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LIETUVOJE ir 

apie LIETUVĄ
D

- Lietuvos-Lenkijos sutartis 
"Dėl draugiškų santykių ir gero 
kaimyninio bendradarbiavimo" pa
rafuota kovo 18 d. Varšuvoje, kur 
susitiko Lietuvos užsienio reikalų 
ministras P. Gylys ir Lenkijos už
sienio ministras A. Olechovski. 
Šiuo aktu baigtos beveik dvejus 
metus trukusios derybos.

— Lietuvos parlamento pava
sario sesija, prasidėjusi kovo 10 d. 
tęsis iki birželio 30 d. Jos trijų 
dalių programoje - beveik šimtas 
planuojamų svarstyti ar jau pri
imtų įstatymų, nutarimų bei kitų 
dokumentų projektų.

-- Nemuno upės potvynis, 
didžiausias šiame šimtmetyje, už
tvindė Šilutės rajoną. Apsemtas 
daugiau kaip 40 tūkst. hektarų 
plotas - pievos, dirbama žemė, apie 
7,000 sodybų. Visiškai užlietas 
plentas, jungiantis Šilutę su Rusne. 
Vanduo kai kuriose vietose pakilęs 
iki 7 metrų 35 centimetrų.

— Naujausio modelio JAV 
"AHen" firmos kompiuteriniais ke
turių manualų, 106 registrų vargo
nais praturtėjo Kretingos bažnyčia. 
Tai pirmieji tokio modelio vargo
nai Europoje. Prasidėjus Atgimi
mui, atsikūrė pranciškonų vienuo
lynas ir prie jo susibūrė šv. Cecili
jos draugija. Ją globoja kompozi
torius Alvidas Remėsa (pranciško
nas brolis Jeronimas). Nuo šiol 
Kretingos bažnyčioje bus rengia-' 
mi vargonininkų seminarai ir kon-
certai.

— Lietuvos kariuomenės va
do kvietimu kovo 16-17 dienomis 
Lietuvoje lankėsi NATO karinio 
komiteto pirmininkas feldmaršalas 
Richard Vincent su žmona. Kovo 
16 d. Vincent susitiko su Lietuvos 
kariuomenės vadu generolu J. And
riškevičiumi. Kovo 17 d. NATO 
karinio konąiteto pirmininkas su
sitiko su Seimo nacionalinio sau
gumo komiteto nariais, Krašto ap
saugos ministerijos pareigūnais, 
lankėsi Lauko kariuomenės briga
doje.

— Žemės Įstatymas kovo 15 d. 
priimtas Lietuvos Seime. Už pa
teikto įstatymo projektą balsavo 
Seimo kairioji dauguma. įstatymas 
reglamentuoja žemės nuosavybės, 
valdymo ir naudojimo santykius.

— "Valstiečiu laikraščio", ei
nančio du kartus per savaitę, skai
tytojai kovo 15 d. gavo tuščią 
laikraštį baltais lapais, kuriame at
spausdintas tik redakcijos darbuo
tojų pasirašytas kreipimasis. Taip 
laikraščio redakcija išreiškė savo 
protestą "prieš LDDP pradėtą savi
valę, siekiant užgrobti nepriklau
somą "Valstiečių laikraštį".

-- Baltijos Asamblėja paskel
bė emblemos konkursą. Sukurti 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ben
dradarbiavimo organizacijos ženk
lą kviečiami ne dailininkai profe
sionalai, o įvairaus amžiaus moks
leiviai ir studentai.

— Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijoje kovo 17 d. vyko 
mišrios komisijos posėdis dėl vals
tybinės sienos tarp Lietuvos ir Lat
vijos atstatymo. Lietuvos ir Latvi
jos delegacijų nariai visiškai susi
tarė dėl valstybinės sausumos sie
nos.
- Nauja universalinė maisto 

parduotuvė "Pas Juozapą'' neseniai 
duris atvėrė Vilniuje, Pašilaičių ra
jone. Pirmąją prekybos dieną par
duotuvę aplankė virš pusantro 
tūkstančio pirkėjų. Parduotuvėje 
kasdien lentynose yra daugiau kaip 
5 tūkst. pavadinimų prekių. Ameri
kietiškų prekių "Pas Juozapą’ - trys 
eilės lentynų.

PAVOJUS NUO LIETUVOS NESITRAUKIA
-- Vytautas Landsbergis kovo 14 d. kalbėjo New Yorke, Kultūros Židinyje —

Kovo 14 d. vakare į Kultūros 
Židinį Nevv Yorke susirinko apie 
tris šimtus besidominčių Lietuvos 
gyvenimu ir besirūpinančių jos 
ateitimi. Jau penktą kartą į Kultūros 
Židinį tą vakarą atvyko garbingas 
svečias - Kovo 11-osios akto signa
taras, Seimo narys Vytautas Land
sbergis.

įžangos žodį tarė LB NY apygar
dos valdybos pirmininkas Kęstutis 
Miklas.

Landsbergis savo kalbą pradėjo, 
prisimindamas, kad neseniai Vil
niuje Konservatorių partija pami
nėjo ketvirtąsias Lietuvos atkūri
mo metines. Visa svečio paskaita 
buvo apie Kovo 11 - osios reikšmę 
ir prasmę. Kovo 11-osios pagrindu 
tapo valstybės tęstinumas. Iki šiol 
mėginama Lietuvą vadinti nauja 
valstybe, nauja demokratija, lyg iš 
tikrųjų Lietuva būtų buvusi Sovie
tų Sąjungos dalimi. Ne tik savo 
valią deputatai išreiškė, paskelb
dami Lietuvos nepriklausomybę. 
Juos buvo išrinkę visi Lietuvos 
žmonės.

Lietuva, atkurta Kovo 11 -ąją, 
suvokė esanti ta pati valstybė, kuri 
ir Vasario 16 d. paskelbė taip pat 
atstatanti nepriklausomybę. Gal 
kas nors ateityje pasakys, kad mūsų 
valstybė turi tris istorinius teisi
nius atramos taškus - Mindaugo 
karūnavimo dieną, Vasario 16 d. 
ir Kovo 11 d. Tegu apie tai spren
džia žmonės ateityje. O mums 
svarbiausia, kad neprireiktų ket
virtos datos - dar kartą atkurti Lie
tuvos nepriklausomybę.

Siu metų Kaziuko mugė Vilniaus senamiestyje, Pilies gatvėje. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Kovo 15 d. Seimas priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino Lietuvos 
Respublikos pilietybės įgyvendinimo tvarkos pakeitimus ir papildymus.

Atitinkamas Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. gruodžio 10 d. nutari
mas papilytas nuostata, kad "pasitraukusiu iš Lietuvos laikomas asmuo, 
kuris išvyko gyventi i kitas valstybes, išskyrus busvusią Sovietų Sąjungą, 
bei jos okupuotas vasltybes".

Ankstesnio nutarimo punktas apie repatrijavimą papildytas nauja 
dalimi, pagal kurią "asmenys ir jų seimu nariai, atstatantys Lietuvos 
Respublikos pilietybę pagal pilietybės įstatymo 18 straipsnio 3 dalį, 
prašyme dėl pilietybės atstatymo nurodo, ar jie nėra repatrijavę iš 
Lietuvos". Šie asmenys turės pateikti įrodymų, kad jie nėra repatrijavę. 
Dokumente rašoma, kad "repatrijavimu laikoma išvykimas i etninę 
tėvynę arba apsigyvenimas etnineje tėvynėje".

Pagal priimta Seimo nutarimą, asmuo bus laikomas nuolat gyve
nančiu Lietuvoje, jeigu jis teisėtai atvyko i sali ir yra įsigijęs arba 
neterminuotai išsnuomavęs gyvenamąja patalpa ar yra savininko, 
nuomininko šeimos narys ir jei asmens dokumentuose turi įraša apie 
atvykimą gyventi i Lietuva. Tam, kad įgytu nuolat Lietuvoje gyve
nančio statusą, asmuo taip pat turi ne trumpiau, kaip pastaruosius 
vienerius metus dirbti Lietuvoje, gauti legalia pensija arba turėti kitą 
legalu pragyvenimo šaltinį. Be to, toks asmuo ne mažiau kaip pastaruo
sius vienerius metus turi būti sumokėjęs įstatymuose numatytus mokesči
us, socialinio draudimo įmokas.

Nutarimas reglamentuoja ir tai, kaip netenkama Lietuvos Respubli
kos pilietybės. Jei Lietuvos pilietis, po to, kai |am buvo išduoti Lietuvos 
Respublikos pilietybės dokumentai, gaus kitos valstybes piliečio pasą 
arba kita pilietybę patvirtinantį dokumentą, jis tą pačia diena neteks 
Lietuvos Respublikos pilietybes.

BAŽNYČIOS GYVENIMO KRONIKA
Vyskupų konferencijos 

posėdis
Kauno arkivyskupijos kurijoje 

vasario 12 d. įvykusiame posėdyje 
dalyvavo Šv. Sosto nuncijus arki- 
vysk. Justo Mullor Garcia, Kauno 
arkivysk. kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, Vyskupų konferen
cijos pirmininkas arkivysk. Audrys 
Juozas Bačkis ir visi Lietuvos vys
kupai.

Nuncijus kalbėjo apie naująją 
evangelizaciją ir būtinybę pareng
ti tautos evangelizacijos programą, 
kurioje būtų numatyti būdai kaip 
išgydyti sovietinio laikotarpio dva
sines žaizdas ir paruošti Dievo tautą 
iš Vakarų ateinantiems liberaliz
mo iššūkiams sutikti. Arkivysku
pas J. M. Garcia taip pat pasiūlė 
keletą konkrečių projektų dėl 
kunigų atsinaujinimo.

Toliau vyskupai aptarė proble
mas, susijusias su Restitucijos akto

Kovo 11 d. buvo ir santykių 
normalizavimas su Sovietų Sąjun
ga. Jau kovo 12 d. iš ryto buvo 
pasiųstas laiškas Sovietų Sąjungos 
prezidentui M. Gorbačiovui, kuria
me buvo kreipiamasi į jį kaip į 
kitos valstybės galvą. Jame buvo 
išreikštas Lietuvos valstybės noras 
pradėti derybas dėl santykių nor
malizavimo ryšium su įvykusiu 
Lietuvos nepriklausomybės atkū
rimu.

Kovo 13 d. vėl buvo pasiųstas 
laiškas Gorbačiovui dėl Sovietų Są
jungos kariuomenės statuso ir visiš
ko jos išvedimo iš Lietuvos. Kaip 
matome, Rusijos kariuomenės išve
dimas užtruko tris su puse metų. 
Gorbačiovas pareiškė, kad jis nie
kada neis į jokias derybas su Lietu
va. O derybos po kelių mėnesių 
vis dėlto prasidėjo.

Tai ko Lietuva siekė derybomis 
su Rusija - buvo stabilizacija padė
ties Baltijos regione. Vieni sakė, 
kad Lietuva savo veiksmais de
stabilizuoja padėtį, tačiau tiems 
politikams paaiškindavome, kad 
Kovo 11-osios aktas davė pagrindą 
atitaisyti padėtį, panaikinti kitos 
šalies smurto pasekmes, kurios iš 
tikrųjų ir destabilizavo prieš 1940 
m. okupaciją buvusią padėtį.

Diplomatinė kova vyko didelėje 
arenoje - viešosios nuomonės are
noje. Ir mes joje laimėjome, nors 
ir nesitikėjome pergalės. Kovo li
eji buvo ir teisinės pasaulio tvar
kos atkūrimas. Dabar yra visokių 
naujosios pasaulio tvarkos supra
timų. Ir dabar jis gali būti mums 

vykdymu. Konstantuota, jog suin
teresuoti pareigūnai daro kliūtis, 
siekdami, kad Bažnyčia kuo ma
žiau atgautų savo pastatų. Iškilęs 
realus pavojus, kad daugelis pa
statų, teisėtai priklausančių Baž
nyčiai, gali būti privatizuoti. Baž
nyčia laikosi nuostatos, kad nuo
savybė privalo būti jai grąžinta, 
tačiau ji neketina išmesti žmonių 
į gatvę, bet nori ieškoti abiem pu
sėms palankių sprendimų. Baž
nyčia negali sutikti, kad pasipel
nyti siekiantys asmenys pasi
glemžtų jai priklausantį turtą.

Posėdyje vyskupai taip pat pa
sikeitė nuomonėmis apie naujų 
vyskupijų formavimą. Visi sutarė, 
jog reikia palaukti, kol Seimas pa
tvirtins Lietuvos naujo adminis
tracinio - teritorinio suskirstymo 
projektą. Lietuvos ganytojai taip 
pat nutarė, jog nereikia imtis ne
būtinų pertvarkymų, nors kai ku

pavojingas, jei matytume pasira
šytą kokią antrąją Jaltą. Diplomati
ne kova vyko dėl teisinės pasaulio 
tvarkos. Būtų pavojinga, jei įsitvir
tintų pažiūra, kad mažesniųjų liki
mai gali būti aukojami dėl kaž
kokių globalinių interesų. Todėl 
mes šiandien turime būti toje pa
čioje fronto linijoje už fundamen
talų dalyką - už teisinę pasaulio 
tvarką.

Musų šalyje teisinė tvarka buvo 
iki 1940 m. birželio 15 d. ir tada ji 
pasikeitė, Vokietijai užgrobus Klai
pėdos kraštą. Ta tvarka buvo at
kurta tik 1990 m. kovo 11 d.

Kovo 11-osios aktais Lietuva 
pasisakė ir už taiką, kad būtų baig
tas karas Lietuvoje, kuris užtruko 
50 metų, o ne 5 metus, kaip Vaka
ruose. Ta kova buvo skirtinga negu 
sovietinė kova už taiką, kuria buvo 
siekiama įtvirtinti neteisinę, smur
tinę pasaulio tvarką.

Turėtume siekti teisinės valsty
bes teisiniame pasaulyje. Ir toliau 
turime kurti teisinį pasaulį, pir
miausia savo santykiuose ne tik su 
Rusija, bet ir su Lenkija, ir Balta
rusija. Turime branginti teisinio 
pasaulio vertybę ir toliau siekti jos 
apraiškų su visais kaimynais. Jeigu 
Lietuva vidaus reikaluose nukryps 
nuo teisinės valstybės normų, jeigu 
bus kuriama tik pseudoteisinė vals
tybė, tik iš pažiūros turinti teisines 
demokratines įstaigas, kurios pa
čios pažeidžia teisę ir įstatymus, 
tai iškils pavojus atsidurti ir aplin
kiniame neteisiniame smurtiniame 

nukelta į 5 ps/.) 

Margučiai, išmarginti a.a. brolio Kazimiero Gulbino.
Romualdo Kisieliaus nuotrauka
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NAUJI REIKALAVIMAI
ATSKYLANTIEMS
LIETUVOS PILIETYBĘ

rios reformos atrodytų visiškai tiks
lingos.

Lietuvos vyskupai išsamiai aps
varstė du "Caritas" federacijos val
dybos narių pateiktus projektus 
dėl "Caritas" organizacijos pertvar
kymo ir vieningai pasirinko pro
jektą, numatantį visišką kiekvie
nos vyskupijos "Caritas" organiza
cijos, kuriai vadovautų Ordinaro 
paskirtas asmuo, autonomiją. Cen
triniai "Caritas" organai pagal šj 
variantą rūpintųsi tik visą Lietuvą 
apimančiais projektais. Vyskupai 
drauge su kompetetingais savo 
vyskupijos "Caritas" nariais aptars 
šio projekto gaires ir pasiūlymus 
pateiks Vyskupų konferencijos 
nuolatinei komisijai, kuriai paves
ta galutinai suredaguoti įstatus. 
Vyskupų konferencijai patvirtinus 
įstatus, kiekvienoje vyskupijoje bus 
perrinkta "Caritas" vadovybė ir ren- 

(nukelta i 2 psl.)

T. PLACIDAS BARIUS, OFM 
Pranciškonų provincialas
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"Mažosios studijos"' svečias - 
APAŠTALINIS NUNCIJUS LIETUVAI

Vasario 9 d. sukako dveji metai 
nuo Vatikano atstovo Lietuvoje 
arkivysk. Justo Mullor Garcia 
diplomatinės tarnystės pradžios 
Lietuvoje. Ta proga pakviestas 
nuncijus apsilankė Katalikų Radi
jo "Mažojoje studijoje’ ir atsakė į 
redaktoriaus Vaidoto Žuko klausi
mus. Pokalbį vertė kun. Sigitas 
Jurčys, OFM.

