt
metį. Tas sukaktuvinis koncertas 
bus balandžio 8 d., penktadienį,

A.t A.
ONAI KENIAUSIENEI

mirus, vyrą Aleksandrą, dukrą Romą, mano 
krikšto dukrą Audrę ir jų šeimas bei kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiu.

Verutė Rūtenienė

Mielai mokslo draugei

A.t A.
ONAI KUNCAITEI- 

KENIAUSIENEI
mirus, vyrą Aleksą, dukrq Ramutę su Gediminu ir 
Edvarduku Bielskus, dukrą Audrę ir Gediminą 
Čampes su vaikais bei artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. Qna ir Bronius Balčiūnai

Dr. Algimantas Balčiūnas su šeima 
Dr. Rytis Balčiūnas su šeima

A.t A.
SIGITUI KIDOLIUI

Lietuvoje, Palangoje, staiga mirus, jo brolį 
Vytautą su šeima nuoširdžiai užjaučia

Birutė ir Vytautas Ignai

MIRĖ PETRAS

POVILAITIS
Petras Povilaitis, gyvenęs 

Great Neck, NY, staiga mirė 
1994 m. vasario 17 d. Atsisveiki
nimas buvo vasario 21 d., palai
dotas iš Sv. Aloyzo bažnyčios 
The Holy Road kapinėse, West- 
bury. Mišias aukojo ir palaidojo 
kun. Stasys Raila. Liko žmona, 
kuri 1941 m. buvo išvežta j Sibi
rą. Tik po didelių pastangų pa\v - 
ko jai 1977 m. atvykti j Ameriką 
pas savo vyrą.

-o-
Petras Povilaitis buvo gimęs 

Amerikoje 1907 m. gruodžio 25 
d. Į Lietuvą su tėvais nuvyko 
būdamas 5 metų. Lietuvoje įsi
gijo vidurinį pedagoginį išsilavi
nimą. Dirbo Kaišiadorių apskri
tyje, pradžios mokyklos vedėju.

1944 m. pasitraukė iš Lietuvos 
ir Vokietijoje taip pat dirbo pra
dinėje mokykloje kaip mokyto
jas.

1948 m. giminės išsikvietė į 
Ameriką. Apsigyveno Great 
Necke, NY. Čia jis įsitraukė į vi
suomeninę kultūrinę veiklą. 
Buvo uolus Lietuvos Vyčių narys 
ir veikė Lietuvių Bendruomenės 
apylinkėje. Visą laiką buvo val
dybos iždininkas.

Velionis buvo paslaugus ir 
mielas visiems, atsilankydavo į 
“Darbininko redakciją, suteik
damas reikalingų žinių, kurias jis 
surinkdavo iš savo apylinkės. 
Uoliai lankė visus lietuviškus 
renginius.

Jo žmonai, Sibiro tremtinei,
reiškiame užuojautą, (p.j.)

Sv. Pauliaus nuo Kryžiaus para
pijos salėje.

Pradžioje chore dainavo tik 
moterys. Pirmosios choro narės 
buvo: Stasė Balčiūnienė, Elena 
Damijonaitienė, Eleonora Ščiių. 
kienė, Bronė Jucėnienė, V anda 
Urbonienė. Rirhgailė Zotovie- 
nė. 1986 m. į chorą įsijungė ir 
vyrai. Dabar chore yra 24 chori
stai. Repeticijos būna kas sa-

Petras Povilaitis

WASHINGTON, DC

VVashingtono Lietuvių Bend
ruomenė kviečia VVashingtono ir 
Baltimorės apylinkių lietuvius ir 
jų draugus į Danieliaus Rozo 
rečitalį, kuris įvyks sekmadienį, 
kovo 20 d., 4 vai. popiet Army 
Navy Country Club salėje, 24(X) 
So. 18th St., Arlington, VA.

Danielius Rozas mokėsi M. K. 
Čiurlionio Meno ir muzikos mo
kykloje Vilniuje, o dabar gilina 
klasikinio saksofono studijas Mi- 
chigan universitete. Pernai, 

vaitę. Kiti atvažiuoja ir iš toliau. 
Repeticijų metu surengia ir ka
vutę su pokalbiais apie lietuviš
kąją veiklą, pasikeičia žiniomis. 
Visa tai ir pagyvina kolonijos 
veiklą.

