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- Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos valstybių prezidentai kovo 25
d. susitiko Palangoje, valstybinėje
rezidencijoje "Auska". Lietuva pa
teikė tris dokumentus: Baltijos vals
tybių prezidentų pareiškimą dėl
veiksmų koordinacijos plėtojant
ryšius su Europos Sąjunga, NATO
bei stiprinant stabilumą Europoje,
Prezidentų pareiškimą dėl Baltijos
valstybių tarpusavio regioninio
bendradarbiavimo plėtros ir pasiū
lymą dėl aukščiausio lygio susi
tikimų reglamento metmenų.
--Jo Eminencijos Kauno arki
vyskupo metropolito, kardinolo
Vincento Sladkevičiaus įšventini
mo į kunigus penkiasdešimtmetis
pažymėtas Lietuvoje. Kovo 24 d.
Kauno Arkikatedroje Bazilikoje bu
vo aukojamos šiai sukakčiai skir
tos iškilmingos mišios.
- Lietuvos ekonomikos mi
nistro Juliaus Veselkos atsistatydi
nimą kovo 24 d. priėmė Lietuvos
prezidentas A. Brazauskas. Tai šeš
tasis šeštosios vyriausybės, va
dovaujamos A. Šleževičiaus, mi
nistras, palikęs savo postą. Lietu
vos vyriausybę sudaro 16 narių.
- Lietuvos prezidentas A.
Brazauskas kovo 23 d. priėmė Izrae
lio ambasadorę Lietuvai Tova Hercl. Iki šiol tarp Lietuvos ir Izraelio
nėra- pasirašyta jokių dvišalių do
kumentų dėl bendradarbiavimo.
- Kovo 24 d. sukako mėnuo,
kai įšaldyta Ignalinos atominės
elektrinės sąskaita banke. Atlygi
nimai darbuotojams mokami iš
gautų paskolų ir kitų šaltinių. Taip
atsitiko dėl Lietuvos mokesčių sis
temos, pagal kurią reiklaujama mo
kėti pajamų mokesčius nuo paga
mintos, nors dar ir neparduotos
produkcijos.
— Lietuvos Seimo pirminin
kas Č. Juršėnas dalyvavo Tarpparlametinės Sąjungos sesijoje, kuri
tęsėsi iki kovo 26 d. Paryžiuje. Ji
buvo skirta tarptautinių ir regio
ninių konfliktų, taip pat gamtos
apsaugos problemoms. Lietuva šios
sąjungos, dabar vienijančios 123
valstybes, nare tapo 1992 m.
— Lietuvos biržų asociacija,
veikusi beveik dvejus metus, reor
ganizuota į Nacionalinę prekių bir
žą. Nacionalinės prekių biržos bro
keriai aptarnauja apie 600 įmo
nių, organizacijų ir privačių firmų.
- Tautodailės galerijoje "Kuparas" Vilniuje atidaryta estų tau
tinių kostiumų paroda. Paradą iš
Tartu mieste esančio Tautos muzie
jaus fondų surengė Estijos amba
sada Vilniuje.
— Lietuvos energetikos agen
tūros direktorius Dangiras Mikala
jūnas pranešė, kad šiemet Danijos
vyriausybė ketina skirti maždaug
15 milijonų Danijos kronų neatly
ginamą paramą Lietuvos energeti
kai. Numatomi finansuoti projek
tai jau aptarti su Danijos energeti
kos agentūros atstovais. Panašios
apimties paramą, bet skirtingiems
projektams Danijos vyriausybė tei
kia ir Estijai bei Latvijai.
- J buvusius KGB rūmus kovo
12 d. keturi vyrai bandė veržtis
pro centrines duris ir užimti rūmų
vestibiulį. Genocido aukų muzieju
je jaunuolis užpuolė ir sukruvino
gidą, politinį kalinį. Užpuolikas
buvo perduotas policijai, tačiau
policija jokių veiksmų nesiėmė.
Kovo 13 d. į muziejų atėję du
vyrai pradėjo grasinti, lupti duris.
Policija į tokius jų veiksmus nerea
gavo. Politiniai kaliniai sustiprino
sargybą ir sugriežtino rūmų lanky
mo tvarką.
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LIETUVA TĘS BUTŲ STATYBĄ RUSIJOS KARIŠKIAMS
-- Kratos buvusių krašto apsaugos pareigūnų butuose nesukrėtė vyriausybės galvų —
Rusijos kariuomenė jau paliko
Lietuvos teritoriją. Neseniai pasira
šytas Rusijos ir Latvijos susitari
mas, kad Rusijos kariuomenė iki
rugpjūčio 31d. paliks Latvijos teri
toriją. Matyt ne už kalnų ir Rusijos
susitarimas su Estija. Kodėl toks
optimizmas? Jis turi pagrindą. Juk
lietuviai taip sparčiai darbuojasi
Kaliningrade, statydami butus, iš
vestiems iš Lietuvos ir išvedamiems
iš Latvijos ir Estijos karininkams,
kad abejonių nedaug belieka. Lie
tuva savo rankomis stato namus
buvusiems okupantams. Ne Rusi
jos gilumoje, ne Sibire, o čia pat,
pašonėje - Kaliningrade. Sunku
apkaltinti Lietuvos vyriausybę, kad
ją valdo ilga Maskvos ranka, juk
Lietuva laisva.
O įvykiai, kurie brendo jau se
niai, kovo 22 d. pradėjo klostytis
su dideliu pagreičiu.
Baltijos karo laivyno vadą admi
rolą Vladimir Jegorov, Rusijos Ka
liningrado srities administracijos
vadovą Jurij Matočkin ir kitus šios
srities vadovus jų prašymu kovo
22 d. priėmė Lietuvos premjeras
Adolfas Šleževičius. Kodėl aukš
tieji Rusijos pareigūnai taip sku
biai pareikalavo audiencijos pas
Lietuvos premjerą?
Kaliningrado srities ir Baltijos
karo laivyno vadovai susirūpinę
dėl "Šeimos" asociacijos generali
nio direktoriaus Vlado Laurinavi
čiaus suėmimo. "Seimą" Kalinin
grado srityje pagal Lietuvos ir Rusi
jos, sutartį per trejus metus turėtų
pastatyti 5 tūkstančius butų iš Bal

tijos šalių išvedamiems Rusijos
kariškiams.
Kaip pasakė admirolas Jegorov,
pagrindinis susitikimo tikslas buvo
garantuoti, kad šios statybos būtų
tęsiamos, nors ir suimtas "Šeimos
vadovas". Jis pažymėjo, kad tie
butai statomi ne tik iš Lietuvos,
bet ir iš Latvijos bei Estijos išves
tiems kariškiams.
Abiejų šalių atstovai akcentavo,
kad "Šeimos" vadovo suėmimas
nėra politinių diskusijų objektas ir
statybos bus tęsiamos.
Ministras pirminikas Šleževičius
pasakė, kad susitikime nebuvo
pasirašyti jokie dokumentai tęsti
statybas Kaliningrade. Kovo 24 d.
į Kaliningrado sritį išvyko vyriau
sybinė delegacija, kuri pasirašė
susitarimus, reguliuojančius šias
statybas.
Taigi Lietuvos -rriinistras pirmi
ninkas pajėgė nuraminti Rusijos
kariškių "paniką", tačiau Lietuvos
viduje įvykiai su "detektyviniu"
turiniu vijosi vienas kitą.
Masinės kratos buvusių Lietu
vos krašto apsaugos ministerijos
pareigūnų,taip pat ir buvusio kraš
to apsaugos ministro Audriaus But
kevičiaus butuose, "Šeimos" prezi
dento Vlado Laurinavičiaus suėmi
mas privertė Butkevičių skubiai
sugrįžti į Lietuvą iš Londono, kur
jis jau apie tris mėnesius tobulino
si.
Kovo-22 d. Butkevičius surengė
spaudos konferenciją Seime, kurio
je paneigė spaudoje jam keliamus
kaltinimus. Eksministras papasa

kojo apie Krašto apsaugos minis
terijos ginklų įsigijimo istoriją, dėl
kurios iškelta byla. Pasak jo, "Šei
mos" asociaciją pasirinko Rusija.
Minėtoji Lietuvos firma statė bu
tus kariškiams Kaliningrado srityje.
O Lietuva mainais iš Rusijos, tar
pininkaujant asociacijai, įsigijo
tuomet "labai reikalingų ginklų: 5
tūkstančius automatų ir du mažus
povandeninius laivus".
Pinigų tolesnėms statyboms Ka
liningrade nepakako, todėl, tęsė
Butkevičius, vėl buvo nutarta suda
ryti barterinius mainus: už "Šei
mos" statomus namus į Lietuvą
turėjo būti patiekta nafta. Šio kon
trakto pasirašymą sustabdė iš
vakarėse įvykęs "Šeimos" preziden
to suėmimas.
Pasak eksministro, visi sandėriai
buvo patvirtinti atitinkamais Vy
riausybės nutarimais, kuriuos bu
vęs ministras, nujausdamas puoli
mą yra sukaupęs.
Komentuodamas kratų rezulta
tus, Butkevičius teigė savo bute
nelaikęs nieko nelegalaus. Pasak
jo, neva rastų "raštelių, sprogmenų,
liudijančių nelegalią mano veiklą
nebūčiau laikęs savo namuose, net
jei tokie būtų egzistavę". Butke
vičiaus žodžiais, absurdiškas ir Vla
do Laurinavičiaus suėmimo pre
tekstas, nes sunku patikėti, kad
žmogus, kuriam išketa byla, būtų
laikęs savo namuose kelis kilogra
mus trotilo.
Butkevičius taip pat pareiškė, kad
vadinamoji KAM ginklų įsigijimo
(nukelta į 4 p*l-)