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Bet juk Jūs matote dabartinį blogį...
Matau. Neseniai, aukodamas Vil

niaus arkikatedroje mišias už taiką 
Bosnijoje, savo pamoksle paminė
jau blogio grėsmę. Juk ir Bosnija 
yra postkomunistinis kraštas, ku
riame 50 metų taip pat buvo die
giamas moralinis blogis. Laiku ne
išrautas, jis ypač sustiprino egoiz
mą, kuris išgriovė taikos pamatus, 
išsekino broliškumą bei dorumą. 
Nepakantumas, jėgos demonstra
vimas, fizinis ir moralinis smurtas, 
nusikalstamų grupuočių veikla - 
visa tai yra individualaus ir kolek
tyvinio egoizmo padarinys.

Demokratija yra kuriama ir re
miasi neapsimestomis moralinė
mis vertybėmis. Jei ne - demokrati
ja gali peraugti į smurtą ir de
spotišką stipriųjų valdžią.

Ekscelencija, tai vienur, tai kitur 
išgirstame apie nesutarimus Bažny
čioje. Kaip Jūs komentuotumėte inci
dentus, kylančius tarp vyskupo ir vie
no kito kunigo, tarp kunigo ir pa
sauliečių? Jūsų autoritetingas ir be
šališkas žodis labai reikšmingas mūsų 
besiblaškantiems žmonėms.

Nesutarimai atskleidžia įtampą, 
kuri susidaro dėl pažiūrų neatitiki
mo konkrečioje aplinkoje. Jie gali 
atsirasti sielovadiniame, visuome
niniame ir politiniame lygmenyje. 
Aišku, kad nuomonės nevisada 
sutampa. Tokiais atvejais pirme
nybė visada teiktina dialogui ir 
jokiu būdu ne kivirčiams. Jei pra
sidėjo konfrontacija, akivaizdu, 
kad maža broliškos meilės, nesire
miama evangeliniais metodais. 
Pavyzdžiui, kai kurie, norėdami 
pasiekti savo - griebiasi grasinimų, 
o tai yra visai nekrikščioniška.

BAŽNYČIOS GYVENIMO KRONIKA
(atkelta iš 1 psl.)
giamasi Lietuvos "Caritas" federaci
jos visuotiniam suvažiavimui.

Kaune paminėtos Jurgio 
Baltrušaičio penkiasdešim

tosios mirties metinės
Lietuvių katalikų mokslo aka

demijos Kauno židinys sausio 28 
d. paminėjo aktyvaus kultūros ir 
politikos veikėjo poeto Jurgio Bal
trušaičio (1873 - 1944) penkias
dešimtąsias mirties metines. Ren
ginys prasidėjo mišiomis, kurias 
Kauno marijonų koplyčioje auko
jo Tarpdiecezinės kunigų seminari
jos filosofijos profesorius kun. Jo
nas Juraitis. Per pamokslą jis api

Vilniuje, Pilies gatvėje vykusios Kaziuko mugės prekiautojai. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Labai nekrikščioniška yra platinti 
apkalbas, melą ir šmeižtą. Kas kas, 
o Bažnyčios vidaus gyvenime ne
sutarimus keliantys žmonės nie
kad neturėtų griebtis tokių me
todų. O jei to nepaisoma, tai ši 
žmonių grupė nėra bažnytinė; tai 
greičiau politinio ar socialinio 
spaudimo jėga.

O šiaip po abiejų pusių dialogo 
likusius nesutarimus nulemia pak
lusnumas vietos vyskupui, kuris ir 
taria paskutinį žodį.

Ar matytumėte Lietuvos Bažnyčioje 
tam tikrų pavojų linkti į siaurąjį 
klerikalizmų?

Viena iš didžiųjų tiesų, kurias 
paskelbė Vatikano II Susirinkimas, 
tai - visų pakrikštytųjų kvietimas 
į šventumą ir apaštalavimą. Mes 
visi esame Bažnyčia - ne vien tik 
kunigai ir vienuoliai. Yra ženklų, 
kad lietuviai tai supranta, ypač 
jaunoji karta bei jaunesnieji kuni
gai. Būtų labai naudinga ir svarbu 
nuosekliau ir nuodugniau supa
žindinti bei išaiškinti visuomenei 
II Vatikano Susirinkimo dokumen
tus. Juk kunigai reikalingi pagal
bos, jie turėtų pasitikėti uoliais 
įsipareigojusiais pasauliečiais, gar
bingais Bažnyčios apaštalais, su jais 
dalintis Gerosios Naujienos skel
bimo atsakomybe ir kitais darbais.

Popiežiaus paskelbtoji Naujoji 
evangelizacija turi remtis kaip tik 
daugiausia pasauliečiais. Jų pareiga 
yra prisodrinti evangeline dvasia 
visuomenę, šeimą, politiką, mo
kyklą ir darbovietės aplinką. Gerai 
organizuotoje ateities visuomenėje 
kiekvienas krikščionis privalės im
tis atsakomybės kūrybingai vyk
dyti žmogaus ir apaštalo pareigas.

Kartu su visais Lietuvos vysku
pais galvoju, kad labai svarbu sem
inarijose, klierikų brandinimo lai
kotarpiu akcentuoti būsimo kuni
go pareigą pačiam tarnauti, o ne 
būti kitų aptarnaujamam.

Ar turėtumėte kokių nors kon
kretesnių pasiūlymų Lietuvos dvasi
ninkams?

Pirmasis Popiežiaus susitikimas 
Lietuvoje buvo kaip tik su dvasi

būdino Jurgį Baltrušaitį kaip tikrą 
krikščionį ir dorą kataliką. "Tai 
žmogus, kuris visur ir visuomet 
stengėsi daryti gėrį su viltimi, kad 
Dievo karalystė neišvengiamai 
ateis. Kaip katalikas, Jurgis Bal
trušaitis nemažai nusipelnė, kad 
paruoštoje dirvoje sudygtų Dievo 
pasėtas grūdas", - pasakė kunigas.

Po mišių surengtame minėjime 
Vyskupų konferencijos generalinis 
sekretorius prof. mons. Vytautas 
Kazlauskas supažindino su poeto 
kūryba, įvertino jo politinės ir kul
tūrinės veiklos reikšmę Lietuvai ir 
Europai. Mons. V. Kazlauskas per
skaitė 1950 m. Italijos spaudoje 
pasirodžiusi straipsnį apie žymaus 

ninkais. Manau, kad kiekvienas 
lietuvis kunigas, klierikas ar vie
nuolijos narys turėtų dažnai sugrįž
ti ir apmąstyti Jono Pauliaus II 
kalbą Vilniaus arkikatedroje. Šv. 
Tėvas nurodė jiems saugų kelią. 
Dvasininkas su visais turi būti bro
lis, atlaidumo ir susitaikymo žmo
gus, drąsiai įsipareigojęs sociali
niuose reikaluose, jaunimo drau
gas, o be to maldingo gyvenimo 
pavyzdys. Popiežius labai gražiai 
dvasininkams pasakė: "Ypač dabar 
kunigai turi būti Švč. Trejybės 
vyrais". Pagaliau juk Bažnyčia Lie
tuvoje yra taip pat ir Bažnyčia 
pasauliui.

Gal pasiūlytumėte kokį nors planų 
pasauliečių veiklai Bažnyčioje?

Galėčiau pasiūlyti šį, tarkim, 
trejopą sielovadinį receptą.

Pirmiausia, kaip jau minėjau ir 
dvasininkams reikėtų įsigilinti į II 
Vatikano Susirinkimo dokumen
tus. Kiekvienas praktikuojantis 
krikščionis turėtų pažinti šiuos 
turtus, tiesiog tapti jų šeimininku.

Antra, kviesčiau dalyvauti nau
juose bažnytiniuose sąjūdžiuose, 
kurie spontaniškai atsirado dėlei 
tobulesnio pasauliečių formavimo.

Trečia, reikia supažindinti visuo
menę su socialiniu Bažnyčios mo
kymu. Per paskutiniuosius šimtą 
metų visi buvę popiežiai nuo Leo
no XIII iki Jono Pauliaus II tobuli
no Bažnyčios socialinę doktriną. 
Šis mokslas tinka visiems pasaulio 
kraštams, o ypač Baltijos, kurie 
iškentėjo pusės amžiaus marksis
tinės ideologijos spaudimą. Šv. 
Tėvas, viešėdamas rudenį Pabalti
jy, šiai temai pašventė savąjį susi
tikimą su kultūros ir mokslo žmo
nėmis Rygoje.

Kaip apaštalinis nuncijus, aš siū
lyčiau išleisti Lietuvoje pilną knygų 
rinkinį apie Bažnyčios socialinę 
doktriną. Tarp kitko, tai būtū-ūi- 
delė atrama įstatymus ieidžian- 
čiajai ir viešąją valdžią atstovau
jančiai struktūrai visuose visuo
menės lygiuose. Socialinis katali
kų Bažnyčios mokymas yra aukš
čiau kapitalizmo ar komunizmo. 
Jis siūlo originalias ir įžvalgias pers

italų literato Giovanni Papini ir 
Jurgio Baltrušaičio ryšius bei drau
gystę. Renginio metu susirinku
siems buvo pristatyti ir skaitomi 
eilėraščiai iš Jurgio Baltrušaičio 
poezijos knygos "Ašarų vainikas".

Paminėtos arkivysk.
Mečislovo Reinio gimimo 

metinės ir Vilniaus 
arkikatedros atšventinimo 

penkerių metų sukaktis 
Vilniaus arkikatedros atšventini

mo penkerių metų sukakčiai bei 
arkivysk. Mečislovo Reinio, Lietu
vos Katalikų Bažnyčios ir visuo
menės veikėjo, 110 gimimo meti
nėms paminėti vasario 6 d. iškil- 

pektyvas, atsižvelgiančias į visų 
žmonių gėrį bei naudą. Kiekvie
nam geros valios žmogui, esanči
am ir dešinėje, ir kairėje, turėtų 
būti nesunku ją suprasti.

Kokias Vakarų krikščionybėsver- 
tybes siūlytumėte įdiegti mūsų krašte?

Man nelabai patinka žodžiai "Va
karų krikščionybės vertybės". Krikš
čioniškos vertybės yra universa
lios.

Bet aš suprantu, kad jūs turite 
omenyje senojo kontinento žmo
nių išgyventas krikščioniškas ver
tybes. Taigi, pirmiausia, reikėtų su
vokti, kad Bažnyčia - tai visi pa
krikštytieji. Visi esame mistinio 
Kristaus Kūno nariai. Šis sąmonin
gumas savaime mus įves į aktyvų 
dalyvavimą Bažnyčios gyvenime. 
Kunigas vadovauja Eucharistijos 
šventimui, teikia sakramentus. Bet, 
kai kalbėjome, ir pasauliečiai priva
lo dalyvauti Bažnyčios kūrybi
niame gyvenime: jų pareiga yra 
supažindinti su tikėjimu kitus žmo
nes, įvairiais metodais juos kateki- 
zuoti, lankyti ligonius, prisidėti 
prie labdaros, prižiūrėti senelius ir 
našlaičius - šie ir daugybė kitų 
dalykų laukia krikščioniškų rankų 
ir širdžių - visur reikia liudyti savo 
tikėjimą Dievu ir žmogumi.

Norėtųsi išgirsti Jūsų žodį jauni
ems žmonėms. Kaip prie jų prieiti?

Nors tai ir banaliai skamba, bet 
jaunimas yra ir Bažnyčios, ir tau
tos ateitis. Bet aš kalbu apie realy
bę. Šv. Tėvas visose savo kelionėse 
stengiasi betarpiškai susitikti su 
jaunimu. Vien dėl šitokių susi
tikimų Popiežius važiuoja tūks
tančius kilometrų. Štai ir prieš pat 
savo kelionę į Baltijos valstybes jis 
susitiko su pasaulio jaunimo at
stovais Denveryje.

Manoji rekomendacija Lietuvos 
jaunimui yra taipogi kvietimas 
visai Lietuvos Bažnyčiai. Atsakin
gieji už sielovadą kiekvieną rytą 
turėtų savęs paklausti: ar šiandien 
susitiksiu su jaunais žmonėmis, 
kuriems atskleisiu Kristaus ir Baž
nyčios meilės slėpinius?-O vakare 
vėl reikia savęs klausti: ar buvau 
su jais susitikęs? Kai jaunimas atsi
duria Bažnyčios nuošalėje, reikia 
eiti ten, kur jie susirenka: į šeimas, 
mokyklas, darbovietes ar į pobūvių 
vietas, kur jie linksminasi. Kartais, 

mingas mišias aukojo Vilniaus arki
vysk. metropolitas Audrys Juozas 
Bačkis ir arkikatedros klebonas 
mons. Kazimieras Vasiliauskas. Per 
mišias arkivyskupas su džiaugsmu 
pastebėjo, jog "prieš penkerius me
tus vėl atšventinta Vilniaus arkika
tedra tapo Dievo namais ir mūsų 
visų dvasinio gyvenimo širdimi. 
Čia sugrįžo šv. Kazimiero palaikai, 
o pernai kartu su mumis čia meldė
si ir Šv. Tėvas, kuris labai džiaugėsi 
pirmuoju savo susitikimu su Lie
tuvos katalikais būtent čia, Vilniaus 
katedroje", - kalbėjo ganytojas.

Prisimindamas kunigus ir vysku
pus, kurie didvyriškai pašventė 
savo gyvenimą Evangelijai, arki
vysk. Audrys Bačkis akcentavo švie
sią arkivysk. Mečislovo Reinio as
menybę. Gimęs 1884 m. vasario 
5 d. Utenos apskrityje, Mečislovas 
Reinys mokėsi Rygos gimnazijoje, 
Vilniaus kunigų seminarijoje, Pe
terburgo dvasinėje akademijoje, 
Liuveno (Belgija) ir Strasbūro 
(Prancūzija) universitetuose. įšven
tintas kunigu 1907 m., aktyviai 
reiškėsi kaip Bažnyčios veikėjas ir 
Lietuvos pilietis, kuriam rūpėjo 
tautos nepriklausomybė ir jos žmo
nių dora.

M. Reinys vadovavo švietimo 
draugijai "Rytas", bendradarbiavo 
leidiniuose "Šaltinis", "Ateitis" ir 
"Aušra". 1926 m. konsekruojamas 
vyskupu ir 1940 m. tampa arki
vyskupu. 1947 m. arkivysk. Mečis
lovą Reinį, apkaltintą "antitarybine 
veikla", sovietinė valdžia suėmė ir 
nuteisė dešimčiai metų kalėti Vla
dimiro kalėjime, kuriame jis 1953 
m. mirė.

Arkivysk. Audrys Bačkis pakvie
tė visus susirinkusius įsiklausyti į 
arkivysk. Mečislovo Reinio žo
džius, kurie ir dabar mus tarsi ragi
nantys nepalūžti po sunkia našta, 
bet stengtis išsaugoti tėvynės lais
vę ir liudyti Jėzaus Kristaus Evan
geliją tarp savo brolių. 

norėdama jaunimą išvaduoti iš 
nesveikos aplinkos, Bažnyčia tu
rėtų mokėti pasiūlyti pranašesnę 
erdvę krikščioniškesniam jaunimo 
pasibuvimui. Kad ir pagal šv. Jono 
Bosko metodą. Vienas iš nuosta
biausių momentų, kuriuos išgyve
nau Lietuvoje, tai brolių pranciš
konų organizuotas susitikimas su 
jaunimu buvusioje Girulių pio
nierių stovykloje. Anąkart grįžau į 
Vilnių įsitikinęs, kad Bažnyčia Lie
tuvoje turi ateitį.

Šiais metais visi suskato kalbėti 
apie šeimą. Pasakykite ir Jūs savo 
nuomonę.

Dėmesys ar abuojumas šeimai 
yra visuomenės ir Bažnyčios iš
bandymas - iš to matosi kiek skiria
ma dėmesio realiems žmogaus 
rūpesčiams.