Per dešimtį metų choras pa
rengė’ 72 dainas ir 3-3 giesmes, 5 
dainas dainuoja angliškai. Su
rengė 29 koncertus. Daugiausia 
koncertų surengta pačiame Juno 
Beach — net 16. Miami — 5 
koncertus, Pennsylvanija House 
(vyresnių žmonių globos namuo
se), 3 koncertus, VVather Ford 2 
koncertus. Po vieną koncertą su
rengė Fort lauderdale, St. Pe
tersburg, Vero Beach.

Choro vadovė Irena Mano- 
inaitienė įdeda daug darbo ir 
daug meilės, todėl ir laikosi cho
ras, sekmadieniais gieda 
bažnyčioje lietuviškų pamaldų 
metu.

Netoliese apsigyveno ir muzi
kas Liudas Štokas. Jis taip pat 
talkina chorui, koncertų metu 
akomponuoja, šiaip užkviečia 
koncertuoti pravažiuojančius in
strumentalistus ar solistus iš Lie
tuvos.

D. A.

AR GERAI PAŽjSTAME 
BALTIJOS JŪRĄ?

Baltijos jūros plotas yra 
415,266 kvadratinių kilometrą. 
Didžiausias gylis — 459 metrai, 
o vidutinis — 52,3 metrai. Tarp 
Baltijos ir Siaurės jūrų nuolat 
keičiasi vanduo. Kasmet keičiasi 
po 2,(XX) kvadratrinių kilometrų 
o visas Baltijos jūros vanduo pa
sikeičia tik per 25 metus. Netoli 
Baltijos jūros gyvena 16 milijonų 
žmonių. Jūros vanduo iškyla 
kovo-rugpjūčio mėnesiais. Lai
vai į Baltijos jūrą patenka Dani
jos sąsiauriu ir Kilio kanalu. Per 
metus jais praplaukia 92.00frlai- 
vų

Savo auka paremk lietuvišką 
spaudą 

laimėjęs pirmąją vietą National 
Symphony Orchestra Jaunųjų 
Solistų konkurse, grojo su tuo 
orkestru Kennedy Center, Wa- 
shington, DC, o taip pat pasi
rodė McNeal Lehrer programo
je PBS televizijoje.

Rečitalio programoje Brahms, 
Telemann, Beethoven ir kt. 
kompozitoriai. įėjimas 8 doL; 
pensininkams ir studentams 5 
dol.

KNYGOS ANGLŲ KALBA — 
geriausia dovana lietuviškai 

nekalbantiems

Darbininko administracijoje 
gaunamos šios angliškos knygos

Introduction to Modern Lith- 
uanian, Dambriūnas, Schnial- 
stieg & Klimas. Tai geriausias 
vadovėlis išmokti lietuviškai 
Kaina 25 dol. Yra pagamintas ir 
A Sėt of 4 audio cassettes, varto
jamas su knyga. \ isi paaiškini
mai anglų kalba. Kaina 40 dol.

Lithuania 700 Years. Tai gar
sių lietuvių istorikų ir politikų 
straipsnių rinkinys. Kietais vir
šeliais. su spalvotu aplanku, 458 
psl. Kaina 25 dol.

Lithuanian Cookery by Iza
belė Sinkevičiūtė. 5th printing 
1993. Populiariausia dovana 
325 psl Yra labai daug lietuviš
kų valgių receptų. Kaina 15dol.

Heli in Ice, by Onutė Garbš- 
tienė. Introduction by Alfred E 
Senu. Ph. D Translated into En- 
glish by Raimonda K Bartuška. 
Published by Alksninis fainily. 
Tai dienoraštis moters, kuri 1941 
m. birželio mėn. iš Lietuvos 
buvo išvežta į Sibirą. Kaip ji 
išaugino du mažus vaikus ir pilti 
išliko Prof. A E. Senu savo 
įvade rašo (duodame ištrauką):
The juthor of this diary vvas a 

member of the class of 1941. the 
tens of thousands of inhabitants 
of the Baltic region. of laitvia. 
Lithuania. and Estonia. vvhom 
Soviet authorities rounded up 
on a single Jone night. loaded 
into cattle cars. and dispatched 
to the uastelands of Sil>eria. A 
diary likę this one brings us clo- 
ser to the hideous experience 
these people endured than any 
historian can —just as the diary 
of Anne Frank gavę svitness of 
the suffering of the Jews of Eu- 
rope in World War II. Knyga 
išleista Vilniuje. 1992 Kietais 
viršeliais. 2-55 psl., su spalvotu 
aplanku. Kaina 15 dol.