Funikulierius j Aleksoto kalną Kaune atsisveikina su žiema.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

RUSIJOS DELEGACIJOS POZICIJA
TAPO GRIEŽTESNĖ
Kaip praneša ELTA, kovo 23 d. spaudos konferenciją Seime surengė
derybų su NVS šalimis grupės vadovas ambasadorius Virgilijus Bulovas.
Vertindamas Maskvoje pasibaigusį Lietuvos ir Rusijos derybininkų
susitikimą, V. Bulovas pasakė, kad Rusijos pozicija tapo griežtesnė nei
iki šiol. Štai,pavyzdžiui, svarstant archyvų grąžinimo klausimą, Rusijos
delegacijos nariai pareiškė, kad iš Lietuvos išvežtų archyvų grąžinti
nenumatoma. Pasak V. Bulovo, Lietuvos grupė sieks, kad ši problema
būtų svarstoma toliau. Nieko nepasiekta ir nagrinėjant klausimą, kodėl
vilkinamas susitarimo dėl didžiausio palankumo prekyboje įsigalioji
mas. Šiuo klausimu Rusijos delegacija neturi vieningos nuomonės:
nežinoma, ar tokią sutartį turi ratifikuoti Durna, ar ne. Karinio tranzito
klausimu Rusijos delegacijai buvo paaiškinta, jog Lietuvoje rengiamos
vienodos visoms šalims tokio tranzito taisykles ir statutas, kurie bus
patvirtinti Seime ir turės įstatymo galią.

Lietuva užmezgė diplomatinius
santykius su Nikaragva
Lietuvos nuolatinis atstovas Jungtinėms Tautoms ambasadorius Ani
cetas Simutis ir Nikaragvos nuolatinio atstovo antrininkas ambasa
dorius Erich Vilchez Asher kovo 23 d. pasirašė bendrą komunikatą,
kuriuo Lietuva ir Nikaragva užmezgė diplomatinius santykius, praneša
Lietuvos Nuolatinė Misija Jungtinėms Tautoms Nevv Yorke.
Diplomatiniai santykiai užmezgami pirmą kartą, nes Antrosios Res
publikos laikotarpiu, 1918-1940 m., jie nebuvo užmegzti.Diplomatinių
santykių užmezgimo pasirašymas įvyko Jungtiniu Tautų rūmuose Nevv
Yorke. Ambasadoriai ta proga reiškė vilti, kad tarp Lietuvos ir Nikarag
vos vystysis draugiški ir abiems šalims naudingi santykiai. Ambasa
dorius Vilchez Asher ragino Lietuvą dalyvauti š. m. liepos mėnesį
ruošiamame Naujųjų ir atsikūrusiųjų demokratijų kongrese Nikaragvos
sostinėje Managvoje.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

KARAS, KURĮ PRADEDAM PRALAIMĖTI
-- Investicijos į Lietuvę, kurias turime daryti Šiandien kur tik pažvelgsi - spau žmogus skaito užsienio laikraš
doje, radio, televizijoje diskusijose čiuose apie žudynes, rasines nesu kaimynais - viskas atrodo blogai santaikas, mafijos veiklą, narkomir jau atrodo artėjame prie galo. anijakus, apgaudinėjimus, bankų
Argi tikrai dangus jau krinta, ar tik uždarinėjimus, ekonominį žlugi
mums taip atrodo? Iš tikrųjų vis mą. Amerikoje žmogus skaito lie
kas priklauso nuo mūsų pačių pa tuviškus laikraščius - ir vėl tas pats.
dėties ir nuomonės. Tiksliau pasa Kaipgi tikrai yra? Kas tikrai dedasi
kius, iš kurios pusės yra žiūrima. Lietuvoje? Ar Amerikos lietuviai
Einšteino reliatyvumo teorija aiški gali padėti atgimstantiems tau
na, kad stovint vienoje vietoje tiečiams, ir kaip?
Galima padėti ir kuo greičiau galima matyti artėjančią masę vie
na spalva, o tolstančią visai kita. vargstantiems, kenčiantiems ir suNorint suvokti šiandieninę Lie sovietintiems lietuviams, investuo
tuvos situaciją, reikia pagyventi jant į Lietuvą savo kapitalą. Inves
Lietuvoje mažiausiai 50 metų, o tuojant paskutinį sutaupytą centą
norint tikrai suprasti lietuvio išei į Wall St. biržą, rizika labai didelė.
vio padėtį reikia praleisti mažiau Labai greitai galima pasidaryti
siai 50 metų išeivijoje. Lietuvoje milijonierium arba elgeta. Inves

tuojant į atgimstančią Lietuvą, gal
kartais prarasi vieną kitą skatiką,
bet niekuomet neliksi sielos uba
guBankai Lietuvoje, kaip ir Ameri
koje, turi visokių problemų. Ameri
kos bankai ir Kreditų Unijos už
sidaro dėl pinigų išeikvojimo ir,
tiesiog sakant, vagysčių. Amerikos
lietuviai vagia iš lietuvių. Lietuvos
bankai užsidaro dėl tokių pačių ir
kitokių priežasčių. Yra faktas, kad
Lietuvoje užsidarė "Sekundės" ban
kas ir "Financinės investicijos" fir
ma. Žinoma, ir žmonės nėra visuo
met teisingi. Yra faktas, kad žmo
nės praras ar prarado dalį savo'
sunkiai uždirbtų pinigų. Bet ne
visi mes esam vagys, ne visi

prarasim mūsų investicijas ar tikėta
uždarbį. Lietuvoje, kaip ir Ameri
koje yra ir padorių žmonių, kurie
bando iš to purvo išlipti ir išmokti
bankininkauti, o ne sukčiauti. Šian
dien viena iš tokiu programų veikia
NY Valstijos Unversitete Farmingdale, Long Island. Tai yra mokslo
ir stažuotės programa, išsivysčiusi
iš Kauno Technologijos Univer
siteto ir SUNY Farmingdale ben
dradarbiavimo ir iniciatyvos. Šiuo
laiku 10 jaunų lietuvių mokosi
SUNY sistemoje ir dirba Long Island bankuose. Jų tikslas - grįžus į
Lietuvą, parvežti ne vien tik tech
nines bankinių metodų žinias, bet
ir humanitarinį išauklėjimą. Iš kur
jie gaus tą perauklėjimą? Gi iš tų
išeivių lietuvių, kurie investuoja į
Lietuvos ateitį ir atrado laiko ir
noro susitikti, susipažinti, paremti
ir įkvėpti mūsų brolius lietuvius.
Tai tokie žmonės kaip Milukai,
Alksniniai, Keziai, Petrikai, Veblaičiai, Stukai, ir šimtai kitų. Jie
gerai dirbs jiems pavestą darbą. Ne
visi prisidės tiesioginiai prie Lietu
vos ekonominio atgimimo. Tačiau