Valstybė privalo užtikrinti šei
mų romumą, privalo skrupulingai 
gerbti gimdytojų ir vaikų teises. 
Tai vienas pagrindinių demokrati
jos garantų.

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

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

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

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4t477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, 
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

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

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

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

NEW YORK-NEVV JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-9.30 
vai. ryto 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 - Music 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., VVatchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.

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

PHONES (718) 326-1282; 326-3150
■ TAI MŪSŲ VIENTVrtit VIETA 

GAUSI PARODU S AI. f. .

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEVY JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO kapiniu.

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
* LĖKTUVAI

LAIVAI (CRUISES)
* TRAUKINIAI (AMTRAK)

AUTOBUSAI
~ NUOMOJAMOS MAŠINOS
* VIEŠBUČIAI
* ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA
VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE

2129 KNAPP STREET
BROOKLYN, N. Y. 11229

TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

Bažnyčia privalo kreipti ypatingą 
dėmesį į Santuokos sakramentą, 
ruošti jaunus žmones šiam apsis- 
prendimi. Šeimų gyvenimą turi 
lydėti sielovadinė draugystė, o 
vaikelio gimimas ir krikšto apei
gos turėtų išryškinti Dievo dovanų 
ir gyvybės prasmę, jos palaikymo 
svarbą krikščionišką tėvų įsipa
reigojimą perduoti naujagimiui 
Kristaus Naujieną apie Dievo ir 
žmogaus meilę.

Ekscelencija, kaip Jūs norėtumėte 
apginti gyvybę, ypač dar negimusią. 
Žinau išsilavinusių žmonių, kurie 
toleruoja abortus.

Tai tikra drama. Jūsų aplinkoje 
veikė tarybiniai įstatymai, kurie 
netrukdė daryti abortus. Vakarų 
šalyse abortų banga taipogi labai 
didelė, tačiau jai, ačiū Dievui, prie
šinasi stiprūs sąjūdžiai. Daug žmo
nių, anksčiau palaikiusių abortus, 
dabar tapo jo priešininkais - jie 
pakeitė galvoseną. Nutraukti žmo-

(nukelta į 5 psl.)
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1993 gegužės 24, 
pirmadienis.

Vilnius. "Lentransgaz pra
neša. kad nutrauks dujų tiekimų 
Lietuvai nuo 1993 06 01 dienos, 
jeigu Lietuva nesumokės skolos.

1993 gegužės 25,

TAIKA SU JUMIS!

Mieli Broliai, Sesės,
Pavasaris ir Velykos skelbia tą pačią paslaptį - prisikėlimą naujam 

gyvenimui. Todėl Bažnyčia mus kviečia linksmintis ir džiaugtis, nes 
švenčiame ne vien istorinį Kristaus prisikėlimą, bet ir tiesos prieš melą, 
gėrio prieš blogį, gyvybės prieš mirtį pergalės šventę: "Kaip Adome visi 
mirštame, taip Kristuje visi būsime atgaivinti" (1 Kor. 15, 20).

Pirmieji krikščionys savo nesvyruojantį tikėjimą išreikšdavo pasisvei
kinimu Kristus prisikėlė! Kristaus priešai pajėgė žemišką prigimtį priė
musį Dievo Sūnų prikalti prie kryžiaus, bet buvo ir yra bejėgiai išlaikyti 
jį kape. Jie sugebėjo surasti Judą išdaviką ir papirkti kapą saugojusius 
kareivius: "Sakykite, kad jums bemiegant, atėję jo mokiniai naktį jį 
pavogė" (Mt. 28, 12-13), tačiau tos priešiškos jėgos nepajėgė sustabdyti 
apaštalų liudijimo, jog Kristus laisva valia sutikęs kančią ir mirtį, tikrai 
prisikėlė ir yra su mumis iki pasaulio pabaigos. (Mt. 28, 18-20)

įsikūnijusio Dievo Sūnaus 33 metų gyvenimas Žemėje, jo kančia, 
pažeminanti mirtis ant kryžiaus mus suartina su Kristumi, padeda 
pilniau išgyventi pagrindinę krikščioniško gyvenimo tiesą, kad jo 
gyvenimo kelias yra kiekvieno mūsų kelias - nuo gimimo iki pomirtinio 
išaukštinimo: "Dabar aš džiaugiuos savo kentėjimais ir savo kūne 
papildau ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra 
Bažnyčia" (1 Kol. 1, 24).

Šis gilus įsitikinimas, kad Kristus savo kančia įprasmino mūsų gyveni
mo kančias, savo mirtimi įveikė mirtį ir prisikėlimu kiekvienam į jį 
tikinčiam užtikrino prisikėlimą, velykinį Kristaus triumfą daro sykiu ir 
mūsų asmeniniu triumfu. Kas gali būti mums brangesnio, kas gali 
mumyse sužadinti didesnį džiaugsmą, kaip žinojimas, pagrįstas paties 
Dievo užtikrinimu, kad ir mes vieną dieną prisikelsime garbingam ir 
amžinam gyvenimui, kaip Velykų rytą prisikėlė Kristus. "Aš esu prisikėli
mas ir gyvenimas, kas tiki mane, tas turi amžiną gyvenimą ir aš jį 
prikelsiu paskutiniąją dieną". (Jn. 11, 25; 6, 54)

Be asmeninio džiaugsmo mes išgyvename ir visos mūsų tautos 
dvasinio-moralinio ir socialinio prisikėlimo viltį. Lietuvių tauta, kaip ir 
kiekvienas mūsų, eina Kristaus pramintu kryžiaus keliu. Tauta vargsta 
ir kenčia, bet nepraranda vilties, nes žino, kad po Didžiosios savaitės 
visuomet išaušta džiugus Velykų rytas.

Savo apsilankymo Lietuvoje metu Šv. Tėvas kalbėjo: "Kaip taikos ir 
vilties piligrimas ateinu skelbti tikėjimo į mūsų prisikėlimą... gerai 
žinau, jog atvykstu pas jus tokiu metu, kai Lietuvos visuomenė ieško 
šviesos savo garbingoje praeityje, tikėjimo kupinoje istorijoje, ir po ilgo 
kančios, išbandymų ir kankinystės laikotarpio stengiasi drąsiai žengti į 
priekį".

Velykinis džiaugsmas, išplaukiąs iš mūsų gilaus tikėjimo į darbo ir 
kančios prasmę Kristuje bei garbingą prisikėlimą, tepaliečia visą mūsų 
gyvenimą. Džiaugsmas yra lygiai užkrečiantis, kaip ir liūdesys, jei mūsų 
džiaugsmas bus nuoširdus, kylantis iš gilaus tikėjimo savo asmenine ir 
tautos šviesesne ateitimi, jį pajus ir nuliūdime bei beviltiškume gyveni
mo prasmės nematą mūsų broliai ir sesės.

Džiugaus velykinio aleliuja linkiu visiems išeivijoje ir tėvynėje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.

antradienis.

Vilnius. LB prezidentas A. 
Brazauskas priima pramonės ir 
prekybos ministro A. Sinevi- 
čiaus atsistatydinimų. A. Sine- 
vičius — ministras, kuris vado
vavo LB delegacijai tarpvalsty
bines (N\ Si naftos ir dujų tary- 
lx)s|)osėdy. Surgute kovo mėne
sį. Ir nepasirašė jokių “sandrau- 
ginių popierių .

1993 gegužės 26. 
trečiadienis.

Vilnius. Po pietų Bosija 
sumažina dujų tiekimų Lietuvai 
iki 1.5 milijono kubinių metrų 
per parų.V isuomenė informuo
jama: jeigu Bosija dar bent kiek 
tiekimų sumažintų, dujų užtektų 
tik gyventojams, Gyventojai, 
jūsų Rusija neskriaus.

NEUŽMIRŠTAMOS AUKOJIMO APEIGOS
— Lietuva ant tarptautinės teisės aukuro —

Nuo Redakcijos: "Naujasis Dienovidis" š.m. sausio 29 d. Ni 2 pradėjo spausdinti Dalios 
Dirgėlienes 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 straipsni nesutrumpindami ir tikimės, kad 
jis sudomins musų laikraščio skaitytojus.

1993 birželio 2 
trečiadienis.

Vilnius. LB pramones ir pre
kybos ministru paskiriamas K. J. 
Klimašauskas. Buvęs Ventos 
generalinis direktorius LKP 
ūkinės nomenklatūros šulas. Pa
keičia A. Sinevičių. kuris nepasi
rašė popierių Surgute.

Šiuo pasky rimu pradėtas akty
vus LB užsienio politikos ekono- 
mizavimas. Veikiai "valstybių 
diplomatija ims keisti "ž.invbų 
diplomatija . Pramonės ir pre
kybos ministerija vis dažniau 
v y kdy s Užsienio reikalų ministe
rijos funkcijas.

V ilnius. LB vvriausvbės po
sėdis. Nutarta atsisakyt bran
gaus terminalo statv bos — statv t 
tik platformų jūroje, nutiesiant 
vamzdžius į Mažeikius. Ir apri

bojant Lietuvos galimybes: plat
forma nepajėgtų priimt iš Vaka
rų tiekėjų tiek naftos, kad Lietu
vos kuro eneregetika taptų ne
priklausoma nuo Busijos tieki
mų. o Lietuva — nuo Busijos 
politinės įtakos.

Ir LTV. 21:30 vai. landa 
"Krantas . įrašų apie sųjūdinin- 
kų (V . Petkev ičiaus, A. Juozaičio 
ir kt.) susitikimų su LTSB KGB 
šefu E. Eismuntu paįvairina in
tarpai pašnekesio su buvusiu G. 
Vagnoriaus V y riausybės patarė
ju K. Astravu. Pastarasis įro
dinėja. įtikinėja, kad "terminalas 
pražudytų Lietuvų .

Dienų Vyriausybe priima 
sprendimų, vakare Krantas jį 
pateisina — stačiai neregėtas LB 
Vyriausybės ir LTV laidos 

Krantas darbo kolegialumas'

Ak'. Labiau reikėtų stebėtis 
pasaulinės politikos tėvų ir jų 

vietininkų Lietuvoje veiklos to
bula derme.

dėl žalos atlyginimo ir Busijos 
kariuomenės neįteisinimo Lie
tuvoje.

Naujųjų Lietuvos politikų pa
sauliui pristato Bosija. O k<xlėl 
ne? Okupacija juk — demokra
tine

1993 birželio 3, 
ketvirtadienis.

V ilnius. LTV, 22. 10 vai. "Lie
tuvos Respublikos prezidentas. 
Pirmieji darbo mėnesiai . Do
kumentinis filmas prasideda 
poezija: "Priauginom dilgėlių 
ant pilkapių . Prezidentas kuk
lus: "Pasakiau devynias kal
bas. ..

Viena. Čia ESBK, jau išpla
tintas Busijos delegacijos pareiš
kimas. kuriame sakoma, kad 
Lietuva atsižada savo pareiškimo

VELYKŲ ŽIEDAI

Šventų Velykų rytų 
Prie kapo Atpirkėjo 
Išsiskleidė ir žydi 
Balti žiedai lelijų.

Sieloj ugnis gyvybės 
Medės ugnim liepsnoja. 
Pasaulis vėlei gieda 
Velykų Aleliuja.

Eilėraštis ir nuotrauka 
Romualdo Kisieliaus

Faktų liudijimas: Amen Ir 
atsidūsėjimas LDDP — tai 
t ramdomieji marškiniai, kuriais 
Lietuvų apvilko svetimos vals
tybės. \a jau. na jau .. 1940 me
tais taip pat plačiai sklido var
sas: na jau. na jau'

įvykių testamentas: Kai 
pradėjo lyti, lijo kiaurų vasarų, 
ir Lietuvoje įsiviešpatavo prie
blanda. santėmis, nerami tyla 
Tylos ir santėmio drakonas — 
milžiniškas, glitus. šlykštus Ar 
nejaučiate, kad esame jo prary
ti:1 Drakonas pamažėl. be ati an
uos į teškina mūsų jausmus. pro
tus \ irškina viskų daiktus, lai
kų. orų Virškindamas skleidžia 
šleikštu — lyg virintų svogūn- 
laiškių tvaikų. Ar neužuodžiater' 
Dovanok Drakonui' (.„yvenk 
santarvėj su Drakonu' Tegyvuo
ja Drakonas. Kuris Virškinu 
Mūsų Gyvenimų! Mes m bemo
kame bendrauti Iš paskutiniųjų 
jėgų stengiamės išsaugoti visų tų 
niekų, kurį turėjome Ir jau žvė
ries godumu geidžiame įsigyti to 
visiško nieko dar. dar. dar. Pa
niškos baimės likti be nieko ne
beįstengia apmaldyti nei religi
ja. nei moralė, nei bausmės ar 
mirties bausmė. O juk ir ne
baudžiamas tas. kuris turtėja 
Privilegija turėti — tai t leninte- 
lis niekas, kuriuo Drakonas atsi
lygina LDDP sucementuotam 
klanui už Lietuvos aukojimų 
jam Prasideda bendravimo ago
nija. ir tai yra aklavietė, kurioje 
kiekvienas iš naujo turime 
apsisprę sti, ar mūsų protas, pri
imantis sprendimus. nėra ap
gautas Mūsų protas nėra, nega- 
ir būti apgautas visiems lai
kams .

Bus daugiau

Dienos už poliarinio rato
6 Pirmukas

Algirdas Čarneckis —
Antras klausimas pasi

rodė pats sudėtingiausias. Atėjo 
signalai, kad tie try s mano navi- 
gatoriai, suradę sau kompanijų 
fezeušnikų tarpe, beveik mirti
nai nusigėrę, guli kažkokioje jur
toje. “Muksimas , anksti rytų 
įsirėžęs į leduotų Bykovo krantų, 
gulėjo ant šono iki pusės užpiltas 
vandeniu, ir apie kokį nors plau
kimų ar gyvavimų negalėjo būti 
kalbos. Kokko, dirlklamas visų 
naktį, žadėjo sekančių dienų ište
kinti velenų.

Taigi sudėtingiausiirproblema 
— veleno pristatymas. Kokie ga
limi variantai? Pirmas — tai 
“Muksimas", bet...? Antras la
bai komiškas, Kliackino pasiūly
tas — prisirišti velenų prie arklio 
šono, o prie kito šono duonos 
man ir Sienojam, o man su gera 
lazda rankose “matais’ varyti tų 
vos gyvų padarų du šimtus kilo
metrų nežinomu keliu, o ten, at
vykus po pusė"s metų, garsiai 
sušukti "žiūrėkit Pirmuko ir 

baržos žmonės, mes čia trise: asi
las, velenas ir arklys. Rinkitės 
kas jums geriausiai patinka ! Aš 
šį variantų jiems truputį pa
gražinau, bet jo logika kėlė šyp
senėlę. Velenas turėjo sverti 
apie 25 kilogramus.

13 valandų By kovo radijo sto
telė kasdien palaikydavo ryšį su 
Trofimofsko ir Tit-Ary fabrikais 
Jos uždavinys — surinktus duo
menis apie centnerius sugautos 
žuvies, o gal ir kitokius sugautus 
“padarus perduoti į centrų. 
Centras buvoJakutske ir vadino
si rybtrestu. Aš direktoriui pa
siūliau palaukti radijo ryšio, 
užklausti Trofimofske žinių apie 
škunų, o tada galima bus susida
ryti tikresnį vaizdų apie ten vyk
stančius pasikeitimus. Nuėjome 
visi į radijo stotelę ir nekantriai 
laukėme ryšio. Žinios apie Belu- 
chų atėjo tokios: pramušta kom
presoriaus talpinė taškas stovi 
prie Trofimofsko taškas. Koman
da visa girta guli trumo dugne 

taškas škunai ieškoma vieta žie
mojimui taškas.

Sugrįžę atgal į kontorų po to
kių liūdnų, bet manęs nestebi
nusių žinių tęsėme savo posėdį

Liuke išsigiedrijo ir spustelė
jo šaltukas. Visi variantai gerai 
apsvarsčius, buvo nepriimtini. 
Vienintelį išsigelbėjimų aš 
mačiau tik "Muksime . Pasiųs
tas pas pjovėjus žmogus grįžo ir 
pranešė, kad pjauti sekasi labai 
slinkiai.