Šias knygas galima gauti Dar
bininko administracijoje. Iki 

Velykų užsisakant, nereikia pri
dėti persiuntimo mokesčio.. Če
kius ir užsakymus siųskite:

DARBININKAS
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207 
Tel. (718) 827-1351



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Kultūros Židinyje: kovo 14 d., 
pirmadienį, 7:30 v. v. Vytauto 
Landsbergio, Lietuvos seimo 
opozicijos vado, susitikimas su 
lietuviškąja visuomene. Tą dieną 
jis atskrenda iš Lietuvos, iš ae
rouosto bus atvežtas tiesiai j 
Kultūros Židinį. Drauge su jo 
pranešimu bus paminėta ir kovo 
11-oji, kai Lietuva pasiskelbė at
statanti savo nepriklausomybę.

Papildome. Praeitame “Dar
bininko” numeryje, aprašant 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą New Yorke, 
beskubant buvo praleista, kad 
pakabinamais dekoratyviais įra
šais — plakatėmis buvo apdova
noti du amerikiečiai, kurie kas
met lankosi Lietuvos nepriklau
somybės minėjimuose. Tie ap
dovanoti buvo: New Yorko mies
to tarybos narys Walter Ward ir 
buvęs asamblyman, dabar teisė
jas Frederick Schmidt. Plakates 
laikė dvi lietuvaitės, apsirengu
sios tautiniais drabužiais. įteiki
mą pravedė Tautos Fondo pir
mininkas Aleksandras Vakselis, 
paskaitydamas apdovanojimo 
raštus. Baigiant minėjimą, Alek
sandras Vakselis pasakė baigia
mąją kalbą ir bendrai padėkojo 
visiem programos dalyviam.

Ambasadoriaus Aniceto Si
mučio pagerbimo komitetas po
sėdžiavo kovo 6 d. posėdžių 
menėje Kultūros Židinyje. Ko
mitetui pirmininkauja Lilė Mi- 
lukienė. Šiemet ambasadoriui 
sueina 85 metai amžiaus ir 60 
metų kaip jis dirba diploma
tinėje tarnyboje. Tų sukakčių 
proga gegužės 22 d. rengiamas 
jo pagerbimas Kultūros Židiny
je. Numatoma išleisti jubiliejinį 
leidinį ir pagaminti vaizda
juostę, kuri apžvelgtų jo darbus. 
Taip pat pas skulptorių Petrą 
Vaškį užsakytas meno kūrinys — 
ambasadoriaus reljefas.

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 400 g
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 1 plyt.
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

Talpintuvai į Lietuvą - kas savaitę.
Skubiems siuntiniams - AIR CARGO.

Pinigai pervedami doleriais. 
Siunčiami automobiliai talpintuvuose.
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“Simo” koncertas įvyks kovo 
19 d., šeštadienį, Kultūros Židi
nyje. (Žiūr. skelbimą šiame pu
slapyje). Stalus (po 10 žmonių) 
galima užsisakyti pas Vidą Jan
kauskienę.

Juozas Matiukas, gyvenęs 
VVoodhavene, mirė kovo 6 d. ry
tą Parkway ligoninėje. Palaido
tas kovo 9 d. Velionis, Lietuvoje 
tarnavo Kauno policijoje. Būda
mas Vokietijoje, irgi tarnavo 
pabėgėlių stovyklos policijoje. 
Savo aukomis paremdavo lietu
višką veiklą.

Vaidis Jurėnas, sportininkas 
bėgikas, atvykęs iš Lietuvos, čia 
dalyvavęs maratono bėgime, 
dažnai dalyvauja kituose bėgi
muose ir yra laimėjęs įvairių pre
mijų. Vasario 20 d. dalyvavo 8 
kilometrų bėgime, kurį rengė 
New Yorko bėgimo mėgėjų klu
bas. Siame bėgime dalyvavo 
2000 asmenų. Jaunių grupėje jis 
atbėgo 40-tas, o vyresniųjų gru
pėje, atbėgo trečias ir laimėjo 
prizą. Bėgimai vyko Prospect 
park.