mes gerai žinom kad jų gyveni
mas pasikeis ir, tikimės pagerės.
Šiandien Lietuvoje vyksta karas.
Tai ekonominis karas. Jeigu nau
jos, jaunos šiandieninei ekonomi
kai prisitaikančios jėgos nelaimės,
nepriklausomybės nebebus. Užsie
nio investicijos yra mūsų ginklas.
Politiniai šulai ir šiandienine val
džia negali, o gal ir nenori padėti
mažam verslui išsivystyti. Mažas
verslas tai yra kraujas, reikalingas
ekonominiam išsivystymui. Yra
daug kliūčių, bet yra nemažai ir
galimybių. Apginkluokime savo
kovojančius brolius. Paremkime
lietuvius verslininkus. Investuo
kime į Lietuvos atstatymo projek
tus ir mažus verslus. Kaip ir biržoje,
yra daug rizikos. Bus kovų, kurias
pralaimėsime, bet karą tai tikrai
laimėsime, Lietuvai iškovosime
laisvę ir nepriklausomybę nuo visų
priešų. Nepaisydami visokių nema
lonių žinių ir laikinų sutrukdymų,
einam pirmyn ir investuojam į
Lietuvą.
Gintas Žemaitaitis
IMC Investment Management
Consultants

kuriuos kraštus, kuriuose buvo
pažeidinėjamos žmogaus teisės ir
valdžios kovojo prieš komunistus.
Pavyzdžiui, Pietų Afrika, Vietna
mas, EI Salvadoras ir kiti kraštai.
Liberalų nusistatymai ištirpda
vo, jų principams susidūrus su
komunistiniais kraštais. Tuomet
kai kurie mūsų žymiausi liberalai
argumentuodavo, kad prekyba ir
dažni vizitai į tuos kraštus gali
padėti pavergtiems žmonėms. Jie
staiga apanka, susidūrę su Kubos,
Sovietų Sąjungos, Nikaragvoj ko
munistų nomenklatūra.
Žinoma, politika ir kai kurių gru
pių įtaka mūsų valdžioje nulem
davo galutinius sprendimus. Žmo
gaus teisių nesilaikymas mėgs
tamuose kraštuose buvo toleruo
jamas. Kraštai, kurių mūsų liber
alai nemėgo, pavyzdžiui, Pietų
Afrika, buvo griežtai baudžiami.
Šiandien Bill Clinton susidūrė
su realybe, nerasdamas viduriotorp
savo įvairių kategoriškai skir
pasisakymų. Kadangi mūsų prezi
dento nevaržo jokie principai, o
savo pozicijas keičia kaip ir šukuo
senas, tai yra sunku nuspėti, kaip
jis pasielgs, atėjus laikui daryti
sprendimą: laisvė ar pelnas yra
svarbiau?
Stebint prezidento elgesį galima
pasakyti, jog galutinius sprendi
mus jis padaro, remdamasis ap
klausinėjimų rezultatais ir savo
artimų draugų interesais.
♦
Kai kalba eina apie mažą, silpną
arba prezidento artimų patarėjų
nemėgiamą kraštą, jo principai yra
linkę į liberalizmą. Jis yra tiląas
žmogaus teisių rėmėjas. Pavyzdžiui, Haiti saloje, Irake, Irane,
Pietų Afrikoje ir panašiuose kraš
tuose mūsų prezidentas stovi galvą
pakėlęs į dangų - panašus į prezi
dentą A. Lincoln.

Kitais atvejais prezidentas yra
linkęs j pragmatizmą. Kuveito,
Saudo Arabijos, Izraelio, Rusijos ir
kitų kraštų žmogaus teisių stovis
nedomina. Jam nesvarbu, kad ru
sai jau baigia išlaisvinti visus kraš
tus, bandžiusius atsiskirti nuo So
vietų Sąjungos. Ne kokie demo
kratiški principai ar geopolitinė
tvarka, bet rusų valdžia svarbi
mūsų prezidentui.
Iškilus kokiam konfliktui kituo
se kraštuose, B. Clinton elgiasi
pagal tos dienos reikalavimus.
Televizijai nustojus transliuoti re
portažus, greitai sugrįžta atgal į
įprastą neprincipingą laikyseną.
Tokių pavyzdžių yra daug: Šiaurės
Korėja, Haiti sala, Somalis, Bosni
ja ir taip toliau.
Šią vasarą prezidentas turės pa
daryti sprendimą dėl Kinijos. Jis
pats nustatė terminą - birželio
mėnesį. Iki to laiko Kinija turinti
parodyti progresą žmogaus teisių
srityje.
Prieš savaitę JAV Užsienio reika
lų sekretorius Warren Christopher
nekviestas nuvyko į Kiniją su ofi
cialiu vizitu. Kelionės tikslas buvo
priminti kiniečiams apie žmogaus
teises ir B. Clinton grasinimus.
Prieš atvykstant W. Christopher,
Kinijos komunistų valdžia pradė
jo aktyvų disidentų sulaikymą ir
areštavimą. Tokio didelio spaudi
mo nėra buvę nuo Tianamen aikš
tės žudynių prieš penkerius me
tus.
Nenorėdamas įžeisti savo kelio
nės šeimininkų, sekretorius W.
Christopher pažadėjo, jog su disi
dentais jis nesusitiks. Tai buvo
aiškus ženklas kinų komunistams,
kad B. Clinton administracija ne
nori matyti vergijos ir visais bū
dais stengiasi remti kiniečius.
Diktatūros, matydamos molinius
principus, visados elgiasi pagal
savo tradicijas. Kiniečiai ne tik
nesumažino spaudimo prieš disi
dentus, jie net nepasitiko Ameri
kos delegacijos aerouoste su įpras
tu diplomatiniu protokolu. Kuo
šalčiausiai įžeidinėjo amerikiečius
ir įtikinėjo juos, kad žmogaus teisės
Kinijoje yra jų pačių reikalas ir
amerikiečiai negali kištis. Tuo pa
čiu, žmogaus teisių nepaisymas
Kinijoje ir žiaurus Tibeto okupaci
jos režimas buvo užmirštas diplo
matinėje migloje Jungtinėse Tau
tose.
Išklausęs diplomatinius kiniečių
įžeidimus, W. Christopher išskubė
jo iš Kinijos, o B. Clinton Ameri
koje išreiškė optimistinę prognozę
Amerikos-Kinijos santykiuose.
Greitu laiku B. Clinton turės pa
daryti pagrindinį sprendimą, kas
yra svarbiau: Boeing kompanijos
prekyba ar Tibeto žmonių vergija
ir kiniečių semi-vergija? Pelnas
svarbiau ar laisvė?
Tas sprendimas turės svarbią
reikšmę ne tik amerikiečiams, bet
ir lietuviams. Reikia atsiminti, kad

ti. 137,000 doL Lietuvos - Italijos
fondo labdarą šiai aparatūrai įsi
gyti institutui kovo 23 d. įteikė
fondo iniciatorius Italijos nepa
prastasis ir įgaliotasis ambasadorius
Lietuvoje Franco Tempesta.
150,000 dolerių Italijos ir Lietuvos
fondo labdara įteikta ir Valstybi

nei Vilniaus bandomajai pramo
ninei fermentų preparatų gamyklai
Biosintezė, besirengiančiai pradėti
gaminti aukštos kokybės vaistus
virškinamojo trakto ligoms gydy
ti. Už gautas lėšas bus nupirkta
dalis šiai gamybai reikalingos įran
gos.

Vilniuje, Kalvarijų turgavietėje vykusioje Kaziuko mugėje ir arkliu galėjai pamatyti.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