Direktorius Avakimovas, už
simanęs pietauti, pasiūlė po 
puses valandos vėl susirinkti vi
siems kontoroje.

Kažkas pasibeldė į duris. įei
kite , —tarė direktorius. į kabi
netų įėjo du pažįstami ir pagar
sėję “švariais darbeliais per
sonažai: Porsevas Nikolaj ir Fe- 
dia Makarov. Aš. manau, o gal 
irnetikaš, turiu kažkokius cen
trus ar. pavadinkime, recepto
rius. priimančius informacijų 
apie supančius žmones. Vienas 
toks receptorius manyje pasklei
džia malonių šiluinų su kuo ge
riausiais žmogaus orumų iške
liančiais jausmais, kitas įxi visų 
kūnų paberia bjauriausius nuo
dus. aptemdydamas dienos šv ie- 
sų. ir trečiasis— visai indiferen
tiškas. nesukeliantis ypatingų 
emocijų. Abu šie personažai vie
nareikšmiškai įsikomponavo į 
antrojo tipo konce|X ijų.

Taigi, susipažinkime su šia pu

blika. Pernai vasarų Bvkove. 
įpusėjus navigacijai, atsirado du 
driskiai ir viena moteris Mūsų 
nustebimi ii šie du driskiai vaikš
tinėdavai tarp tremtinių barakų 
ir jurtų su šautuvais .uit pečių. 
Vienas su medžiokliniu dvi
vamzdžiu. kitas — su karišku, 
kulkiniu. Trečioji šios kompa
nijos narė dairydavosi į visas pu
ses, ieškodama prastai padėtų 
d.uktų ar skarmalų Netrukus ši 
dama mikliai įsitaisė į vaikų 
darželio vedėjos pareigas ir par
davinėjo vaikams skirtų maistų. 
Prasidėjo baisūs girtuokliavimai. 
Jos tėvas — Makarovas. kokių 
48 metų vyras, iš tolo blizgėjo 
kaip auksas. Iš jo plačiai išsišie
pusios burnos ir s. (įkasti škai sus
tingusios švpsenos geltono me
talo pertekliuje dvelkė bejaus
mė, šalta, despotiška natūra 
Porsevas — damos vy ras, gan.i 
vikrus vaikinas, taijx>gi impo
navo savo išvaizda Kairiųjų vei
do pusę puošęs didžiulis ran
das ir eile išmaltų priekinių dan
tų liudijo “didvyriškų jo praeitį 
ir labai miglotų ateitį

Šių vasarų iŠ įprastinio reiso 
grįžusios mūsų Pirmuko koman
dos krante lauke trys vyrai, da
bar visiems pažįstami Avakimo
vas, Porsevas ir Makarovas. Šitie 
du “draugai , pasakė Avakimo
vas, tuoj pat važiuos su jumis, 
turėsite parvežti žmogų Plau
kiam, iei reikia Jankevičius pa

klausė, kur plauksim. "Davaiza- 
v adi (užvesk...atsake auksa
burnis Makarovas. I žvedę va
riklį atsiplėšėm nuo kranto. Jai 
kur plaukti, kokia kryptim“'!

Davai siuda . kiek pakėlęs 
smakrų ir kažkų burbėdamas at
sakė Makarovas. Iš burnos tren
kė degtines kvapas. Kadangi ne- 
nnrodvta tiksliai kur plaukti. 
Jankevičius vėl paklausė, kurgi 
plauksim. Ir vėl siuda —pasi
girdo atsaky mas. Ričardas neiš
kentęs nusikeikė rusiškai ir pik
tai išdrožė lietuviškai siuda — 
siuda. š... gal nori gyvuly, to 
gero iš manęs gausi! Porsevas. 
iki šiol ty lėjęs prasižiojo: Davaj- 
te. rebiata. Tartaro link ' Taip 
reikėjo sakyti iš karto.

Po trijų valandų priplankėm 
krantų. Ten stovėjo vienintelis 
namelis, kadaise jakutų medžio
tojų pastaty tas. Užėjom į vidų 
Porsevas liko lauke ir su paruoš
tu šautuvu rankoje laukė, kas 
bus toliau. z\nt grindų patamsy je 
gulėjo Žmogus ir dejavo Išnešę 
jį laukan pamatėme, kad tai labai 
tauraus veido, kokių 28-30 metų 
vvras J6 dešinė blauzda buvo 
kulkos sutrupinta. Kraujais per
mirkusios kelnės dvoke gangre
nuojančia mėsa. Jo išbalusį veidų 
dengė stambūs prakaito lašai. 
Grįžtant į By kovų Makarovas su 
didžiausiu pasitenkinimu žiūrė
damas j kenčiantį žmogų, kelis 
svkius jam kartojo "svoloč ty jx>- 

lizek t politkalinį1 tau supūti 
kalėjime, o ne plūduriuoti ant 
bangų Nežinau, kuris iš jų 
dviejų buvo tų kančių ir artimos 
mirties autorius, bet kariškų šau
tuvų Porsevas laike savo ranko
se. Po trijų dienų tų žmogų užka
sė By kovo kapinaitėse be karsto, 
be lenteles ir be pėdsakų

Gerieji pažįstami direkto
riui ištiesė pasirašv ti raštelį Mes 
dar nebuvome išsiskirstę Įlietų 
Užsimezgė pašnekesvs. "Kur 
stovi kateris su barža" J. — pa
klausė manęs Porsevas " Apie 30 
km aukščiau Turtino namelio, 
ten kur vasarų . — pabrėžiau 
aš. Aš žinau tas vietas", — pa
sakė žmogžudy s Porsevas. vis la
biau ners judamasis, be jokių ce
remonijų tiesiai šviesiai drėb
telėjo Avakimovui: Kiek duosi, 
jei ry toj velenas bus vietoje J' 
Na ir belzebubų spektaklis, pa
galvojau. Direktorius, jausda
mas. kad jų liesiformuojančiame 
plane jis galės nuo savo ĮX*čių 
numesti atsakomvbę ant jų 
sprando. pagyvėjo ir paklausė: 

Kiek (įrašote J Nežinau, kaip 
galvoji. Fedia . — kreipėsi Por
sevas Aš. stovėdamas šalia tų 
banditų ir kiaurai juos matyda
mas, iš karto suvokiau savo dra
matiškų Įiadetį.

Bus daugiau
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Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos visietns parapiečiams linki

O Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS, 
klebonas

BROOKLYN, N Y 
Apreiškimo parapija

VELYKŲ SVEIKINIMAI:
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Kristui prisikėlus, 
ramybės ir taikos visiems parapiečiams linki

Prel. PRANAS BULOVAS

MASPETH, NY 
V. J. Atsimainymo parapija
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Linkiu mieliems parapiečiams 
linksmų Velykų švenčių!

Kun. ALBERTAS KARALIS

5
NEVV HAVEN, CT 

St. Casimir’s Church

Kristaus Prisikėlimo šventės proga 
nuoširdžiai sveikiname 

mūsų vienuolyno geradarius 
bei visus Kultūros Židinio rėmėjus.

BROOKLYNO PRANCIŠKONAI

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
nuoširdžiai sveikiname visus parapiečius!

Prel. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas 
Kun. ALOYZAS VOLSKIS

Prel. JONAS KUČINGIS, klebonas emeritas

LOS ANGELES
Sv. Kazimiero parapija
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Šv. Velykų proga sveikina 
ir linki visiems 

gausių Dievo malonių

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS
DirektoriŲ Taryba 

ir štabas

Brooklyn, NY
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Visiems parapiečiams linksmų Velykų švenčių 
linki

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS, 
klebonas

LOVVELL, MA 
Sv. Juozapo parapija
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Sveikiname mielus parapiečius 
Sv. Velykų proga!

Kun. FRANCIS V. KARVELIS, klebonas 
Kun. PAULIUS P. SABULIS

VVATERBURY, CT
Sv. Juozapo parapija
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Nuoširdžiai sveikinu visus parapiečius 
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje!

Kun. VVILLIAM L. WOLKOWICH, 
klebonas

NORVVOOD, MA 
Sv. Jurgio parapija
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Malonių Velykų švenčių linkiu 
visiems parapiečiams!

Kun. Dr. JOSEPH ANDERLONIS, S.T.D., klebonas 
Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČIUS, klebonas emeritas

PHILADELPHIA, PA 
Sv. Jurgio parapija
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Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos visiems parapiečiams linki

Kun. ALBERTAS CONTONS, 
klebonas

BOSTON, MA 
Sv. Petro parapija

Šv. Velykų proga 
nuoširdžiai sveikiname visus parapiečius!

Kun. ALFREDAS T. ŽEMEIKIS, klebonas

Dijak. HENRIKAS KETURVVITIS

ELIZABETH, NJ 
Sv. Petro ir Povilo parapija
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Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos buvusiems parapiečiams 

linki

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS

Douglaston, N Y
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Nuoširdūs sveikinimai visiems 
Šventose Velykose!

Kun. Dr. EUGENIJUS SAVICKIS, 
klebonas

NEVV YORK, NY 
Aušros Vartų parapija
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Nuoširdžiai sveikina visus parapiečius 
Viešpaties Prisikėlimo šventėje

Kun. Dr. JUOZAS GRABYS, 
klebonas

AMSTERDAM, NY 
Sv. Kazimiero parapija
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Sveikiname visus parapiečius 
Viešpaties .Prisikėlimo šventėje!

Kun. V. PARULIS, MIC, klebonas
Kun. A. NOCKŪNAS, MIC

E

E
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Sveikinu visus draugus, pažįstamus ir 
buvusius parapiečius Šv. Velykų proga!

Kun. STASYS RAILA

Douglaston, NY
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Velykinių Aleliuja!
Aleliuja!

Prel. ANTANAS BERTAŠIUS, 
klebonas

PATERSON,NJ
Sv. Kazimiero parapija

3 VVORCESTER. MA 
Sv. Kazimiero parapija
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o
Skaidraus džiaugsmo visiems parapiečiams 

Šv. Velykų proga linki

Kun. PETRAS SHAKALIS, 
klebonas

BROCKTON, MA 
Sv. Kazimiero parapija

NEVV BRITAIN, CT 
Sv. Andriejaus parapija
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Sveikinu visus lietuvius 
Velykų švenčių proga!

Prel. DOMININKAS POCIUS, klebonas 
Kun. JAMES SHEERIN, administratorius

NEVVARK, NJ 
Svč. Trejybės parapija

Sveikinu visus parapiečius 
Kristaus Prisikėlimo šventėje — Velykose!

Šventose Velykose 
ramybės ir taikos visiems parapiečiams linki

Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS, 
klebonas

Kun. JONAS RIKTERAITIS, 
klebonas

LAVVRENCE, MA 
Sv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
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Nuoširdžiai sveikinu visus parapiečius 
Velykų šventės proga!

Kun. JOHN T. MOSKUS

£
HARTFORD,CT

Svč. Trejybės parapija
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PL’TNAM, CT 
Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserų 

kapelionas

Kun. ADOLFAS KLIMANSKIS, 
klebonas
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Skaidraus Velykų džiaugsmo 
visiems linki

Nuoširdžiai sveikinu visus parapiečius 
Šv Velykų proga!

Kun. Dr. VALDEMARAS M. CUKURAS

PROVIDENCE, RI 
Sv. Kazimiero parapija
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Sveikiname visus lietuvius 
ir linkime Prisikėlusio Kristaus palaimos!

o
Tėv. TIMOTIEJUS BURKAUSKAS, 

administratorius
Kun. JURGIS D DEGUTIS, 

klebonas emeritas

Šv. Andriejaus parapija, Philadclphia, PA
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Šv. Velykų proga 
linkiu visiems parapiečiams taikos ir ramybės!

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS, 
klebonas

CAMBRIDGE, MA 
Nekalto Prasidėjimo parapija
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Kristaus Prisikėlimo šventėje sveikinu visus parapiečius 
ir linkiu linksmų Velykų!
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Kristaus Prisikėlimo šventėje ramybės ir taikos 
visiems parapiečiams ir Darbininko skaitytojams 

linki

KEARNY, NJ
Sopulingosios Dievo Motinos parapija

Prel. DOMININKAS POCIUS, klebonas 
Kun. JAMES SHEERIN, administratorius
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Kun. A. MATULIS, 
klebonas

BAYONNE, NJ 
Sv. Mykolo parapija
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Vysk. Paulius Baltakis. OFM, su Nashua, NH. Vasario 16-osios minėjimo organizato
riais: kairėje Stasiu Stončium ir dešinėje Ričardu (.rausliu. K Daugėlos nuotrauka

PAVOJUS NUO LIETUVOS NESITRAUKIA
(atkelta iš 1 psl.) 

pasaulyje. Žinoma, jeigu mes pa
tys pasirodysime nesukūrę teisinės 
valstybės, tai būsime prisidėję prie 
neteisimo pasaulio kūrimo. Kažin 
kas mūsų pasigalėtų, jei aplinkinis 
neteisinis pasaulis, panaudodamas 
jėgą sugrąžintų mus į savo glėbį. 
Štai kodėl Lietuvoje pavojinga, kai 
Seimas nevykdo įstatymų, kai aukš
tieji pareigūnai nusižengia priesai
kai. Kovo 11-oji mus įpareigoja 
tam priešintis, pasakyti daug ne
malonių žodžių dabartinei valdžiai.

Kovo 11-ąją apgynė žuvusieji 
prie televizijos ir pasienyje, buvo 
ir rezistencija. Jų visos aukos įpa
reigoja apginti Kovo 11-ąją, kad 
mūsų namai - Lietuva būtų apsau
goti, nes jei jie bus apsaugoti, tai 
juose anksčiau ar vėliau atsiras 
tvarka.

Tokiomis mintimis Vytautas 
Landsbergis baigė savo pranešimą. 
Toliau sekė klausimų - atsakymų 
dalis. Pirmasis klausimas palietė 
dabar ruošiamą Lenkijos-Lietuvos 
sutartį. Atsakydamas, Landsbergis 
pasakė, kad jam nėra nieko žinoma 
apie šią sutartį, nors jis ir yra Seimo 
užsienio komisijos narys. Apie tą 
sutartį nieko nežino ir dr. Bobelis, 
kuris yra tos komisijos pirminin
kas. Sutartis ruošiama tarp užsienio 
reikalų ministrų ir prezidentų. Ta
čiau tai, kas žinoma iš neoficialių 
šaltinių yra tai, kad sutartyje bus 
parašyta jog "nuo šiol Vilnius yra 
Lietuvos sostinė", nieko nepa
žymint, kad Vilnius yra istorinė 
Lietuvos sostinė. Tai Landsbergis

"Mažosios studijos" svečias - 
APAŠTALINIS NUNCIJUS LIETUVAI

(atkelta iš 2 psl.)
gaus gyvybę - tai tiesiog žiedo 
sumindžiojimas, iš kurio po kele
to metų turėtų subręsti nuostabiai 
prasmingas vaisius. Kol kas aborto 
drama yra smerkiama tik žodžiu. 
Reikia tiesiog užkirsti kelią pli
timui.

Turime skirti daug laiko krikš
čioniškai etikai. Reikia formuoti 
jaunimo galvoseną, kad lytinis 
gyvenimas gali būti tik tarp susi
tuokusių, šeimoje. Vaizdžiai ta
riant, išankstinis lytinis gyveni
mas jaunuolio brendime gali pa
virsti į kandžią pavasario šalną, 
t.y. tapti pragaištingu. Bažnyčia 
turėtų daugiau kalbėti ir aiškinti 
būsimoms mamoms apie jų kilnias 
pareigas. Tam reiktų sukurti tie
siog atskirą mokymo struktūrą, kur 
be kitko būtų aiškinama galimybė 
kontroliuoti vaikų gimstamumą, 
naudojantis natūraliais metodais. 
Bažnyčia pripažįsta tik šiuos teisė
tus metodus. Gaila, kad priešnėš- 
tuminių priemonių gamintojai ir 
pardavėjai stengiasi paslėpti šią 
realybę.

Pokalbio pradžioje minėjote šv. 
Tėvo atvykimą, kaip patį maloniausią 
prisiminimą dveją metą diplomatinės 
tarnystės metu. Ką reikėtą daryti, 

pavadino visai nereikalingu pralai
mėjimu arba neišnaudota gali
mybe, kuriai Lenkijos pusė nebūtų 
turėjusi teisinio pamato priešintis.