Prel. Jonas A. Kučingis, Los 
Angeles, CA, kasmet stiprina 
Darbininką didesne auka. Ir šie
met užmokėjo prenumeratą, at
siųsdamas 100 dol. čekį. Nuošir
džiai dėkojame.

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

Juodelis, 239 Brookside Line, 
Willowbrook, IL 60514.Telef. 
708 986-1613.

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

Rūta Graudušytė - Andries, 
Media, PA, atnaujindama pre
numeratą, prisiuntė 100 dol. če
kį. Ji kasmet tokia pat suma pare
mia Darbininko leidimą. Nuo
širdžiai dėkojame.

VYSKUPO PAULIAUS BALTAKIO, OFM, 
ARTIMOS VEIKLOS KALENDORIUS
Kovo 1-23 dienomis — Gavė

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

Balandžio 24 d. - Sutvirtinimo 
sakramentas, New Britain, CT

Gegužės 1 d. — Sutvirtinimo 
sakramentas, Montreal, Que.

Gegužės 15 d. — Kunigystės 
jubiliejus, Binghamton, NY.

Gegužės 22 d. — Ambasado
riaus Aniceto Simučio amžiaus 
85 m. sukaktis, Brooklyn, NY.

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

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

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

Tautos Fondo įstaiga neseniai • 
perkelta į Kultūros Židinio kai- ' 
mynystę. Naujas adresas: Lit- 
huanian National Foundation, 
Ine., 351 Highland Blvd., : 
Brooklyn, NY 11207. Tel. 718 I 
277-0682, FAX 718 277-0682. i

A. a. Stasės Cesnavičienės 
šviesiam prisiminimui vietoje 
gėlių prie jos karsto Kultūros t 
Židiniui paremti aukojo: jx> 50 ", 
dol.: Ramutė ir Algirdas Cesna- 
vičiai, Romas Šidlauskas; po 30 
dol.: Adelė Bartkienė, Vida ir 
Algirdas Jankauskai; po 25 dol.: 
Aldona ir Vitas Katinai, Milda ir 
Algis Kvedarai, Aldona ir Marius 
Marijošiai, Giedrė ir Jonas Stan
kūnai; po 20 dol.: Margaret Bal
čiūnas, Kennedy šeima, Rožė ir 
Vytas Kondrotai, Juzelė ir Kos
tas Norvilos, Petraičiai. Kultū
ros Židinio vadovybė nuoširdžiai 
dėkoja už gausias aukas.

Anglų kalbos kursai vyksta 
kiekvieną penktadienį nuo 7 iki 
9 vai. vak. Kultūros Židinyje — 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207. Pradėti lankyti kur
sus galima ir dabar — bet kuriuo 
laiku. Jie yra nemokami. Visi 
kviečiami ateiti mokytis ir susi
pažinti su neseniai atvykusiais iš 
Lietuvos. Dėl smulkesnių infor
macijų skambinti Ramutei Čes- 
navičienei tel. (718) 849-1581.

Vilniuje, miesto centre išnuo
mojamas butas turistams. Yra 2 
kambariai, virtuvė, vonia, tuale
tas, telefonas, gazas. Tinka 4 
ašmenims. Rašyti: A. Mituzie- 
nė, Vilniaus g-vė 14, bt. 5, Vil
nius 2001, Lithuania. Telefonas 
Vilniuje 66-63-93 arbas 22-51- 
60. (Išsikirpkite). (sk.)

Kultūros Židinio scenoje “Tryptinio”, tautinių šokių ansamblio, dalyviai, atlikę meninės 
programos dalį minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sukaktį. Viduryje vadovė 
Jadvyga Matulaitienė. Liudo Tamošaičio nuotrauka.