VERTYBIŲ SKALĖS
AMERIKOJE
IR
KINIJOJE

Liberalai ir žmogaus
teisių gynėjai argumentuoja, jog neturėtų būti
ekonominių ryšių su kraštu,
nesilaikančiu pasaulyje pripažintų
žmogaus teisių taisyklių. Laisvasis
pasaulis negali parduoti ar pirkti
prekių, kurias gamino nuskriausti
Advokato S. Povilo Žumbakio žmonės.
Tie principai yra taikomi nevie
komentarai, transliuoti kovo 20 d.
Chicagoje per Amerikos Lietuvių Radi nodai, tiek konservatorių, tiek libe
jo programų, kuriai vadovauja Ana ralų.
Konservatorių filosofija šiuo at
tolijus Siutas.
veju yra populiaresnė negu libera
lų. Stambūs prekybininkai dažnai
Prezidentas William Jefferson nekreipia dėmesio į savo klientų
Clinton ne kartą yra kalbėjęs apie moralę ar valstybės sistemą. Jeigu
savo gilų įsitikinimą žmogaus tei kas nors pabando juos kritikuoti,
sių vertybėmis. Progai pasitaikius, jie argumentuoja, jog prekybos
mėgdavo pakritikuoti prezidentą dėka pakyla viso krašto ekonomi
George Bush už jo pragmatiškumą nis lygis ir pagerėja net netur
ir dėmesio nekreipimą į žmogaus tingųjų gyvenimas.
;
teises.
Tas ekonomistų ir konservatoTuo pačiu, Bill Clinton savo kan rių argumentas iš dalies yra teisin
didatinėje programoje įvairioms gas, tačiau realybėje jam dažnai
JAV kompanijoms pažadėjo, kad tenka nublukti. Pavyzdžiui, ar pa
jis rūpinsis jų reikalais, ypač eks kilo Afrikos gyventojų pragyveni
porto srityje. Tuo jis užgarantavo mo lygis, kai išsigimę valdovai
amerikiečiams darbo vietų padau pardavinėdavo šalies jaunimą eu
ropiečiams ir amerikiečiams į vergi
gėjimą.
Dabar jau atėjo laikas preziden ją. Ar pagerėjo mūsų žmonių gy
tui B. Clinton apsispręsti, kas yra venimas Sibiro kasyklose, kai Eu
svarbiau: amerikiečių firmų pel ropos pirkliai atvykdavo nusipirk
ti deimantų ir aukso? Jie net ma
nas ar žmogaus teisės.
Konservatorių ekonomistų ga tydavo prikaltus žmones kasyk
myklų atstovų ir prekybininkų ar lose, kurių gyvenimas buvo dar
gumentai yra pragmatiški. Kuo blogesnis, negu vergų prieš 200
daugiau kiaštas, kuriame dar nėra metų. Bet tai jų sąžinės negraužė.
demokratijos, turės ryšių su lais Sugrįžę į Vakarus jie ir toliau rūpi
vuoju pasauliu ir vystys prekybą, nosi, kad būtų išlaikytos prekių
tuo greičiau supras demokratijos kainos ir gautų kuo daugiau pel
principus. Prekybos dėka kils žmo no.
Liberalai pritaiko savo principus
nių gyvenimo lygis ir po kiek lai
ko kraštas sukurs savo demokrati taip pat nevienodai. Vakarų libera
lai buvo griežtai nusistatę prieš kai
ja

LIETUVOJE ir apie LIETUVĄ
- Pasaulio bankas keičia nuo
statą, bet paskolų Lietuvai nesus
tabdė, - kovo 23 d. konferencijoje
pareiškė Pasaulio banko misijos
Baltijos šalyse vadovas Lars Jenrling. Surengti spaudos konferen
ciją jį paskatino buvusio Lietuvos
Banko Valdybos pirmininko pa
vaduotojo Aivaro Karaliaus straips
nis, teigiantis, jog Pasaulio bankas
paskolą Lietuvai atidėjo. Jenrling
paneigė šį teiginį ir pabrėžė, jog
Pasaulio bankas ypač suinteresuo
tas Lietuvos finansinės sistemos ir
įmonių pertvarkymu. Tačiau, pa
sak jo, kol kas Lietuvos bankai dar
nėra pasirengę priimti ir tinkamai
panaudoti ilgalaikių paskolų, skirtų
investicijoms į atskiras ūkio sritis,
tad Pasaulio bankas nutarė pakeis
ti nuostatą ir pagalbą orientuoti į
atskirus Lietuvos bankus. Pirmoji
kredito linija galbūt bus mažesnė,
tačiau jeigu kreditai bus sėkmin
gai panaudoti, jų bus ir daugiau.
Pasaulio bankas jau suteikė Lietu
vai 60 mln. JAV dolerių ūkio atsta
tymo paskolą, kurios grąžinimas
atidėtas penkeriems metams. Ren
giamasi kredituoti žemės ūkio, fi
nansinės sistemos, energetikos, sta
tybų ir aplinkos apsaugos pert-

varkymo projektus.
- Visiškai naujas gydymo
galimybes turės Vilniaus onkologi
jos centras, kai čia dar šiais metais
pradės veikti moderni aparatūra
vėžinės ląstelės jautrumui įvertin

mūsų Tėvynė yra mažytė, silpnutė kooperavimo nacių gaudyme, Lie
ir mes neturime įtakos Amerikos tuva, Latvija ir Estija būtų tuoj pat
valdžioje. Liberalams visai nesvar kuo griežčiausiai nubaustos! Juk
bu, kad Amerikos importuojamas mūsų kraštuose žmogaus teisės,
lėles Kinijoje gamina vergai - ypač kai kurių, yra svarbesnės,
dažnai tokio paties amžiaus vai negu šimtų milijonų teisės Kinijoj
kai, kurie su tomis lėlėmis nežais. ar pavergtame Tibete!
O kol kas mes galime būti ramūs:
Jiems nėra svarbu ir kas dedasi
prezidentas
Algirdas Brazauskas
Tibete. O Tibete vyksta panašus
grįžo
su
savo
vyriausiuoju
patarėju
žmonių naikinimas, kaip prieš 50tį metų J. Stalino trėmimai ir Raimondu Rajecku iš Kinijos su
gražiausiais ir maloniausiais įspū
žudymai Lietuvoje.
Panašiai mūsų valdžios žmo džiais. O jauni tėveliai Amerikoje
nėms nėra svarbu Lietuva, kuri pirkdami lėles iš Kinijos savo at
kartu su kitais mažaisiais kraštais žaloms Šv. Kalėdų proga, gali ne
vėl bus priimta į Rusijos glėbį. Gi sirūpinti - kinų vaikučiai, verkda
B. Clinton administracija ir at mi ir prakaituodami jau pagami
stovai Jungtinėse Tautose siuntė no daugybę tų lėlyčių jų vaikams
delegacijas į Pabaltijo kraštus, ne į ir jos jau pakeliui pas Kalėdų senį...
Lenkiją ar Rusiją, patikrinti ar pa- O tie kiniečių vaikučiai, net ne
baltiečiai neskriaudžia užsilikusių žinantys, kam lėlės iš viso yra gami
okupantų... ar nepažeidžiamos jų namos, gali džiaugis, nes krašto
žmogaus teisės. Mes galime būti ekonomika pakels jų gyvenimo
tikri, kad jeigu kas įtartų mūsiš lygį - jei ne šiame gyvenimė, tai
kius dėl kokių įsivaizduotų žmo bent sekantį kartą, jiems atgimus,
gaus teisių pažeidimų ar net ne- pagal jų azijietišką įsitikinimą...

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, S uite 100, Boston, MA 02114.
Tek: (617) 723-2242; FAX: (617) 723-1899.
JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Simsbury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
BUVUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.). Tel.
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.
*
-A

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89 11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY.
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti,
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, say—JĖinter Garden
Tavern, 1883 Madison St., Ridgevvood, NYT1227. Tel. 821-6440.
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai 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, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Aubum, MA 01501. Tel. 508 753-7232

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

NEVY JERSEY, NEVY 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., Watchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.

^LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI

SUKURIAMI IR NEMOKAMAI
PRISTATOMI J VISAS KAPINES
NEW YORK, NEW JERSEY
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

66 - 86 80 ST. M1DDLE VILLAGE,
QUEENS N.Y. 11379

PHONES ( 718) 326 -1282; 326-31SO
■ TAI MŪSŲ VJENTNTtLĖ VIETA ■
- GAUSI PARODŲ SALĖ -

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA
LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)
* TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
* ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS I 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
Kauno Katedra. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Rusijos kariuomenę į Lietuvąfodėl Lietuvių Bendruomenei ilsėtis dar
anksti.
Išeivija bus stipri, jei me patys aktyviai dalyvausime LB Tarybos
rinkimuose. Nepasilikime #ošalyje. Atlikime tai, ką privalome!

NEUŽMIRŠTAMOS AUKOJIMO APEIGOS
— Lietuva ant tarptautinės teisės aukuro —
“NAUJASIS
PAVASARIS”
Ir šiandien laimingas dar ne
bent tas, kuris sako: aš šiame pa
saulyje ginu jau tik supratimą,
daugiau nebeturiu ko ginti. Tik
supratimą. Kol supranti, kas ap
linkui dedasi, pasaulis dar šiek
tiek savas. Kiek supranti, tiek sa
vas. Kai nieko nebesupranti, kas
dedasi, pasaulis tau yra jau visai
ir visas svetimas. Gelbėkis nuo
tokio pasaulio jį suprasdamas.