Kiti klausimai lietė Seimo opo
zicijos veiklą, Kuršių Nerijos regio
no problemas, sutartį dėl Rusijos 
karinio tranzito per Lietuvą.

Atsakydamas dėl karinio tranzi
to, Landsbergis pabrėžė, jog vienin
ga opozicijos nuomonė yra ta, jog 
iškiltų realus pavojus Lietuvos vals
tybingumui, jei Lietuva pasirašytų 
sutartį su savo įsipareigojimais ben
dradarbiauti, padėti Rusijai tokio
je karinėje srityje. Tai būtų tam 
tikra karinė bendradarbiavimo su
tartis, tai būtų ir pažeidimas kons
titucinio akto, kuris draudžia bet 
kuriai Lietuvos vyriausybei jungtis 
į postsovietines sandraugas, uni
jas ar sąjungas. Opozicija net pa
siūlė baudžiamojo kodekso papil
dymą, kokia' Bausme turėtų būti 
paskirta asmenims, pažeidusiems 
šį konstitucinį aktą. Šią problemą 
galima spręsti per vienkartinius lei
dimus, duodamus Rusijai pervežti 
kareivius ar krovinius, bet tai ne
būtų įpareigojanti sutartis. Mes ži
nome, kas yra Rusijos kariuomenė 
Lietuvoje. Jei būtu palanki proga 
Rusijoje ar joje sustiprėtų priešiš
kos jėgos, tai tokia sutartis gali 
tapti pretekstu Rusijai ateiti Lietu
von ir apginti savo " gyvybinius 
interesus”.

Po to sekė klausimai apie išanks
tinių rinkimų į Seimą galimybę, 
opozicijos veiklos plėtimą regio
nuose.

kad Jono Pauliaus II apsilankymas 
Lietuvoje neliktą vien tik istoriniu 
prisiminimu.

Kviečiu visus vis iš naujo skaity
ti Popiežiaus pasakytas kalbas, 
kurios atveria naujo žmogaus, nau
jo kūrinio įvaizdį. Tebrandina jos 
mūsų vyskupų, kunigų, vienuolių 
ir pasauliečių širdis. Visos krikš
čionių šeimos privalėtų turėti šias 
Šv. Tėvo kalbas ir jas gvildenti lyg 
testamentą. Taip pat ir kultūros 
bei mokslo žmonės gautų daug 
naudos, skaitydami Popiežiaus 
žodžius pasakytus Vilniuje, Rygo
je, Taline. Užmaršties dulkės ne
turėtų nugulti ant Šv. Tėvo mums 
atvežtų dvasinių turtų, - juk Popie
žius metų metais meldėsi už mus, 
išmoko skaityti trijų Baltijos šalių 
kalbomis ir su dideliu dėmėsiu 
ruošėsi šiam atvykimui.

Jūs esate diplomatas, netgi Lietu
vos diplomatinio korpuso dekanas. 
Bet atsakykite ši kartą nediplomatiš- 
kai į nediplomatišką klausimą - ar 
čia, Lietuvoje, Jums neateina kartais 
j galvą Skupeno mintis: "Koks velnias 
nešė mane j šitą galerą?"

(Arkivyskupas J. M. Garcia juo
kiasi). Nemanau, kad mane čionai 
nešė velnias. Popiežiaus Jono Pau
liaus II sprendime, skiriant mane

Pabaigoje Landsbergis iškėlė dė
mesio stokos Lietuvai pavojų. Dė
mesys dabar sutelktas į Balkanus. 
Baugu, kad tai nebūtų strateginis 
manevras: visą pasaulio dėmesį 
sutelkti ten, o Baltijos šalys tuo 
metu gali tyliai "nuslysti į jūrą". 
Todėl reikalingos kokios tai tarny
bos, kurios turėtų imtis žygių pap
ildomai atstovauti Lietuvos rei
kalus. Pavojus yra nuolatinis. Jei 
nebūtų buvę pasaulio dėmesio, tai 
Lietuva būtų sunaikinta jau 1990 
m. Ilsėtis dar negalima nei išeivi
joje, nei Lietuvoje.

Susitikimo pabaigoje į privačiai 
užduotą klausimą, ką Vytautas 
Landsbergis padarytų papildomai 
ar skirtingai negu, kad padarė nuo 
kovo 11-osios, Landsbergis atsakė, 
jog jis duotų uždavinį išeivijai 
surinkti teisininkų ir kariškių, ku
rie atvažiuotų į Lietuvą ir padėtų 
atkurti valstybę. Tada trūko vaka
rietiškų žmonių, o jų nebuvo iš 
kįr paimti, o čia jų buvo ir yra.

Sunku išsiskirti po tokių neišnau
dotų bendradarbiavimo galimybių 
aptarimo, todėl dar ilgai Kultūros 
Židinyje žmonės būriavosi, dis
kutavo, ginčijosi, vaišinosi kava ir 
pyragais.

Turiningas vakaras prabėgo grei
tai, tačiau išgirstos mintys pasiliks 
ilgam laikui. Pavojus lyg šešėlis 
nuo Lietuvos dar nenuslinko, todėl 
ilsėtis dar anksti. Vytautas Lands
bergis į susitikimą atvyko tiesiai iš 
aerouosto, asmeniniu pavyzdžiu 
parodydamas nepailstamo darbo 
Lietuvos naudai būtinybę. A. J.

šion puikion ir įpareigojančion 
misijon, matau Dievo vedimą.

Jūs esate taip pat ir rašytojas, poezi
jos gerbėjas, dažnai lankotės paro
dose ir paveikslą galerijose. Kokį 
meną labiausiai mėgstate?

Aš myliu poeziją kaip kūrybinę 
menininko išraišką. Poezija yra 
vienintelis būdas kalbėti apie neap
sakomus dalykus. įdomu, kad dau
gelis mistiku buvo žymus poetai. 
Taipogi ir kardinolas Karolis Voi
tyla, dabartinis popiežius, parašė 
keletą poezijos knygų. Esu įsi
tikinęs, kad tikrasis menas neturi 
amžiaus. Vilniuje, vienoje apaštali
nės nunciatūros salėje, pakabinau 
du paveikslus: klasikinį ir moder
nų - vieną šalia kito. įdomu, kad ir 
apsilankiusiam Šv. Tėvui patiko 
žiūrėti į šį sugretinimą. Šie paveiks
lai skirtingos koncepcijos, bet arti
mi savo grožiu.

Ar grįžęs į Ispaniją nueinate kada 
į bulių kautynes?

(Juokas) Ne, į koridą nevaikštau. 
Yra daug gražių ir įdomių dalykų, 
nuo kurių dvasininkui derėtų susi
laikyti. Bet vienas kunigas ispa
niškoje koridoje dalyvauja visada. 
Tai "Plaza de Toros" kapelionas. 
Nelaimes atveju jis suteikia sakra
mentus.

NASHUA, NH
Vasario 15-tos minėjimas 
mažoje lietuvių kolonijoje
Maža Nashua. N H, lietuvių 

kolonija vasario 27 d. paminėjo 
Lietuvos Nepriklausomybės at
gavimų. Kiekvienais metais to
kie minėjimai buvo ruošiami Sv. 
Kazimiero parapijos salėje, po 
bažnyčia. Mirus klebonui kun. 
J. Bucevičiui, bažnyčios patalpų 
naudojimo sųlygos pasikeitė. 
Rengimo komitetas suruošė 
minėjimų gražioje Nashua menų 
ir mokslo centro salėje.

Pagrindinis minėjimo svečias 
vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
mišias aukojo ir pamokslų pasakė 
Sv. Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Salėje vyskupas pa
aiškino kokiame stovyje šiuo 
metu yra Katalikų Bažnyčia Lie
tuvoje: 1992 metais iš 675 para
pijų 222 buvo be kunigų. Šiuo 
metu 2/2 seminaristai ruošiami 
kunigystės pašaukimui. Katalikų 
veikla plečiama mokyklose, per 
labdaros organizacijas. Pi iškaito

Moderniškų liaudies melodijų Solistas Vytautas Babravičius 
atlieka dali meninės prograin<r3į\a.sbuji? N H, vasario 27 d. 
įvykusiame Lietuvos Nepriklausomybės minėjime.

Lietuvos Vyskupų 
konferencijos kreipimasis

Lietuvos Vyskupų konferencija paskelbė kreipimąsi, kuriame sako
ma, kad spauda, radijas ir televizija neatsakingai naudojasi laisve ir 
prisideda prie visuomenės klaidinimo.

Paskutiniuoju metu Lietuvą užplūdo įvairūs religiniai kultai, sektos ir 
atskiri asmenys, kurie atmesdami Kristaus Bažnyčios mokymą, neša 
"naujojo amžiaus" idėjas ir prietarus, ypač pavojingus tiems, kurie 
neturi gilių krikščioniškų pagrindų.

Lietuvos vyskupų konferencija apgailestauja, kad kartais net kunigai 
neatsakingai pasinaudoja visuomeninio bendravimo priemonėmis, 
skleisdami idėjas, kurios niekaip nesiderina su krikščioniškąja doktrina. 
Kunigams, taip pat ir pasauliečiams netinka viešai platinti ar populia
rinti privačius "apsireiškimus", jei jie Bažnyčios nėra patvirtinti.

Kreipimesi visų visuomeninio bendravimo priemonių darbuotojų 
prašoma būti labiau atsakingais ir nesivaikyti sensacijų apie "keliones 
po kosmosą", privačius "apsireiškimus" ar "stigmuotuosius", kurie są
moningai ar nesąmoningai griauna tikrą tikėjimą ir prieštarauja Bažny
čios mokymui.

LIETUVIAI TARPTAUTINIAME 
MUZIKU KONKURSE ČEKIJOJE

Nuo XIX-to amžiaus pradžios pasaulyje garsėja puošniai ir patogiai 
įrengtas Čekijos kurortas Marianske Lazne, anksčiau plačiai žinomas 
vokišku vardu Marienbad. Ten mineralinis vanduo trykšta iš 40 
versmių, miškinga aplinka, beveik 70 km pasivaikščiojimo takų, stilingi 
pastatai. Viename iš senųjų namų, kur dabar įrengtas miesto muziejus, 
1823 m. gyveno Goethe. Šiuo metu Marianske Lazne turi 14,000 
gyventojų.

1994 m. vasario 20-27 d. d. šiame kūrorte buvo surengtas Septintasis 
tarptautinis aklųjų ir silpnaregių muzikų (profesionalų atlikėjų) konkur
sas. Dalyvavo 36 asmenys, iš jų du iš Lietuvos: solistė Onutė Ma
tusevičiūtė, Lietuvos muzikos akademijos penkto kurso studentė, ir jos 
brolis Leonas Matusevičius, kuris groja pučiamųjų instrumentu - bari
tonu.

Antrajame rate liko 17 konkurso dalyvių, tarp jų ir abu kauniečiai: 
brolis ir sesuo. Po to Matusevičiūtė pateko į baigminę grupę - viena iš 
šešių išrinktųjų. Be jos, ten buvo du pianistai (ispanas ir japonas), du 
klarnetininkai (čekas ir rusas) ir vienai fleitininkas (čekas).

Baigmėje Matusevičiūtė atžymėta diplomu ir už čekiškos muzikos 
interpretaciją gavo piniginę premiją. Diplomas yra papuoštas Chopin 
(Šopeno) portretu - Marienbade kompozitorius yra gydęsis.

Be to, kaip geriausiai koncertmeisterei piniginė premija paskirta 
Ligijai Richterytei - ji yra reginti, žinoma Kauno koncertmeisterė ir 
Onutės Matusevičiūtės nuolatinė muzikinė palydovė.

Trijų kauniečių pasirodymas tarptautiniame aklųjų muzikų konkurse 
Čekijoje buvo sėkmingas ir tuo galima pasidžiaugti.

E.Č.M.

ma apie l(XX) vienuolių. Po
piežiaus apsilankymas Lietuvoje 
sustiprino katalikiškų veiklų, ap
mirusių per pusšimtį priespau
dos metų.

Vysk. Baltakio apsilankymas 
ne tik pradžiugino Nashua ir 
apylinkių lietuvius, bet didžiai 
sustiprino jų pozicijų tarp etni
nių mažumų, skriaudžiamų siau
rų pažiūrų dvasininkijos.

. Tolimesnėje popiečio progra
moje pasirodė gitaristas Vytau
tas Babravičius Jo dainų tautiški 
motyvai su moderniška prezen
tacija skambėjo saikingai, be 
dažnai girdimo nepakenčiamo 
triukšmo, su gražia nostalgijos 
priemaiša. Babravičius savo dai
nas imu palydėjo su gitara, lūpi
ne armonikėle ir birbyne.

Bostono lietusių liaudies šo
kių grupe, vadovaujama Rūtos 
Mickūnienės. baigė popiečio 
programų, po kurios gausiai susi
rinkę ss ečiai bus o pas .ošinti tra
dicine "kas ute su pyragais .

K. Daugėla

IŠ VISUR
— Raimundas Rajeckas, 

buvęs vyriausiasis Lietuvos pre
zidento patarėjas, kovo 9 d. pre
zidento paskirtas nepaprastuoju 
ir įgaliotuoju ambasadoriumi 
Jungtinėje Didžiosios Britanijos 
ir Siaurės Airijos Karalystėje.

— Dalius Čekuolis, Lietuvos 
ambasadorius Danijos Karalys
tėje. prezidento A. Brazausko 
dekretu paskirtas atstovauti Lie
tuvai ir Norvegijos Karalystėje.

— Chicago, IL, Svč. Marijos 
gimimo parapijos choras, vado
vaujamas muz. Antano Lino, ko
vo 27 d. parapijos bažnyčioje 
rengia dvasinės atgaivos koncer
tu.

— Dr. Zenonas Namavičius, 
Lietuvos ambasadorius Vokieti- 
joje. Nepriklausomybes šventės 
proga vasario 16 d. suruošė 
priėmimų atstovybėje Bonnoje. 
Atvyko per pusantro šimto 
svečių — kitų kraštų diplomatų, 
Vokietijos įvairių ministerijų 
valdininkų, prekybininkų, lab
daros organizacijų ir svarbiausių 
lietuviškų organizacijų atstovų.

— Stasys Pieža, žurnalistas, 
Lietuvos Vyčių veikėjas, buvęs 
"Chicago American laikraščio 
religipib skyriaus redaktorius, 
sulaukęs 88 metų amžiaus, mirė 
kovo 9 d.

— Hartfordo skautai ir skau
tės, dėkodami “Darbininkui už 
talkų, po sėkmingos Kaziuko 
mugės laikraščiui stiprinti per 
vietininkų v. s. J. Beniūnų pa
skyrė $50. ‘'Darbininko leidėjai 
ir administracija nuoširdžiai 
dėkoja.

— Ieškomas Petras Kavolis, 
gyvenęs 141 Draher St., Wa- 
terbury, CT. Jis pats arba apie 
jį žinantieji prašomi pranešti 
adresu: Stasys Kavolis, Geležin
kelio 22, 5610Telšiai. Lithuania

— Hartford, CT. Berželio 
tautinių šokių grupė rengia me
tinį koncertų-vakarų balandžio 
16 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Svč. 
Trejybės lietuvių parapijos 
salėje, Hartford. CT. Bilietus 
įsigyti ir stalus užsisakyti galima 
iš anksto pas Dalių Dzikienę. 
telef 521-6028 arba pas Linų 
Balsį, telef. 729-8815.

— JAV Valstybės departa
mentas ieško asmenų, kurie do
misi vertėjo pareigomis. Reika
lingi asmenys, gerai mokantys 
anglų ir lietuvių kalbas. Darines 
ne nuolatinis, bet atliekamas tik 
reikalui iškilus Suinteresuoti 
gali kreiptis telefonu 202 647- 
3492 arba rašyti adresu: Inter- 
preting Division. Room 2212, 
Office of Dmguage Services, 
U. S Department of State, VVa- 
shington, D C 20520 Kandidatai 
turi būti Amerikoje išgyvenę 
bent 4 metus, turėti leidimų 
dirbti šiame krašte. Pageidauja
mas universitetinio lygio išsilavi
nimas.