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

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

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

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

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

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

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

LIETUVOS PREMJERAS A. ŠLEŽEVIČIUS 
UŽ ATOSTOGAS FLORIDOJE ATSILYGINA 

POSTU DR. KAZIO BOBELIO SŪNUI

Lietuviškoje išeivijoje sklido 
gandai apie Lietuvos Respubli
kos vyriausybėje besivystančias 
situacijas. Aiškumo dėlei be ko
mentarų ir be pataisų perspaus
diname žinutę iš “Lietuvos Ry
to” 1994 m. vasario 24d. laidos:

Jonas Bobelis — Seimo Užsie
nio reikalų komiteto pirmininko 
sūnus, premjero A. Šleževičiaus 
potvarkiu paskirtas valstybės 
konsultantu tarptautiniais klau
simais. Tai įvyko vasario 14 die
ną, po to kai praėjusių metų Ka
lėdų atostogas A. Šleževičius su 
žmona praleido Kazio Bobelio 
namuose Floridoje. Mūsų žinio
mis, premjeras vos grįžęs iš Flo
ridos, stengėsi įdarbinti K. Bo
belio sūnų Lietuvos misijoje prie 
Jungtinių Tautų Organizacijos, 
tačiau premjero pastangoms ne
pritarta Prezidentūroje.

Kalbos apie Kazio Bobelio no
rus matyti savo sūnų Lietuvos 
diplomatu netyla seniai. K. Bo
belio bičiulystės su užsienio rei
kalu ministru P. Gyliu laikais 
sūnus Jonas buvo įdarbintas mi
nistro patarėju. Tačiau po skan
dalo dėl ambasadoriaus S. Lozo
raičio atšaukimo iš Vašingtono ir

IŠGABENO BIBLIOTEKĄ
VILTIES siuntinių agentūra 

Bostone išgabeno mano bibliote
ką iš Arlington, MA, į Kauną. 
Tai mano dovana besikuriančiai 
Vytauto Didžiojo universiteto 
bibliotekai, iš viso per 2,300 
knygų ar brošiūrų. Bibliotekos 
vedėja Nijolė Ašvydaitė pra
nešė, kad visos 53 dėžės gautos 
tvarkingai. Ačiū Gintarui Karo
sui už tikrai paslaugų ir greitą 
darbą.

Dr. inž. Jurgis Gimbutas

Rūta Virkutytė, vasario 20 d. Kultūros Židinyje Brooklyne 
pranešinėjusi Lietuvos Nepriklausomybės šventėje. Liudo Ta
mošaičio nuotrauka

nepavykus ten paskirti K. Bobe
lio proteguojamo V. Čekanaus
ko, J. Bobelis iš tų pareigų pasi
traukė, o jo tėvo ir P. Gylio san
tykiai atvėso. Nepavyko J. Bobe
liui įsidarbinti ambasadoje Va
šingtone, ten paskyrus ambasa
doriumi A. Eidintą. Beje, J. Bo
belis dirbo ir apmokamu VLIK-o 
darbuotoju, kai šiai organizacijai 
vadovavo Kazys Bobelis.

Tačiau matyt, rūpestingas tė
vas neatsisakė ketinimų surasti 
sūnui darbą. Į Floridą pakvietė 
premjerą ir štai atomazga: J. Bo
belis — valstybės patarėjas. 
Maža to, interviu “Tiesoje” jis 
dar pasigiria, jog dirbs Vašingto

DĖMESIO!
Kovo 11 -osios Akto signataras ir 
Lietuvos seimo opozicijos vadas

Prof. VYTAUTAS LANDSBERGIS
pirmadieni, kovo 14 d., 7:30 vai. vakaro

Kultūros Židinyje, 361 Highland BLVD., Brooklyn, NY, 
Kovo 11-osios ketvirtųjų metinių proga kalbės 

apie dabartinę Lietuvos padėti.

Kviečiame visus gausiai dalyvauti 
o LBNY apygardos valdyba

"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
Įėjimo auka $10.00

Koncertą rengia ir visus atsilankyti kviečia
Kultūros Židinio vadovybė

ne kartu su ponu A. Eidintu. 
Mūsų žiniomis, užsienio reikalų 
ministerija buvo nustebinta to
kių J. Bobelio ketinimų ir nesi
ruošia jiems pritarti. Be to, 
neaišku, kaip tokį Lietuvos pa
reigūną traktuos JAV vyriau
sybė. Taip pat neaišku, kas kieno 
pavaldiniu bus: J. Bobelis — A. 
Eidinto, ar atvirkščiai.

Jonas Bobelis interviu “Tieso
je” tvirtina, kad jo paskyrimui 
neturėjo įtakos tėvo postas. Apie 
tai, ar šiam paskyrimui įtakos 
turėjo premjero A. Šleževičiaus 
atostogos Floridoje, Bobelis jau
nesnysis nepasako nieko.

“Lietuvos ryto” inf.