Taryba nustato JAV LB veiklos kryptį ir veiklos būdus, priima ir keičia
LB nuostatus bei taisykles, renka trejiems metams JAV
• pirmininką ir tvirtina Krašto valdybos narius, renka L
LB Kontrolės komisiją, tvirtina LB Krašto valdybos pat
sąmatas, finansines apyskaitas.
Taryba savo kadencijai renka bent trijų asmenų
diumą. Tarybos prezidiumas šaukia Tarybos sesijis,
darbotvarkę, vadovauja sesijų posėdžiams., skelbia Nutarimus, palaiko
ryšius su Krašto valdyba, Garbės teismu, Kontol^ komisija. Tarybos
sesijos šaukiamos ne rečiau kaip vieną kartą jer jhetus.

Rusija, priimdama Lietuvą
kaip “pasaulinės politikos tėvų"
auką jai, pirmiausia užsibrėžė
pasiekti, kad Lietuva išsižadėtų
reiklavimo “dėl žalos atlygini
mo” ir griežtos nuostatos “dėl
Rusijos kariuomenės neįteisinimo Lietuvoje”. O kariuomenės
išvedimui skirtas laikas ėjo į pa
baigą. Rusijos įsipareigojimas iš
vesti kariuomenę iki 1993 08 31
dienos buvo tarptautinis. Pasau
lio maitinama Rusija pasauliui
duoto žodžio negalėjo sulaužyti.

Dalyvaukime LB Tarybos rinkimuo>;e

Gyvename plačios demokratijos krašte, kur duodama pilna laisvė
i. Jos gali puoselėti savo tautinę kultūrą, turėti st vo organizalai
’Cijįis, remti savo kilmės kraštus ir jiems padėti.
Lietuvių Bendruomenė yra didžiausia organizacija, apji įgianti visus
i lietuvius, nežiūrint, kokių jie būtų pažiūrų- Ji yra organizuo i į apylinkes,
apygardas, turi savo krašto valdybą, tarybą. Taryba v Jstybiniame
„ gyyęnime prilygtų seimui arba parlamentui. Tai svarbiau ia demokratiniu būdu išrinkta institucija, kuri tvarko visą Lietuvių B< adruomenės
veiklą.
»
' JAV Lietuvių Bendruomenės įstatų ir taisyklių knygc e nusakoma
Tarybos paskirtis ir veikla:
JAV LB Taryba yra vyriausias JAV LB organas. Ją sudarf JAV Tarybos
nariai, kuriuos trejiems metams nurodyta tvarka renk^JAV lietuviai
lygiu, tiesioginiu ir slaptu balsavimu, ir JAV apygardų
ininkai.

Išvedamą kariuomenę reikėjo
įteisinti ne kaip okupacinę, o
kaip “Lietuvoje buvusią". Kam?
Tam, kad prireikus ji vėl galėtų
būti “Lietuvoje esanti”. .Pateisinimas atsirastų — stabilumo pa

kašto valdybos
Garbės teismą,
iamus planus,

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

laikymas, rusakalbių gynimas...
RF karinė doktrina numato daug
priežasčių Rusijos kariuomenei
“kitur būti”. Ir svarbiausia: Lie
tuvoje buvusi Rusijos kariuome
nė" reikštų “buvusi nuo 1992
sausio 1 dienos” — anksčiau
buvo ne Rusijos, o TSRS kariuo
menė. Sąvokos “okupacija” ir
“žalos atlyginimas” dingtų iš RFLR derybų akiračio.

Tikslas — didis. Laiko jam
įgyvendinti — mažai. Kaip už
hipnotizuoti tautą, kuri prieš
metus referendume pareiškė
tvirtą valią — reikalauti žalos,
padarytos nuo 1940 metų atlygi
nimo? Norint “nugrėsminti
Lietuvos žmonių budrumą, su
manyta suvis "išjungti visuo
menę . Prasideda "Naujojo pa
vasario akcijos, kurios sukuria
esmines permainas gy venime ir
pareikalauja kone viso žmonių
dėmesio tam, kad prie permainų
gal ė t ų p r i s i tai ky t i.

1993 birželio 9,
trečiadienis.

Vilnius. Išplatinamas Lito ko
miteto (A. Brazausko, A. Šleže
vičiaus, R. Visokavičiaus) pareiš
kimas: santaupos, kurias gyven
tojai turėjo 1991 02 26. turi būti
indeksuotos, tačiau tai padary ti
turi ne Lito komitetas, o Vyriau
sybė. Ir: Lito komitetas ne
sprendžia, kurie pinigai švarūs,
kurie — nešvarūs.
1993 birželio 16,
trečiadienis

Paryžius. LR prezidentas.
Lito komiteto nary s A. Brazaus
kas vyksta į priėmimą pas Pran
cūzijos prezidentą F. Miteraną.
Iškeliauja į Lioną. Grįš į Lietuvą
birželio 21 dieną.
Vilnius. LR ministras pirmi
ninkas. Lito komiteto nary s A.
Sleževičius išskrenda j Detroitą.
Grįš birželio 23 dieną.

Tarybos prezipasiūlo sesijų

Ir: LTV, 21.35-22:00 vai. Lie
tuvos valstybinio banko val
dybos pirmininkas, trečiasis Lito
hniiteto narys R. Visokavičius
paskelbia Lito komiteto birželio
14 dienos nutarimus. įvedamas
litas! Nuo birželio 25 dienos!
Žmonės skaičiuoja: 100 talonų
— 1 litas. Klausia: kiek kartų in
deksuos santaupas? kiek talonų
j litus keis? visus? ir nešvarius?
Pajamų deklaravimo įstatymo
nėra. Specialus deklaravimo re
glamentas neparuoštas. Santau
pų indeksavimas visiškai neap
mąstytas. Kurie pinigai švarūs,
kurie nešvarūs — nežino niekas.
Lito komitetas rodo į Vyriau*.
sylię
A'yriau.sybė — į banką,
liaukas — į A’yriausylię.
Pinigų įvedimui nepasiruošta.
Sunku abejoti, kad Lito komite
tas sprendimą įvesti nacionali
nius pinigus DABAR priėmė ne
savo valia. Pinigus įvedus — ši
taip nepasiruošus! — visuo
menės
karštinė
garantuota.
Apskritai padėtis valsty bėje gali
tapti nestabili. To ir reikėtų. At
sakingų už nestabilumą neras
tumėt.

Prezidentas A. Brazauskas —
Prancūzijoj. Šveicarijoj. Minist
ras pirmininkas A. Šleževičius
-JAV Lito komiteto Lietuvoje
nėra. įvedant litą — nėra. Yra
tik R. Visokav ičius. Jis — atpir
kimo oželis be alibi.

VELYKOS
Bažnyčioj žmonės gieda
Džiaugsmingą Aleliuja.
Velykų avinėlis
Puošia visų namus...

1993 birželio 21,
pirmadienis.

jau Kristus prisikėlė
Ir baltosios lelijos
Išsiskleidė ir žydi
MeiLę širdyse mūs...

AVashingtonas.. A. Šleževičių
prii ma J A V valstybės sekretorius

\Varren Christopher. Sunku at
spėti. kas — Maskva AA'ashingtonui ar \A ashingtonas Maskvai
dažniau pasako valią, kurią Lie
tuvoj vy kdo valdančioji partija.

Upių krantuose karklai
Būriukais pumpuruoja
Ir krokusai jau skleidžias
Ant pakelių žalių.

1993 birželio 23,
trečiadienis.

Velykų stalą puošia
Lietuviški margučiai,
Išmarginti kaip juostos,
Kaip kryžiai pakelių...

Vilnius. Budrumu ir įžvalgu
kaip visada. pasižymi
LKDP. Jos valdyba įteikia užva
kar į A’ilnių sugrįžusiam preziden tui memorandumą dėl santy
kių su Rusija. Keliami žalos atly mu,

Eilėraštis ir nuotrauka
Romualdo Kisieliaus

( nukelta į 4 p.\l J
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Pirmukas
Agirdas Čarneckis

Makarovas ki/ pagalvojęs tarė: “tri kavalki/galudus, 1(XX))
nemažiau”. jerdi, telmnie
trys, bet dalxj’šduosiu pusan
tro, o kai grįš/- nuvežę veleną,
ir pateiksima” pavaduotojo
• Krasnovskiyštelį su data, kad
velenas pri/tybas po paros nuo
išplaukiintAaip jūs žadėjote,
tada gau.<Z likusius pusantro
tūkstančiu Sutinkate"? “Jei
taip, tai
atiduodate mums
ribzayod valtį, 5 kepalus duo
nos,/2 Zg cukraus, kilogramą
svi«t<yf»a ir raštelį į sandėlį spi
rite ^uti”! "Velniai su jumis",
—Ltdtkė vadas ir prisėdo rašyti
įJnitams raštelių: vienas į kasą,
Uis į kepyklą ir 1.1.