— Ieškomi Juozapas ir Matil
da lazdauskai, kurie kadaise gy
veno 71 11 Upland St.. Philadel- 
phia. P V Prašomi atsiliepti jie 
patvs arba gimines 1x4 pažįsta
mi Rašyti: Ponia Baleišienė, 
Vilkų 5, Kaunas .3016. Lithuania 
— Lietuva



PAS FLORIDOS LIETUVIUS ST. PETERSBURG, FL.

JUNO BEACH, FL

Pabendravimo pietūs buvo 
kovo 8 d. Piccadely Restorane. 
Buvo atvykęs svečias iš Wash- 
ingtono Linas Kojelis ir kalbėjo 
apie U. S. Baltic Foundation. Su 
juo visuomenę supažindino LB 
apylinkės pirmininkas dr. Vy
tautas Majauskas. Svečias įdo
miai papasakojo apie Pabaltijo 
ekonomines problemas.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime vasario 13 d. JAV LB 
Krašto valdybos darbams pa
remti buvo suaukota 2875 dol. 
Koncertinę minėjimo dalį atliko 
solistė Laimutė Stepaitienė iš 
Chicagos. Koncertas buvo meto
distų bažnyčioje.

Gavėnios susikaupimas vyko 
kovo 5 d., šeštadienį. Mišias 
aukojo vysk. P. Baltakis, OFM, 
ir kun. V. Pikturna Sv. Pauliaus 
nuo Kryžiaus koplyčioje.

Sv. Kazimiero minėjimą su
rengė Lietuvos Vyčiai kovo 6 d., 
sekmadienį. Mišios buvo Sv. 
Pauliaus nuo Kryžiaus bažnyčio
je. Jas aukojo vysk. P. Baltakis 
ir kun. V. Pikturna. Po pamaldų 
buvo pokylis restorane.

Dainos choras ruošiasi kon
certui, kuriuo paminės veiklos 
K) metų sukaktį. Koncertas bus 
balandžio 8 d. Sv. Pauliaus nuo 
Kryžiaus parapijos salėje. Ba
landžio 11 d. choras koncertuoja 
Vero Beach, FL.

VIENKARTINĖ SPECIALI KAINA Į VILNIŲ

KOVO 29 d.
□ CHICAGO, DETROIT ir CLEVLAND į abi puses

$650.00 plius mokesčiai
□ NEW YORK į abi puses $475.00 )Iius mokesčiai

Nuo BALANDŽIO 1 -16 d.
□ CHICAGO, DETROIT ir CLEVLAND j abi puses

$750.00 j )lius mokesčiai
□ NEW YORK į abi puses $575.00 )lius mokesčiai

Bilietai galioja iki 6 mėn.

Dėl informacijos prašom kreiptis į:
BALTIC TOURS

77 Oak St., Suite 4
Newton, MA 02164

Tel.: 617 965-8080, Fax 617 332-7781

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

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

_______MUSU ATSTOVAI:
85-17 101 Str .Richmond Hill, NY, 11418
_________tel. (718)441-4414___________

52 Feagles Road, Worwick, NY 10990
tel. (914)258-5133

MARCH PICK-UP SCHEDULE
3/19 SAT BROOKLYN, NY 12-2 PM (Kult. Žid.)
3/22 TUES NEVV BRITAIN, CT 

NEVY HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT

.11-12 AM
2-3 PM
5-7 PM

3/23 WED PATERSON, NJ
KEARNY, NJ

11-12 PM 
1-2 PM

3/24 THURS PHILADELPHIA, PA 
BALTIMORE, MD

9-11 AM
4-6 PM

3/29 TUES PUTNAM, CT 10-11 AM
3/30 WED NEVY ARK, NJ 12-1 PM
4/2 SAT BROOKLYN, NY 12-2 PM (K.Ž.)

Krikštynos. Vasario 20 d. Šv. 
Pauliaus nuo Kryžiaus bažnyčio
je pakrikštytas Rozitos ir Beno 
Paulauskų sūnus Aro-Mykolo 
vardais. Rozita yra Vytauto ir Al
donos Bieliūnų dukra, gi Benas 
Paulauskas yra prieš porą metų 
atvykęs iš Lietuvos.

I.L.B

SUNNY HILLS, FL.
LB apylinkės pobūvis įvyko 

sausio 22 d. Dalyvavo 70 narių 
ir svečių. Iš a. a. Jono Strazdo 
palikimo parduoti 4 paveikslai už 
juos gauta 920 dol. pajamų. Da
lis pelno skiriama Telšių vaikų 
globos namams, kuriuose gyve
na apie 130 našlaičių. Tuos na
mus apylinkė pati pasirinko iš 
Lietuvos kultūros ir švietimo mi
nisterijos gauto sąrašo.

LB apylinkės metinis susirin
kimas įvyko sausio 30 d. Iš apy
linkės iždo po šimtinę paskirta: 
“Lietuvos vaikų vilčiai , žurna
lui “Pasaulio lietuvis”, LB Švie
timo tarybai; po 50 dol. — LB 
įstaigai VVashingtone ir buvu
siam “Antrosios jaunystės” cho
ro vedėjui Vincui Mamaičiui. Iš
rinkta valdyba pareigom pasi
skirstė taip: pirmininkė Laima 
Savaitienė, vicepirm. Vytautas 
Gečas, iždininkas Vytautas Sa- 
vaitis, renginių vedėja Elena 
Zebertavičienė, narė Marija De- 
renčienė.

I.L.B.

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas atšvęstas 
vasario 16 d. Minėjimui vadova
vo Lietuvių Klubo pirm. Mečys 
Šilkaitis. Po JAV ir Lietuvos 
himnų, žuvusiųjų pagerbimo ir 
kun. Stepono Ropolo, OFM, in- 
vokacijos Dalila Mackialienė 
perskaitė nepriklausomybės ak
tą. Vida Meiluvienė perskaitė 
prez. B. Clinton sveikinimą ir 
Floridos gubernatoriaus Lavvton 
Chiles proklamaciją. Po latvių ir 
estų atstovų sveikinimų pagrin
dinę kalbą pasakė Lietuvos gen. 
konsulas Chicagoje Vaclovas 
Kleiza. Meninėje dalyje Lietu
vių Klubo choras, vadovaujamas 
inuz. Vytauto Kerbelio, akom
panuojant muz. R. Dzikienei, 
atliko keletą dainų. Visas minėji
mas praėjo labai sklandžiai ir su 
pertrauka teužėmė pusantros 
valandos. Aukų gauta: ALTui 
$1945, Lietuvių Bendruomenei 
$3,852, Tautos Fondui $60, 
“Vaikų Vilčiai” $30.

LB Floridos apygardos meti
nis suvažiavimas įvyks balandžio 
30 d. Picadilly restorane, 8016 
So. Military Trail, Palm Beach, 
FL. Po JAV LB Krašto valdybos 
vicepirmininko kalbos ir Flori
dos apygardos ir apylinkių atsto
vų pranešimų bus renkama LB 
Floridos apygardos valdyba.

L.S.S.I. Romo Kalantos kuo
pa rengia pavasarinę išvyką į 
gamtą-gegužinę balandžio 6 d., 
trečiadienį, Veteranų Parke, an
trame paviljone. Pradžia 10:30 
vai. ryto, karšti pietūs 13:30 vai.

Marija Remienė, Lietuvių 
Fondo tarybos pirmininkė, pa
gerbta Lietuvių Klube vasario 6 
d. pietų metu.

Dr. Jonas Galdikas, Vilniaus 
universiteto profesorius, po sek
madienio pietų Lietuvių Klube 
kalbėjo sausio 30 d. Svečias yrą

ŠYPSNIAI i< 

IŠ NETOLIMOS •

PRAEITIES

Priešmirtinė svajonė
— Ką svajoja lenkų kiaulė, ve

dama į skerdyklą?
— Kad bent jos širdis liktų 

Lenkijoje.

Tarnyboje ir namie
— Kodėl Jeruzelskis Lenkijo- 

je dėvi kariniu munduru, o kai 
vyksta į Maskvą, rengiasi įpras
tai?

— Man atrodo, kad Lenkijoje 
jis eina tarnybą, o ten yra namie.

Gera vieta
Kai Brežnevas sužinojo, kad 

Karolis VVoityla tapo popiežiu
mi, iš įtūžio sušuko:

— ()t kur gudrūs žmonės tie 
lenkai! Tik leisk kuriam išvažiuo
ti į užsienį — tuojau susiranda 
gerą vietą ir nelu'grįžtaį kraštą.

B “Trmacy B
VVm. Anastasi, B. S. 

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

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER

Tel.; 296' 4130

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jus galite namuose klausytis 
gražiausiu Lietuvos estradiniu 

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

veiklus Tėvynės Sąjungos (kon
servatorių) narys. Savo kalboje 
palietė dabartinę padėtį Lietu
voje ir supažindino su Tėvynės’ 
Sąjungos partija ir jos planais.

LB apylinkės metinis susi
rinkimas įvyko sausio 30 d. Apy
linkė turi 277 nario mokestį mo
kančius narius. Po valdybos na
rių ir įvairių padalinių praneši
mų buvo renkama nauja apylin
kės valdyba. Vieningai buvo pat
virtinti nominacijų komisijos pa
teikti kandidatai: K. Jurgėla, E. 
Jasaitienė, L. Kynienė, V. Mei
luvienė, Vi. Vasikauskas, M. 
Šiaulienė, V. Petkus. Vėliau val
dybos pasitarime pirmininku iš-
rinktas Klemas Jurgėla. į apy
gardos suvažiavimą išrinkti: G. 
Jezukaitienė, D. Mackialienė, 
A. Baukienė, B. Baukys, Br. 
Juozapavičienė, G. Armanienė.

Lietuvos Dukterų draugijos 
metinis renginys įvyko sausio 26 
d. Lietuvių Klube. Išpuošton 
salėn susirinko per 250 svečių. 
Plačią meninę programą atliko 
solistė Prauriinė Ragienė.

Lietuvos pinigų paroda vyko 
sausio 30 d. Lietuvių Klube. Pa
rodą paruošė Juozas Taoras, tal
kinant kun.dr. E. Geruliui. Šio
je parodoje buvo išstatyti 1916 
m. — 1993 m. laikotarpio pinigų 
pavyzdžiai su atitinkamais paaiš
kinimais. Buvo išstatyti pirmieji 
rubliai, ostmarkės, litai, markės, 
vėl rubliai, talonai ir naujieji li
tai. Paaiškinimo lapelyje teigia
ma: “Tie visi piniginiai procesai 
neigiamai veikė į darbščių žmo
nių moralę ir darbingumą .

L.Ž.K.

MES SIŪLOME PIGIAUSIAS KELIONES | VILNIŲ IR RYGĄ
Kovas Balau dis-Gegužė Birželis-Rugpjūtis

Į Vilnių I Rygą Į Vilnių I Rygą I Vilnių I Rygą
iš New York, pradedant $700.- $535.- $690.- $680.- $940.- $780.-
Iš Boston, Washington $700.- $700.- $690.- $680.- $940.- $830.-
iš Chicago $750.- $610.- $1000.- $690.- $1100.- $830.-
iš Cleveiand, Detroit $750.- $750.- $1000.- $1000.- $1100.- $1100.-
iš Miami $640.- $640.- $740.- $740.- $880.- $880.-
iš San Francisco $950.- $950.- $740.- $740.- $840.- $840.-
iš Los Angeles, Seattle $960.- $960.- $1080.- $1080.- $1180.- $1180.-

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

Ferrante Travel Center

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I VILNIŲ

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

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

D Minimalus mokestis už persiuntimą yra S25. Vieno svaro kaina yra nuo 79 iki 

99 centų.
Visi siuntiniai yra apdraudžiami.

H VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES 
DOVANA. Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro 
tremtinį, vienišą žmogų.

135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

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

VILTIS
(HOPE)

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

TEL: (617) 269-4455

Kovo mėn. siuntinius priimsime šiuose miestuose:

BROOKLYN, NY 26 d. (šeštadienį) 
NASHUA, NH 29 d. (antradienį) 
LOWELL, MA 29 d. (antradienį) 
LAWRENCE, MA 29 d. (antradienį)

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

New York - Vilnius _ ^jew York $599 r.t. Kaunas
Chicago - Vilnius - Chicago $599 r.t.

One way $380

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

SUDARYDAMI TESTAMENTUS, 
NEPAMIRŠKITE "DARBININKO”! 

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

kiekvieną savaitę lanko 'Darbininkas*.

Waterview Properties 
of the Palm Beaches, Ine.

Ray Staskunas 
UCENSED REAL ESTATE BROKER

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

FOR YOUR FLORIDA REAL ESTATE NEEDS!!!

CALL 1 (800) 369 - 7355

ra Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

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

M L S

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

12.00 - 4.00 popiet 
2.00 - 3.30 popiet 
9.30- 11.00 ryte 
4.00 - 6.00 popiet



Dr. Jono Vengrio pagerbimas Cape Cod, MA. Iš k.: Ona 
Vengrienė, dr. Jonas Vengris, svečias iš Lietuvos dr. Leonas 
Kadžiulis. Alfonso Petručio nuotrauka

GARBES DAKTARO TITULAS 
IŠEIVIJOS MOKSLININKUI

Agronomijos mokslų daktaras 
prof. Jonas Vengris, daugiau nei 
30 metų dirbęs Massachusetts 
valstijos universitete Amherste, 
šiuo metu kaip emeritas-profe- 
sorius gyvena Cape Code, MA.

Lietuvos Žemės Ūkio Akade
mija, kuri yra dabar Kaune, bu v. 
Dotnuvos žemės ūkio akademi
jos absolventui dr. Jonui Veng
riui už jo nuopelnus agrikultūros 
srityje suteikė garbės doktoratų. 
Diplomų Amerikon atvežė Lie
tuvos mokslų tarybos pirminin
kas dr. Leonas Kadžiulis.

Gruodžio 2 d. Cape Code šei
mos ir vietos LB apylinkės val
dybos pastangomis buvo suruoš
tas pagerbimo aktas, kurio metu, 
stebint apie 40 kviestinių svečių, 
dr. Kadžiulis įteikė garbės dak
tarui diplomų ir specialių Lietu
voje išaustų su tinkamu įrašu 
juostų.

~ ....... .. - PADĖKA

Mano mylimam vyrui

A.t A.
PETRUI POVILAIČIUI

mirus, nuoširdžiai dėkoju:
Šv. Aloyzo parapijos klebonui D.Candreva, J.S.D., ir 

kun. St. Railai už gedulingas mišias.
Bažnyčioje choristams už gražų giedojimą.
Kun. St. Railai už maldas prie karsto ir kapinėse.
Vyčiams, Rožinio dalyvėms už rožinio maldą.
Great Necko LB apylinkės nariams bei apylinkės 

lietuviams už dalyvavimą laidotuvėse ir aukas.
Pirmininkui V. Žukui už atsisveikinimo kalbą prie 

karsto.
L. Lileikienei už nuoširdžią pagalbą, skubiai atvykus 

j ligoninę, laidotuvių reikalų tvarkymą.
Nijolei Slaminskienei už nuolatinę, visokeriopą mūsų 

šeimai pagalbą, jautrumą širdgėloje.
St. A. Wesey, Kęstučiui Miklu!, I. J. Vilgaliams, R. H. 

Miklams už nuoširdų rūpestį ūkanotose valandose.
Širdingai ačiū visiems už užprašytas mišias, gėles, 

aukas, maldas.
Ačiū K. M. O’Brien už paskutinį meile dvelkiantį 

patarnavimą.

Su viltimi Viešpatyje
žmona Anelė

PADĖKA

Mano dėdei

A.t A.
JUOZUI MATIUKUI

1994 m. kovo 6 d. Woodhaven, NY, mirus, reiškiu 
nuoširdžią padėką Tėv. Leonardui Andriekui, OFM, 
kuris daug rūpinosi ir padėjo laidotuvių reikaluose, 
sukalbėjo rožinį ir pasakė labai gražų atsisveikinimo 
žod|.

Didelė padėka klebonui kun. V. Palubinskui ir Tėv. L. 
Andriekui, OFM, už aukotas gedulingas mišias ir paly
dėjimą | atsisveikinimo vietą.

Ačiū laidotuvių direktorei Marytei Šalinsklenei už tok| 
gražų ir rūpestingą patarnavimą.

Taip pat nuoširdus ačiū visiems, pareiškusiems 
užuojautą raštu, paspaudusiems ranką, užprašiusiems 
mišias ir paaukojusiems Kultūros Židiniui.

Dėkingi visiems, kurie vienu ar kitu būdu prisidėjo ir 
užjautė mus šioje liūdnoje valandoje.

Trispalvė, dengusi karstą, bus persiųsta sūnui į Lietu- 
vq Danutė Trečiokienė ir vyras Juozas

Dalyvė dr. Irena Jansonienė 
apylinkės vardu dvigubam dak
tarui prisegė korsažų, o jo žmo
nai Onai Vengrienei, buv. Dot
nuvos žemės ūkio akademijos 
asistentei, įteikė raudonų rožių 
puokštę.

Po ceremonijų dalyviai ir sve
čiai pavaišinti užkandžiais ir 
kava. Pakėlus šampano taures, 
visi susirinkusieji naujam dakta
rui Vengriui sugiedojo Ilgiausių 
metų...

Pagerbime taip pat dalyvavo 
iš VVashingtono atvykęs jo sūnus 
dr. Vitolis Vengris, kuris šiuo 
metu yra LB Krašto valdybos vi
cepirmininkas mokslų reika
lams.

Cape Codo lietuvių apylinkė 
džiaugiasi ir didžiuojasi turėjusi 
progos dalyvauti akademinio ly
gio iškilmėse su aukštu svečiu iš 
Lietuvos.

Alfonsas Petrulis

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ
— Skandalinga didelio namo 

istorija susidomėjo ir ekonomi
nių nusikaltimų tyrimo komisija. 
Seimo ekonominių nusikaltimų 
tyrimų komisija pareikalavo iš 
Užsienio bei Vidaus reikalų mi
nistrų, Vilniaus miesto tarybos 
vadovų dar šį mėnesį surasti ir 
nubausti pareigūnus, pažeidu
sius įstatymus skandalingoje 
didžulio namo sostinės centre

Richmond Hill gaisrinė 
vėl atidaryta

Prieš tris metus tuomet buvęs New Yorko meras David Dinkins 
gaisrinę Nr. 294, buvusią Jamaica Avė., priešais 102 gatvę, uždarė. 
Richmond Hill, Woodhaven ir Ozone Park rajonų gyventojai nesaugiai 
pasijuto. Tuose rajonuose yra apsigyvenę nemažai lietuvių. Namai, 
daugumoje, mediniai. Gaisrui ištikus, gaisrininkams j gaisro vietą 
atvykti ilgiau užtrunkant, namai sudegdavo arba labai nukentėdavo, o 
gyventojų gyvybei atsirado didesnis pavojus.

Tų trijų metų laikotarpyje, gaisrinei esant uždarytai, gaisruose žuvo 
13 žmonių. Nors gyventojai protestavo, rašė laiškus, skambino j City 
Hali, bet tuometinis meras viso to nematė ir negirdėjo. Tik praėjusią 
vasarą, mero rinkiminės kompanijos metu, gegužės mėnesy surengtoje 
didžiulėje demonstracijoje dalyvavęs į merus kandidatavęs Rudolph 
Giuliani, pažadėjo, kad jeigu jis bus išrinktas meras, tai gaisrinę vėl 
atidarysiąs.

Paprastai rinkimus laimėjusieji savo pažadus daugumoje pamiršta. R. 
Giuliani, tapęs New Yorko meru, savo pažadą dėl gaisrinės tęsėjo. 
Gaisrinė kovo 6 d. vėl buvo iškilmingai atidaryta. I atidarymą, kuris 
įvyko prie atidaromos gaisrinės, Jamaica Avė, priešais 102 gatvę, 
atvykęs Rudolph Giuliani kalbėjo: "Valdžia neturėtų užsikimšti savo 
ausis ir negirdėti teisėtų žmonių reikalavimų. Kada tie reikalavimai 
būna pagrįsti į juos reikia atsižvelgti, o jeigu valdžia klysta - prisipažinti, 
kad klydo".

Merui R. Giuliani į atidarymą susirinkusi didelė gyventojų minia 
sukėlė ovacijas. Į atidarymą atvykusi Queens Borough prezidentė Claire 
Shulman pasakė: "Šių rajonų gyventojų nuopelnas, kad gaisrinė vėl 
tapo atidaryta, o merui R. Giuliani priklauso nuopelnas už duoto 
pažado išpildymą".

Gaisrinės atidaryme dalyvavo keletas NY valstijos ir N Y miesto 
valdžios atstovų.

Dabar vėl minėtų rajonų gyventojai, jų tarpe ir lietuviai, galės ramiau 
ir saugiau jaustis. p. palys

PADĖKA

A.t A.
Dr. EDUARDAS JANSONAS

Dėkoju visiems, išreiškusiems užuojautą žodžiu, raštu 
ir spaudoje, dalyvavimą šermenyse bei laidotuvėse, 
už mišias, gėles ir aukas a.a. Eduardo atminimui - 
Lietuvių Fondui.

Gili padėka tarusiems atsisveikinimo žodžius prie 
karsto, pagerbiant velionį: Cape Codo apylinkės 
pirmininkui Alfonsui Petručiui, šeimos draugui Bostono 
apygardos pirmininkui Česlovui Mickūnui ir Lietuvių 
Fondo tarybos pirmininkei Marijai Remienei už atsiųstą 
užuojautos laišką, kurį perskaitė A. Petrutis.

Nuoširdus ačiū visiems.
Žmona Irena ir jos šeima

Aplink 
pasaulį

0 Du Italijos televizijos žurnalistai 
kovo 20 d. Mogadishu, Somalyje, 
buvo nušauti netoli buvusios Itali
jos ambasados, pačiame sostinės 
centre. Atrodo, kad banditai bandė 
pavogti italų automobilį. Praneša
ma žuvusiųjų pavardės: Ilaria Alpi, 
32 metų, ir Miran Hrovatin, 45 
metų. Italai keliavo su Somalio 
vairuotoju ir kitais trimis ginkluo
tais apsaugos vyrais, - nė vienas iš 
jų nenukentėjo. Alpi jau kelios 
savaitės buvo Somalyje ir ruošė 
reportažus apie JT taikos palaiky
mo pajėgų darbą Somalyje. Ji buvo 
pasiusta Italijos televizijos, kad 
paruoštų išsamų reportažą apie 
būsimą Italijos kareivių ištraukimą 
iš Somalio. 330 Italijos kareivių 
kovo 23 d. laivu paliko Somalį. 
Paskutinysis JAV kareivis kovo 25 
d. taip pat turėtų palikti Somalį. 
Jau nuo birželio mėnesio JT ka
reiviai nebepatruliuoja gatvių po 
to, kai Somalio policininkas nušo
vė 24 Pakistano kareivius.

grųžinimo byloje. Visuomenei 
apie tai paskelbė dienraštis “Lie
tuvos rytas”, aprašęs, kaip iš Ka
nados atvykusiai Reginai Epš
tein Paul pavy ko per labai trum
pų laikų įsigyti Lietuvos pilie
tybę, susigrųžinti 1940 metais 
nacionalizuotų pastatų ir iškart jį 
parduoti, nurodant daug kartų 
mažesnę kainų už tikrųjų. Eko
nominių nusikaltimų tyrimo ko-

□ Popiežius Jonas Paulius II kovo 
20 d. kunigo, kovojusio prieš mafi
ją, nužudymą pavadino "negailes
tingu susidorojimu" ir išreiškė viltį, 
kad tai ves į atsivertimus. Po
piežius, kalbėdamas Šv. Petro aikš
tėje pasakė, kad jis nori išreikšti 
savo "didžiulį skausmą" dėl kun. 
Giuseppe Diana, 36 metų, nužu
dymo. Kunigas buvo nušautas 
Casal di Principe, netoli Caserta 
pietinėje Italijoje, kai jis ruošėsi 
mišioms. Tai jau antrasis kunigas, 
kovojęs prieš mafiją, kuris buvo 
nušautas per paskutinius kelis mė
nesius.

□ Rusijoje kovo 20 d. nuo Sankt 
Peterburgo iki Kamčatkos vyko 
regioniniai ir vietiniai rinkimai. 
Per praėjusius rinkimus į parla
mentą Žirinovskij partija laimėjo 
beveik ketvirtį balsų. Šiuose rin
kimuose ji telaimėjo tik 11% balsų. 
Jelcin rėmėja - Rusijos Pasirinki
mo partija - gavo 15% balsų. Sankt 
Peterburge rinkimų rezultatai bu
vo daug palankesni reformato
riams. Rusijos Pasirinkimas - 26%, 
Žirinovskij partija -17.5% ir komu
nistai - 9%.

□ Buvęs Sovietų Sąjungos prezi
dentas Michail Gorbačiov su žmo
na Raiša ir aštuoniais palydovais, 
pakviestas vedančiojo Taivano laik
raščio, kovo 20 d. atvyko į Taivaną 
su penkių dienų vizitu. Gorbačiov 
susitiks su biznieriais ir teisinin

misija savo posėdyje vieningai 
priėmė nutarimų “Dėl nuosa
vybės teisės į išlikusį nekilnoja
mų turtų atstatymo Reginai Epš
tein Paul teisėtumo”. Komisija 
taip pat nutarė pasiūlyti Aukš
čiausiojo teismo pirmininkui 
peržiūrėti ir užprotestuoti Vil
niaus miesto 2-osios apylinkės 
teismo ir Aukščiausiojo teismo 
Civilinių bylų kolegijos sprendi
mus šioje byloje. Visa komisijos 
surinkta medžiaga bus perduota 
Generalinei prokuratūrai, —in
formavo žurnalistus Ekonomi
nių nusikaltimų tyrimo komisi
jos pirmininkas Vytautas Juškus.

— Septynios partijos ir judėji
mai kovo 17 d. surengė mitingų 
Nepriklausomybės aikštėje 
ryšium su besiartinančiu Lietu
vos ir Lenkijos tarpvalstybinės 
sutartiers pasirašymu. Kalbėju
sieji reikalavo, kad sutartyje 
būtų užfiksuotas istorinis faktas 
— Vilniaus miesto ir krašto oku
pavimas 1920-aisiais metais.

— Lenkijos pasienio Suvalkų 
vaivadijos Seinų mieste nuo ba
landžio 1 d. pradės veikti Lietu
vos konsulatas. Iki šiol jį atidary
ti trukdė patalpų stoka. Lietuvos 
generalinis konsulas Lenkijoje 
Šarūnas Adomavičius pasirašė 
sutartį su Seinų burmistru dėl 
trijų kambarių nuomos Vyskupų 
rūmuose. Iki šiol šiame pastate, 
kuris yra XIX amžiaus pamink
las, buvo įvairios organizacijos. 
Vyskupų rūmai yra pačiame 
miesto centre.

— Seimo nariai, sugiedoję 
Lietuvos Respublikos himnų, 
kovo 10 d. pradėjo ketvirtųjų 
Lietuvos Respublikos Seimo se
sijų. Pavasario sesijos dienotvar
kėje numatyta apsvarstyti 175 
klausimai. Seimo nariai pasiūlė 
įtraukti į artimiausių metų svars-
tytinų klausimų sąrašą Valsty
binės privatizavimo komisijos 
ataskaitų, sveikatos, užsienio po
litikos ir socialinių klausimų 
svarstymų. Padarius kelias patai
sas darbų programoje, projektas 
bus atiduotas galutiniam svarsty
mui.

— Bonnoje kovo 9 d. susitiko 
Baltijos valstybių ir Vokietijos 
užsienio reikalų ministrai. Pa
grindinė susitikimo tema buvo 
Baltijos šalių susirūpinimas dėl 
savo saugumo iš Rusijos kylan
čios grėsmės akivaizdoje. Laik
raštis “Frankfurter Allgemeine 
Zeitung pateikė Vokietijos 
užsienio ministerijos požiūrį į 
šias problemas. Liikraštis cituo
ja Vokietijos užsienio reikalų mi
nisterijos pareiškimų. Jame sa-

kais, kalbės jiems apie pasaulio 
politinę situaciją. Numatomas Gor
bačiov susitikimas ir su preziden
tu Lee Teng-hui ir premjeru Lien 
Chan. Taivanas neturi diploma
tinių santykių su Rusija. Tolimesnis 
Gorbačiov maršrutas - Pietų Korė
ja-

□ Azerbaidžano sostinėje Baku 
kovo 19 d. požeminių traukinių 
stotyje sprogo distancinio valdy
mo bomba. 12 žmonių žuvo, de
šimtys sužeista. Policija praneša, 
kad bomba buvo paslėpta pirma
jame traukinio vagone po suolu. 
Šis vagonas buvo visiškai sunaikin
tas. Vidaus reikalų ministerija pra
neša apie 12 žuvusiųjų ir 53 su
žeistus. Rovšan Dzhavadov, pir
masis vidaus reikalų ministro pa
vaduojąs, pareiškė, kad "mes gal
ime tiksliai pasakyti, kad tai buvo 
teroristinis aktas".

0 Visu milijonu mažiau lanky
tojų per antruosius Euro Disney 
gyvavimo metus apsilankė netoli 
Paryžiaus įsikūrusiame linksmybių 
parke. Tokią informaciją kovo 19 
d. paskelbė Euro Disney preziden
tas Philippe Bourguignon. Lanky
tojų sumažėjimo priežastis - nuo
lat Anglijoje ir Vokietijoje sklan
dantys gandai, kad parkas užsidarė. 
Per praėjusius finansinius metus 
18 mylių į rytus nuo Paryžiaus 
esantis Euro Disney patyrė $930 
milijonų nuostolį. 

koma, kad “Vokietija mano, jog 
Baltijos šalių ir Rusijos santykiai 
yra svarbūs, ir jaučiasi esanti at
sakinga už jų stabilizavimą 
Tačiau Bonna dėl įtampos tarp
valstybiniuose santykiuose ne
nori kaltinti tik vienos pusės.

— Vilniaus “Rotary” klubo 
prezidentas S. Razma ir sveika
tos apsaugos ministras J. Brėdi
kis Šveicarijoje dalyvavo susiti
kimuose su Šiaurės Šveicarijos 
“Rotary klubų nariais. Rengi
nys skirtas Lietuvos ir Šveicari
jos bendradarbiavimui, surinkta 
lėšų Lietuvos medicinai paremti 
modernia aparatūra.

tlMOS
Lietuvos Vyčiai pagerbė 

seselę V. M. Vyteli

Jėzaus Nukry žiuotojo sesery s, 
gyvenančios Sopulingosios Ma
rijos vienuolyne Brockton, MA, 
vasario 26 d. galėjo pasidalyti 
bendru džiaugsmu, kai jų narė

• seselė Virginija Marie Vyteli 
buvo apdovanota Lietuvos Vyčių 
organizacijos ketvirto laipsnio 
žymeniu.

Seselė V. M. Vyteli, gimusi 
lietuviškoje šeimoje, savo gy ve
nime sky rė daug laiko ir jėgų lie
tuviškiems reikalams. Ji parašė 
ne tik trumpą Lietuvos istoriją, 
bet taip pat ir savo kongregacijos 
— Jėzaus Nukryžiuotojo varg
dienių lietuvių seselių - istoriją.

Anksčiau seselė M. V. Vyteli 
dirbo Scranton, PA, kur įstojo į 
Lietuvos Vyčių organizaciją. 
Rašė lietuvių ir amerikiečių 
spaudoje lietuviškų reikalų te
momis, dėstė lietuvių kalbą ir 
kultūrą Scranton, PA, universi
tete.

Perkelta į Brockton, MA, mo
tinišką namą, dabar dirba Šv. 
Petro lietuvių parapijos mokyk
loje, So. Boston, MA.

Laisvės Varpo sukaktis
Kovo 7 d. sukako 40 metų, kai 

Bostono ir apylinkės lietuviams 
veikia lietuvių radijo programa 
Laisvės Varpas suorganizuota ir 
be pertraukos vadovaujama Pet
ro Viščinio. Tai vienintelė greito 
viešojo susižinojimo priemonė 
visoje plačioje Bostono lietuvių 
apylinkėje. Dabar joje gy vai atsi
spindi visi Lietuvos ir išeivijos 
gyvenime aktualūs įvykiai. Kas 
šeštadienį įvyko, tai Liisvės Var
po laidose jau pranešama sekma
dienį.