Tai ką, ar jūs rimtai galvojate
įnikti valtimi, paklausiau. Ma
nte 85 km įveikti su irklais prieš
kovę ir prieš ledus, kurie jus la
biau neš atgal, negu į priekį?
Tikra savižudybė!
"Ko tu vaikine, jaudiniesi,
y mes po 1000 km prieš vandenį
r- f

■

ir ledus plaukdavom dviese ir
velnias negrielklavo. Tavo reika
las “mažas" — sėdėsi valtyje ir
vairuosi"! Sutartis i.štiesų buvo
pasirašyta. Visi dalyvavę šiame
miglotame akte pradėjo skirsty
tis. Kokią poziciją man užimti to
kioje idiotiškoje situacijoje?! O
jeigu nueičiau į medpunktą ir
gaučiau raštelį, atleidžiantį nuo
darlx>? Ne, to daryti negaliu. Atsakomylx*
* už visą šią oiM’racijąT
gerai supratau, krenta tik ant
mano galvos, nes įvertinti
būsimo plaukimo eigą galęjau tik
aš, labai gerai žimnlamas su kuo
turėsiu reikalą. Beprasmiška
buvo įr<xlinėti Avakimovui su
tarties absurdiškumą. Iš konto
ros išėjau kaip kalinys, nuteistas
mirčiai. Šaltis, kuris buvo suma
žėjęs paskutinę parą, dabar ge
rokai spustelėjo. Baisi savijauta
rr rytdieną numatyta kelionė kė
lė siaulrą.
Nusileidau į pakrantę pažiū
rėti kaip vyksta metalo pjovimas.

Ten, žinoma, nieko neradau.
“Balvankės, buvo nupjautai tik
trečdalis. Užėjau į dirbtuves.
Gisleris, mūsų įrankininkas.
krosnyje atkaitinęs pjūkliukus,
kirstuku kalė jiems naujus dan
tukus. Susitikau su tekintoju
Kokku, kuris taipogi dalyvavo
posėdyje. įsikallnjom. Jis man
pasakė, kad tie žudikai, gavę iš
kasos pusanstro tūkstančio, tuoj
pat nudūmė į sandėlį su 5 litrų
talpos skardine. Na, viskas pagal
mano numatytą scenarijų! Išėjus
iš dirbtuvės, labai rūpėjo žinoti
kaip "Muksimas", ar jis turi ko
kių gyvylx
s
*
ženklų?! Krantas iki
kelių
praėjusios audros buvo
užverstas smulkiomis ledo ly ti
mis. “Muksunats”, pakrypęs ant
šono, gulėjo sukaustytas ledų.
Palikite visais viltis, o jūs. kurie
iš manęs tikitės išsigelliėjimo,
tarsi kallx
jo
*
šis mirgantis mon
stras! Patraukiau namų link. Ei
damas lėtu žingsniu, galvojau
*
apie
“Pirmūką”, apie tautiečius
šąlančius baržoje, apie būsimą
rytdienos kelionę ir, supranta
ma, apie savo Mamą. Ausyse vis
skaudėjo tie naichališki ž<xlžiai
"tavo reikalais mažas. tik sėdėsi
valtyje ir vairuosi". Artėjo vaka
ras. Namie gerai pavalgęs
nuėjau anksti gulti, nes žinojau,
kad ryt manęs laukiai didžiulė fi
zinė ir moralinė perkrova. Ava
lo movą ry te radau mechaninėse
dirbtuvėse.
Jis
visą
naktį

"sėdėjo

Kokkui ant sprando.

Tekinimas ėjo labai lėtai dėl
silpno staklių pajėgumo. “Drau
ge direktoriau, gal nevertėtų už
merkti akių dėl Makarovo ir Porsevo elgesio prieš šią atsakin
giausią kelionę? Aš žinau, o tai
gali paliudyti Kokko, kad jie iš
sandėlio gavo 5 litrus spirito
sėkmingai “lenktyniauja su iš
garsėjusia "Muksimo komanda.
<> to pasekmės gali būti labai
liūdnos, ar nematote"? Taip
kreipiausi į Kaukazo kilmės vi
dutinio amžiaus pradedantį žilti
direktorių.
Atsakymas buvo
trumpas: "oni nadiožnyje rebiata . (Jie patikimi vyrukai!).
Apie vidurdienį viskas buvo
paruošta. /Atvilkta jmxla valtis,
joje maišas su pr<xluktais gulėjo
ant švelniai apsnigto kranto. Žiū
rint į šią inkvizicijos priemonę,
per nugarą perlėgo šiuqmlys
Darbininkai vienas po kito nešė
lentas ir jas klojo ant ledo, kuris
aptraukė visą pakrantę kokių 30
metrų pločio juosta. Pirmą va
landą pradėjo rinktis visas Byko
vas išlydėti manęs ir tų dviejų
rusų. Kokios nuotaikos užvaldė
šią minią, neverta aprašinėti.
Priekyje stovėjo vadas su kaili
niais ir didžiuli
*
ju<xla kepure,
*gi
tai]M
Kl.ickinas su visa admi
nistracija. komendantas "spec
reikalams Nemonenko. gimi
nės, artimieji. Buvę visi tik.

žinoma, nebuvo pagrindinių he
rojų Porsevo ir Makarovo.
Vadas pasiuntė vaikėzą į trečią
baraką. “Saky k, kad visi jų šėmiai
laukia ir reikia greičiau plaukti .
Po gero pusvalandžio nuo Byko
vo gy venv ietės šlaito svirduliuodamos try s žmogystos ir vaikėzas
po truputį artinosi prie mūsų.
Netrukus mūsų ausis pasiekė
klasiškų, atitinkančių šią situaci
ją. visa griūtis keiksmaž<xlžių.
Štai ir jie, garsieji Jakutijos užka
riautojai. su savo šliundra pliko
mis blauzdomis, palaidais plau
kais ir cigaru dantyse! Apsmuku
siomis kelnėmis, atsikųx>ję. apdujusiomis akimis, visus mus
įgnoni<xlami įsimetė į valtį 5 lit
rų skardinę, ry šuliuką ir sušuko
ko gi stovite: "zarazos (už.kratos). neapsimeskite nekaltais
avinais, stumkite greičiau valtį!
A’isi jūs kalti!
Paskutinį savo ž<xlį adresavau
tiesiai Avakimov ui: dary kite vis
ką, pabrėžiau, viskądėl "Muksiino . kitaip žūsime kartu su Įlotu!
Pirmieji į valtį įsėdo Porsevas
su Makarov u. aš. paėmęs vaira
vimo irklą, atsisėdau užpakali
niame jos gale.
Bykovo tyloje girdėjosi vie
nintelis isteriškas šliundros Kli
šas: Kolia - Kolia - a. sugrįžk
greičiau, aš tavęs lauksiu! ' Po
niai. {Miniai (supratai)?!! Nealx
*
joju, kad išvykus Kuliai, ją tuoj
pat aplanky s jos sinųxitija Arkaš-

ka 1 )einentjev as ar koks kitas fe-

zeįišnikas. Ją su Arkaška pavasarį
užtikau elektros stotyje pradinės
meilės stadijoje.
I ^įbai greitai įsitikinau koks
tikrasis irkluotojų pajėgumas.
Plaukėme prieš srovę, lx
*t
kran
to atžvilgiu mes stovėjome be
veik vietoje. Maždaug po 15 mi
nučių Makarov as pradėjo aiškiai
simuliuoti. Jis, nuleidęs irklą į
vandenį, netraukė jo į save, irk
las pats prie jo krūtinės priridavo. Man užpakalinių irklu reikė
jo koni|M
nsuoti
*
stalxlančią Ma
karovo jiusę. Antrasis "navigato
rius . iš pradžių dirlięs gana
sąžiningai. Ix
veik
*
vienu metu su
savo kolega užsimerkė. Jo galva
po truputį vis labiau krypo į šoną
ir į priekį, maty t jiems aliiems
ne prie širdies buvo sėdėti valtv jeir rankose ne stiklinę, lx
*t
sun
kų irklą laiky ti! Prie seklumų, ša
lia farvaterio atsirado gana daug
plono 1.5 cm storio ledo lyčių.
Jos tingiai {jlaukė tiesiai į mus.
Reikėjo laviruoti. Farvatery le
dų nebuvo, nes ten srovė daug
stipresnė.
Po kokios valandos, šiaip taip
įveikus 3(X) metrus, “auksabur
nis Makarovas staigii nndrilx)
savo žentui ant kelių, paleisda
mas iš rankų jam nepatogų ir ne
reikalingą irklą. “Ty ka što Fedia. prosnis". (pabusk!) vos iš
tarė Porsevas.
įBit'i (latiįiiuu)

NEUŽMIRŠTAMOS AUKOJIMO APEIGOS
(atkelta iš 3 psl.)'
ginimo klausimai. Sakoma, kad
nėra būtinumo pasirašyti sutartį
su Rusija dėl kariuomenės išve
dimo. Sutartis panaikintų ka
riuomenės okupacinį statusų.