Minimoji sukaktis prisiminta 
Laisvės Varpo kovo 6 d. laidoje. 
Programos vedėjui Petrui Višči
niu! dar neatsigavus po operaci
jos, minėjimą suorganizavo ir 
pravedė Aidas Kupčinskas. Pla
čiau apie Laisvės Varpo šakotą 
veiklą kalbėjo Alfonsas Petrutis, 
LB Ca|X* Codo apy linkės pirmi
ninkas, buvęs Amerikos Balso 
lietuviškojo skyriaus vedėjas. Jis 
išryškino ne tik reguliarių 
Liisvės Vaqx> programų reikš
mę ir |X)veikį vietos lietuvių gy 
venime, liet taip pat kultūrinius 
renginius, kurių kasmet suorga
nizuota bent i>o du, kviečiant 
programų atlikėjais žymiausius 
išeivijos ir Lietuvos dainininkus, 
aktorius, muzikus. O Aidas Kup
činskas, LB Bostono apylinkės 
pirmininkas, jierdavė tos apy
linkės sveikinimą ir linkėjimus. 
Minėjimui skirta programos da
lis užbaigta Antano Vanagaičio 
kūriniu Laisvės Varpas. atliktu 
Toronto lietuvių mišraus choro 
Varpo, vesto Stasio Cailevičiaus.

Pagili susitarimą su JAV LB 
Krašto valdyba Laisvės Varpas 
perdu<xlainas Lietuvių Bend
ruomenės vardu. Tai pranešama 
anglų kalini kiekvienos laidos 
pradžioje, tuoj pat įjungiant Sta
sio Šimkaus sukurtą dainą “Lie
tuviais esame mes gimę". Bet 
pagal susitarimą už visą Laisvės 

' Varpo veiklą atsakingas yra jo 
vedėjas Petras Viščinis.

I
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Apreiškimo parapijos bažny
čioje, Brooklyn, NY, kovo 27 d., 
Verbų sekmadienį, 11 vai. ryto 
iškilmingos pamaldos prasidės 
verbų šventinimu ir procesija. 
Mišias už mirusius ir gyvus cho
ro narius aukos parapijos klebo
nas kun. Vytautas Palubinskas. 
Parapijos choras vadovaujamas 
Gintarės Bukauskienės, giedos 
iškilmingas mišias, skirtas Verbų 
sekmadieniui. Parapiečiai kvie
čiami gausiai dalyvauti. Po mišių 
bus tradicinės klebono vaišės 
choro nariams.

Vytautas Landsbergis, kovo 
20 d. grįždamas Lietuvon, at
skrido į New Yorkų. Čia jį pasi
tiko LB apygardos pirmininkas 
K. Miklas ir drauge praleido 
gerų valandų, ir paskui svečių pa
lydėjo į kitų lėktuvų, kuris skren
da į Berlynu.

Dail. Juozo Bagdono kūrybos 
paroda bus balandžio 30 d. ir ge
gužės 1 d. Kultūros Židinyje. Pa
roda bus apžvalginė, bus išstaty
ta realistinių paveikslų ir ab
straktų iš Amerikos, Kolumbi
jos, Vokietijos ir Lietuvos. Dai
lininkas du kartus lankėsi Lietu
voje ir iš ten parsivežė įvairių 
škicų. Dabar atsidėjęs rengiasi 
parodai, daro akvareles ir tapo 
naujus paveikslus.

Antanas Sabalis baigia sure
daguoti Vytauto Vaitiekūno raš
tų antrų tomų, kuris vadinsis tuo 
pačiu vardu kaip ir pirmasis to
mas — “Vidurnakčio sargyboje 
II. Leidžia į laisvę fondas lietu
viškai kultūrai remti. I-mas to
mas išėjo 1993 m., jis turi 371 
puslapį. Panašaus dydžio bus ir 
šis tomas. V. Vaitiekūnas buvo 
gimęs 1903 m., Lietuvoje buvo 
baigęs teisę. Buvo tarptautinės 
politikos specialistas. Amerikoje 
gyvendamas, savo visų laikų 
skyrė okupuotai Lietuvai, apie 
jų rašė studijinio pobūdžio 
straipsnius, kurių dalis jau patal
pinti pirmame tome. Antrame 
tome irgi surinkti jo aktualūs 
straipsniai apie Lietuvų ir jos 
problemas.

Margučių dažymo demonst
racija įvyks Verbų sekmadienį, 
kovo 27 d. po 11 vai. sumos, Auš
ros Vartų parapijos salėje. Daly
viai prašomi atsinešti kietai vir
tų kiaušinių. Praves dr. Marija 
Žukauskienė. Rengia LB Man- 
hattano apylinkė, kurios pirmi
ninkė yra Laima Sileikytė - 
H<x)d.

KULTŪROS ŽIDINIO VADOVYBĖ 
VISUS MALONIAI KVIEČIA I

LOS ANGELES VYRŲ KVARTETO

KONCERTĄ
balandžio 16 d., šeštadienį, 

7 vai. vakaro,
Kultūros Židinio didžiojoje salėje, 

361 Highland BLVD., Brooklyn, NY.

Prieš koncertų nuo 5 vai. v. bus šilta vakarienė. 
Po koncerto - kava, atgaiva ir 

vakaronė apatinėje salėje.

Įėjimo auka 13 dol.

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

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

Aušros Vartų parapijos Man- 
hattane, NY, Didžiosios savaitės 
pamaldų tvarka: Didįjį Ketvirta
dienį, Didįjį Penktadienį, Didįjį 
Šeštadienį — 7 v. v., Velykų sek
madienį Prisikėlimas 9 v. r., 
mišios 11 vai.

Tautos Fondo metinis su
važiavimas įvyks balandžio 23 
d., šeštadienį, Kultūros Židiny
je. Registracija 9 v. r.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 26 d., šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radijų bus transliuojama Giaco- 
mo Puccini opera “La Boheme”. 
Pagrindiniai solistai: Angelą 
Gheorghiu, Diana Soviero, Ri- 
chard Leech. Diriguoja Carlo 
Rizzi. Ateinantį šeštadienį, ba
landžio 2 d., bus transliuojama 
Giuseppe Verdi opera “Otelio”.

Lietuvos Vyčių 110 kuopa, 
Maspeth, NY. ir šiemet organi
zuoja loterijų. Pelnas bus naudo
jamas apmokėti Lietuvai skiria
mų konteinerių persiuntimo iš
laidas.

Albinas Verbyla mirė kovo 8 
d. St. Petersburg, FL. Ten ir 
palaidotas. Anksčiau jis gyveno 
Richmond H iii, N Y. Čia turėjo 
automatinę skalbykų, dalyvavo 
“Perkūno chore. Buvo kilęs iš 
Punsko krašto. Kai lenkai pradė
jo persekioti, jis pabėgo į nepri
klausomų Lietuvų, tarnavo Lie
tuvos policijoje. Iš Lietuvos pa
sitraukė 1944 m., į Amerikų at
vyko su bendra tremtinių banga. 
Išėjo į pensijų, prieš kokį 10 
metų išsikėlė į St. Petersburgų, 
FL.

Kavinė Kultūros Židinio 
mažojoje salėje veiks balandžio 
10 d. Pirmojo aukšto prieangyje 
yra pakabintas gražus įrėmintas 
skelbimas, kada bus atidaryta ka
vinė.

“Simo — Vytauto Babra
vičiaus koncertas Kultūros Židi
nyje įvyko kovo 19 d. mažojoje 
Židinio salėje. Rengė K. Židinio 
vadovybė. Žmonių atsilankė 
apie 90. Publika sėdėjo prie sta
liukų. Svečias nuotaikingai pa
dainavo, pritardamas gitara, gro
damas lūpine armonikėle. Po jo 
koncerto buvo vakaronė ir šo
kiai, grojant juostelių muzikai. 
Plačiau kitame “Darbininko 
numeryje.

Negaunu “Darbininko”! To
kių ir panašių skundų laikraščio 
administracija gauna labai daug. 
Tačiau dažniausiai skundus rei
kia peradresuoti paštui. Laik
raštis pastoviai išvežamas į paštų 
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 Require- 
ments, 1050 Forbell St., Brook
lyn, NY 11256. Atminkite, kad 
tik Jūsų dažni skambučiai ar 
skundo laiškai paštui, gali pakei
sti situacijų.

Marytė Salinskienė svečio 
Vytauto Landsbergio apsilanky 
mo proga padovanojo gražų gė
lių krepšį, kuris buvo sudarytas 
iš Lietuvos tautinių spalvų gėlių. 
Rengėjai dėkoja Marytei Salins- 
kienei už šių gražių dovanų, pui
kiai papuošusių salę.

LB NY APYGARDOS 
VALDYBOS POSĖDIS

Kovo 16 d., trečiadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židinyje posėdžiavo 
LB New Yorko apygardos valdy 
ba.

Kaip paprastai pirmininkas 
Kęstutis Miklas pradžioje pa
teikė darbotvarkę, kurios pirmo
ji dalis buvo praėjusios ir dabar 
vykstančios veiklos apžvalga, an
troji dalis — dabarties svarbiausi 
rūpesčiai ir žvilgsnis į ateitį.

Pradžioje sekretorė Malvina 
Klivečkienė perskaitė praėjusio 
posėdžio įvykusio vasario 15 d., 
protokolų.

Toliau pirmininko pranešime 
buvo prisimintas ambasadoriaus 
A. Simučio diplomatinis priėmi
mas Jungtinėse Tautose vasario 
16 minėjimas, kuris buvo vasario 
20 d. Kultūros Židinyje; praneš
ta kad A. Simučio pagerbimas 
nukeltas iš gegužės 22 d. į 
birželio 5 d. Nukeltas dėl to, kad 
gegužės 22 d. Romoje lankosi 
Lietuvos prezidentas A. Bra
zauskas. Jis aplankys Popiežių ir 
Italijos vyriausybę. Romoje turi 
būti abu Lietuvos pasiuntiniai. 
Todėl į New Yorkų negali atvykti 
ambasadorius Stasys Lozoraitis, 
kuris A. Simučio pagerbime pa
sakys pagrindinę kalbų. Tai šir 
buvo pagrindinė priežastis, 
kodėl pagerbimas nukeltas. Į

Toliau pirmininkas pranešę, 
kad rudenį iš Kauno Technikos 
univsersiteto atvyksta daugiau 
studentų studijuoti SUNY uni
versitete. Jie čia gaus pilnų išlai
kymų ir dar $260 mėnesiui. Stu
dijuojančius globos NYU LB 
apygarda. »

Apžvelgtas ir įvertintas prof. 
V. Landsbergio kovo 14 sutiki
mas. Pirmininkas papasakojo, 
kas įvyko po šio oficialaus sutiki
mo: prekybininkas, patarėjas 
prie I .ietuvos vyriausybės, Si
mas \ clonskis italų restorane su
rengė pietus, kuriuose dalyvavo 
8 asmenys.

Rytojaus dienų svečias pasi
matė su A. Vakseliu, kalbėjosi 
konservatorių partijos reikalais. 
Vidurdienį pirmininkas K. Mik
las ir A. Vak.selis Dmdsbergį iš
lydėjo į Philadelphijų.

Tautos Fondo Tarybos posė
dis įvyks balandžio 16 d., šešta
dienį, 10:30 v. r. Tautos Fondo 
patalpose.

Vytautas ir Aldona Žukai, 
Great Neck, NY, kasmet pare
mia Darbininkų žymesne auka. 
Ir šiemet užmokėjo prenumera
tų, atsiųsdami 100 dol. čekį. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Moteris ieško virėjos - šeimi
ninkės darbo. Atvykusi į JAV 
prieš 20 metų. Be virimo, gali 
dirbti visus namų ruošos darbus. 
Yra dirbusi klelxmijoje ir kt. 
Skambinti tek: (718) 507-6277. 
Prašyti Salomėjų. (sk.).

Dalis klausytojų Kultūros Židinyje kovo 14 d., kai čia lankėsi Lietuvos Seimo narys 
prof. Vytautas Landsbergis. Liudo Tamošaičio nuotrauka

Plačiau kalbėta apie LB XIV 
tarybos rinkimus.

Dar pasikalbėta apie kitus 
skubius bendruomeninius reika
lus. Posėdis užtruko dvi valan
das. Kitas posėdis bus balandžio 
20 d. Kultūros Židinyje, (p.j.)

VYSKUPO
PAULIAUS
BALTAKIO, OFM, 
VEIKLOS 
KALENDORIUS

Balandžio 24 d. - Sutvirtinimo 
sakramentas, Nevv Britam, 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, N Y.

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

Birželio 16-27 dienomis — 
Vyskupų konferencijos posėdis. 
San Diego, CA. Pietų Californi- 
jos ir Ix>s Angeles lietuvių lanky
mas.

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

"Lietuvos aidas , pati iotii.cs 
minties. plačios informacijas 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, 1994 metams 
paliko tų pačių metinę prenume
ratų— $85 oro paštu. Kiti Lietu
vos dienraščiai prenumeratų oro 
paštu pakėlė 50^. jau laikas už
sisakyti “Lietii\os aidų 1994 
metams arba pratęsti turimų 
prenumeratų. Čekį $85 išrašvti:
Lietuvos aido vardu ir siųsti 
A V įgaliotiniui adresu Bronius 

Juodelis. 239 Brookside ImIUo. 

\Villowbrook. II. 6051 I. I’elef. 
708 986-161.3.

Gera žinia New Yorko 
ir apylinkių lietuviams

VILTIES siuntinių agentūra 
praneša, kari sekančiam kontei
neriui siuntinių paimti į Nevv 
Yorkų atvyksime kovo 26 d. 
Siuntinius priimsime Kultūros 
Židinio kiemtr(buv. spaustuvės 
jKitalpose) nuo 12 iki 4 vai. po
piet. Jokių muitų mokesčių 
nėra. Dėl visos informacijos 

skambinkite tek 
(617) 269-4455.

VILTIS
Lithuanian Relief Parcel Service 

.368 West Broadvvay 
Boston, MA 02127

(Žiūr. skelbimų6-tamepsl.) (sk.)

Kultūros Židinyje kovo 14 d. Lietuvos seimo opozicijos vadas 
Vytautas Landsbergis susitiko su lietuviška visuomene. LB 
N Y apygardos pirmininkas Kęstutis Miklas taria įvadinį žodį. 
Salomėjos Narkėliūnaitės nuotrauka

Moteris iš Lietuvos ieško dar
bo: gali šeimininkauti, virti, pri
žiūrėti vaikus, globoti ligonis. 
Norėtų gyventi šeimoje. Skam
binti (201) 887-2185, prašyti Ni
jolę Astrauskienę, (sk.).

Iš Lietuvos atvykusi nervų gy
dytoja, 45 metų, ieško darbo. 
Gali slaugyti sunkius ligonius, 
prižiūrėti senyvus žmones, dirb
ti kitų namų darbų. Skambinti: 
(914) 476-4977. (sk.)

W TRANSPAK
MAISTO SIUNTINIAI VELYKOMS

$98.- Įvairaus maisto rinkinys: 55 svarai=25 kg

$39.- Šventinis maisto siuntinys:
Tirpi kava, malta kava, tirpi arbata, kakava, vaisių 
koncentratas, aliejus, mėsos konservai, multivitami- 
nai, aspirinas.
VISKAS UŽSIENIETIŠKA.

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 Silke 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.- Įvairaus 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.

T RAN SPAK Dirbome nuo 1987
2638 W. 69th St., CHICAGO, IL 60629 

(312) 436- 7772

Reikalinga moteris pagelbėti 
vyresnio amžiaus moteriai, rei
kia gaminti maistų. Gali gyventi 
drauge. Duodamas atlyginimas. 
Skambinti (718) 847-4496. (sk.)

Vilniuje (Šeškinėje) netoli 
centro parduodamas gražiai ir 
saugiai įrengtas 2 kambarių ir 
virtuvės butas. Vaizdas iš 14-to 
aukšto. Yra telefonas. Skambin
ti: (203) 629-8407. (sk.)