1993 birželio 25,
penktadienis.
Lietuva. Pirmoji lito diena.
Lyja rudeniškas lietus. Praside
da gretutinė “visuomenės išjun
gimo” akcijos kampanija — lito
niekinimas. Kampanijų varo vi
sas LDDP elektoratas ir pajėgos,
kurių Lietuvoj arba “jau nebėr"
(KGB), arba “dar nėra” (CŽV).
Kad ir kur, mieste ar kaime, ta
lonus į litus keitėte, keisdami iš
girdot litas negražus, nebraškan
tis, neapsaugotas siūleliais, ne
spinduliuoja, nežiburiuoja, ne
tinka net... net...
Nepasiruošimas įvesti nacio
nalinius pinigus buvo pretekstas
akcijai “įvesti litus .
Lito niekinimas buvo akcijos
Padirbtų pinigij skubus išme
timas į apyvartų buvo akcijos da-

R. Visokavičiaus nušalinimas
(1993 09 16) ir atleidimas (1993
10 21) iš Lietuvos banko valdy
bos pirmininko pareigų buvo ak
cijos dalis.

Atpirkimo oželis turėjo būti 4nų. “Nu, žinot, reaguot reikia”.
“apkaltintas ir sudorotas” kuo^ Gelbėtis reikia.
greičiau — kol visuomenė nepa
Ir radijas, 16:00 vai. praneša
reikalavo Lito komiteto apkaltos ma, kad Rusija nuo vakar, nu
už nacionalinių pinigų įvedimų traukė dujų tiekimų Lietuvai.
apiplėšiant kiekvienų LR pilietį
Vis kartojama: Lietuva žalos
vien todėl, kad “šoko Lietuvo atlyginimo neišsižada. Rusija tai
je”, kaip tik tuo metu .reikėjo ko Lietuvai ekonomines sankci
JAV - Rusijos aljansui.
jas.
Konfrontacija. Konfrontacija
1993 birželio 27,
stiprėja.
sekmadienis.
Faktų liudijimas: "Bandymai
10:00 vai. Rusija Lietuvai ir įtvirtinti "demokratinės okupa
Estijai nustoja tiekti dujas. Su cijos režimą". Lietuvoje patei
vis. Netiekiama nė gyventojams. kiami kaip LR vadovybės ir-calIš atsargų vamzdynuose, jei blo dančiošios partijos narsus pasi
kada užtruktų, dujas gyventojai priešinimas Rusijos spaudimui.
-degintų iki liepos vidurio. Tuo į nieką pavirsta "demokra
Žmonėms apie tai nepranešama. tinės okupacijos" vykdytojų pa
triotinė logika: LDDP vykdoma
Dar ne laikas.
Lietuvos valstybės politika ap
gaudinėja ne "okupantus tėvus"
1993 birželio 28,
Lietuvos naudai, o Lietuvą "oku
pirmadienis.
pantų tėvų" naudai".
Vilnius. LR valstybinės dery
Įvykių testamentas: "Kol su
bų su Rusija delegacijos vadovas pranti, kas aplinkui dedasi, pa
V. Bulovas patvirtina, kad A. saulis dar Šiek tiek savas. Kiek
Brazauskas gegužės mėnesį iš supranti, tiek savas. Kai nieko
siuntęs B. Jelcinui savąjį sutar nebesupranti, kas dedasi pasau
ties su Rusija dėl kariuomenės lis tau yra jau visai ir visas sve
išvedimo variantų. V. Bulovas timas. Gelbėkis nuo tokio pasau
sutarties varianto nematęs. Ta lio jį suprasdamas. Ką suprasda
čiau “Lietuva žalos atlyginimo mas — ar tik tą "demokratinės
neišsižada .
okupacijos mechanizmą? Ką turi
V. Bulovo lūpomis A. Bra daryti, į ką turi atsiremti, kad
zauskas atsako j labai nemalonų suprasdamas, kas dedasi, kur
LKDP valdvbos memorandu- tum savo gyvenimą, tokį sava ir

Apreiškimo parapijos bažnyčioje vasario 20 d. iškilmingas mišias už Lietuvą koncelebravo su vysk. Paūliu Baltakiu, OFNį,’ iš k.: kun. Vytautas Palubinskas, dijakonas Ge
diminas Numgaudis, OFM, kun. prof. VV. Jaskevičius, kun. Saulius Bytautas] OFMa
Liudo Tamošaičio nuotrauka
(i ;
y.
4

savo valstybės likimą, kokio
norėtum?
Šventasis Tėvas, atkeliavęs į
mūsų žemę, kalbėjo: "Prieš mūsų
akis iškyla garbingieji asmenys:
karvedys Mindaugas, pakrikšty
tas "kartu su didžiule daugybe",
Vincento IV paprašęs, kad Lie
tuvos karalystė taptų "šventojo
Petro nuosavybe", gautų "Apaš
talų Sosto apsaugą ir globą".
Vytautas Didysis sutvirtinęs
krašto nepriklausomybę; Jogai
la, vedęs Lenkijos karalienę Jad
vygą ir rūpinęsis Lietuvos krikš
tu 1-387 metais. Si data ženklina
šalies perėjimą į krikščioniškąjį
tikėjimą.
nalini pagrindą? Jeigu "Šeimos"
Šventasis Kazimieras, žmo
direktoriaus veiksmai ir sutartis dėl gus, mokėjęs parodyti drąsą ir
butų statybos Kaliningrade turi atleisti, pirmasis Lietuvos šven
kriminalinį pagrindą ryšium su tasis, lietuviams ir lenkams pa
ginklų pirkimu (ką įrodo genera likęs šviesų meilės ir dvasingumo
linės prokuratūros tyrimas), kodėl pavyzdį.
šios statybos bus tęsiamos? Dabar
Tai vis asmenys,' padėję kurti
tinė vyriausybė labai norėtų atskirti Lietuvos valstybinę ir krikščio
".ginklų pirkimą nuo butų statybos, nišką didybę. Jie nutiesė kelią,
Deja, niekaip neišeina, nors ir pa nurodė gyvenimo būdą: nubrėžė
sitelktas pats Petkevičius.
reikšmingą visuomeninės taikos
Dar daug mįslių slepia minėtoji siekį, kurio reikia rūpestingai
istorija ir ji dar nesibaigia. Jos toles ieškoti, suformavo lietuvišką
ne eiga suinteresuota ne tik Lietu dvasią .

LIETUVA TĘS BUTŲ STATYBĄ RUSIJOS KARIŠKIAMS
(atkelta iš 1 psl.)

byla yra sufabrikuota dėl politinių
ir ekonominių motyvų. Jo nuo
mone, pirmiausiai byla susijusi su
"ganėtinai stipria konfrontacija Ru
sijos viduje ir jos atgarsiais Lietu
voje, naudinga politinėms jėgoms,
suinteresuotoms Lietuvos ir Rusi
jos santykių pablogėjimu. Kita prie
žastis, eksministro žodžiais, prag
matiškesnė, susijusi su grupės biz
nierių siekimu "sustabdyti naftos
atėjimą į Lietuvą".
Seimo nacionalinio komiteto
pirminikas Vytautas Petkevičius
kovo 24 d. įvykusioje spaudos
konferencijoje pareiškė, kad "liūd
noka, kai paprastą kriminalą ban
doma paversti politika". Vertinda
mas buvusio Krašto apsaugos mi
nistro Audriaus Butkevičiaus kal
bas ir veiksmus, Petkevičius pa
reiškė, jog "Nacionalinio saugumo
komitetas bus priverstas iškelti

lygiagrečią bylą už antivalstybinę
veiklą". Petkevičius pranešė, jog
kartu su Lietuvos generaline proku
ratūra ginklų pirkimo bylą tiria
plačius įgaliojimus turinti Sankt
Peterburgo prokuratūra. Taip pat
buvo pasakyta, kad suimtasis "Šei
mos" asociacijos prezidentas Vla
das Laurinavičius yra "pagrindinis
liudininkas'šioje byloje ir labiau
siai suinteresuotas, kad nebūtų
pakištas po ledu". Nacionalinio
saugumo komiteto pirmininko
nuomone, reikia atkurti panaikin
tąjį Lietuvos ginklų fondą, kuris
aprūpintų ginklais atitinkamas
valstybės institucijas, tai užkirstų
kelią korupcijai.
Šioje visoje istorijoje įdomūs
Petkevičiaus pasipiktinimo žodžiai,
kad paprastą kriminalą bandoma
paversti politika. Reikėtų pasipik
tinimą reikšti kita linkme: kodėl
tiek ilgai politika gali turėti krimi-

vos generalinė prokuratūra, besi
tikinti atkasti tiesą šiame krimina
le, bet ir dabartinė Lietuvos vyriau
sybė, besistengianti nepykinti di
džiojo kaimyno, nors tam būtų
aukojami ir gyvybiniai Lietuvos
interesai.
Kad ir kaip norėtumei šioje isto
rijoje kriminalo nuo politikos neat
plėši...
A. J.

Laiškai redakcijai

Laiškas iš Lietuvos

Gerbiamieji,

Teta,

Kovo 4 dienos "Darbininke", vedamojo vietoje išspausdintuose
"Šventės atgarsiuose" advokatas S. Povilas Žumbakis rašo:
"Šiandien Lietuvoje yra visuotinė betvarkė (lietuviškai "betvarkė"
reiškia "netvarkinga moteris"; "visuotinė" tai tegali būti "netvarka". AB). Gatvės pilnos chuliganų gaujų; prekybą valdo svetima ir vietinė
Mafija; valdžia ir net Seimo dauguma papuolusi į nesąžiningų žmonių
rankas, kuriems tiek krašto gerovė, tiek Lietuvos vardas visai nesvarbu.
Tas elementas - valdžioje ir gatvėje - gali veikti be baimės nes jiems
jokie įstatymai negresia. įstatymai ne jiems: jie yra virš jų!"
Panašiai "Moscow News" korespondentas Albertas Laurinčiukas savo
knygoj "Trečioji dolerio pusė" kadaise rašė apie Ameriką. Gal ne taip
žiauriai, bet panašiai. Bet komunistas Laurinčiukas bent buvo gyvenęs
Amerikoje. Kada paskutinį kartą Lietuvoj lankėsi advokatas S. Povilas
Žumbakis?
Mano sesuo Kretingos pranciškonų šv. Antano kolegijoj dirba nuo
praėjusių metų spalio mėnesio. Esame gavę iš jos keletą ilgų, įdomių
laiškų. Gaunu laiškų ir iš kitų Lietuvoj gyvenančių ir ten besilankančių
žmonių. Kasdien žiūriu pusvalandžio "Panoramos" programą televizi
joj: joje gyvenimas Lietuvoje gana ryškiai parodomas. Tikrai nepraleidžiu
progos pasikalbėti su atvažiuojančiais ir pravažiuojančiais lietuviais.
Dažnas nusiskundžia sunkumais ir trūkumais, ir pripažįsta, jog Lietuvai
- kaip ir visiems iš sovietinės sistemos išsivadavusiems kraštams nelengva grįžti į normalaus gyvenimo vėžes. Sunkiau nei buvo tikėtasi
ir laukta. Tačiau nei iš vieno nesu išgirdęs tokio nepraustabumiško savo
krašto šmeišto, kokį "Darbininke" skelbia advokatas S. Povilas Žumbakis.
Advokatas, rodos, turėtų žinoti, jog gandai (hearsay) yra nepriimti
nas liudijimas. Toks gandais paremtas ant vargšės Lietuvos pamazgų
pylimas garbės nedaro nei advokato profesijai, nei kiekvienam, kuris
save laiko lietuviu. Liūdna ir gaila, kad, spausdindamas tokius Žumbakio
sapaliojimus, "Darbininkas" prisideda prie gandų skleidimo ir "Lietuvos
vardo" niekinimo.
Su pagarba,
Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA

Jonas Paulius II tėviškai rodė
mums autentiškus atramos taš
kus mūsų ir mūsų valstybės liki
mo kūrybai materialiajame Die
vo pasaulyje: baltų kultūrą kaip
natūraliį kelią į krikščionybę.
Krikštą, Lietuvos Karalystę.
Mūsų protas nėra, negali būti
apgautas visiems laikams. Lietu

Štai jau visiems mums lietuviams brangi šventė VASARIO 16. Labai
daug rašoma, kad nenuėjo veltui lietuvių tautos žmonių kančios ir
aukos. It lyg todėl dabar ir turime NEPRIKLAUSOMYBĘ. Nežinau tų
visuomenės atsiradimo, klestėjimo ar pastovios kovos už savo eg
zistavimą taisyklių ar dėsnių. Manau, jeigu būtų įvertintos mūsų tėvelių
(ir tos kartos daugumos žmonių) kančios, tai ta teroro pabaisa būtų
subyrėjusi prieš keliasdešimt, o ne prieš kelis metus. Deja, deja.
Nemažai dabar išleidžiama knygų apie tremtinių ir kalinių gyvenimą.
Tai daugiausia nulemia, kiek išliko sugebančių valdyti plunksną. Lyg
buvo renkama medžiaga ir apie mūsų gyveąvietę. Deja, matyt neatsi
rado kas sugebėtų tai sutvarkyti iki knygutės išleidimo. Taigi, daugelio
vargai nueis užmarštin, nei popieriuj nepalikę pėdsako. Nemanau, kad
tai blogiausias atvejis. Blogiau tai, kad tomis knygomis daugiau domisi
tie, kas savo kailiu tai patyrė, o ne jaunimas. Ir tų knygų jtaka
visuomenės nuomonei apie pergyventą laikotarpį labai sunkiai pastebi
ma. Taigi, kančių ir aukų prasmė visuomet lieka aktuali. Pasirodo,
nieko mus. tie laikai neišmokė. Net valdžios atnaujinti nesugebame.
Vieną kitą tų knygų bandžiau skaityti. Ir nei vienos negalėjau perskai
tyti. Viską užstoja tų laikų pergyvenimai. Tai vis individualių kančių
variantai. Mintys vis grjžta j tuos laikus ir tas vietas, kur buvome ir per
stebuklą išlikome. Kaip alkani, neturėdami kuo apsirengti nežinojome
ką atneš rytdiena. Ar ištiks kaimynų vaikų likimas ir kas nors mirs badu,
mirusius ar sušalusius palaidos. Arba ar užteks po katorginės darbo
dienos mamytei jėgų sugrįžti j namus, parnešti mums ko valgyti ir
malkų mums susišildyti. Vieną šaltą žiemos naktį, kilus sniego pūgai,
mamytė grįždama iš darbo, iš kaimo 10 km nuo namų paklydo. Ir tik
dėka sutikto atsitiktinio keleivio sužinojo, kad būdama jau porą kilo
metrų nuo namų pasuko priešinga nuo namų kryptimi. Paklydimo ir
sušalimo atvejai nebuvo reti. Surasdavo sušalusius tik pavasarėjant arba
visai nesurasdavo. Taigi, visų tų siaubingų minčių negaliu atsikratyti.
Norėčiau pastebėti tų kančių prasmę ir kad visuomenė kažkuo tapo

va dar nėra prarasta. Ji nu
stumta nuo autentiškų istorinio
valstybingimo pamatų ir apvilk
ta tramdomaisiais marškiniais".
TRAMDOMEJI
MARŠKINIAI

V
Apie tramlfomuošius marški
nius, kuriais apvilkta Lietuva,
retai susimųstrtne. Dažnas apie
juos suvis nepagalvoja. Sampro
tauja: Lietuva įraskelbė nepriklausomyl>ę, įstoji į JTO, į ET —
vadinasi, mūsų valstybė visiškai
laisva ir savarankiška. ’O gyveni
mas nepasikeitė. Dar pablogėjo.
Tai kam ta nepriklausomybė; ta
laisvė?
'"'A
Lietuva sutvarkė svariausius
teisinius popierius, liudijančius
valstybės nepriklausomylK Ta
čiau tas, kuris apvilktas trandomaisiais marškiniais gali Ai rėti
visutėlius laisvę paliudijai tins
dokumentus, o vis tiekneraiiisvas.. ,- .-*•
. ry^-7Duotybių — tarkim, nepati
kiu gamtinių sąlygų, atšiaurius
klimato, net ir fatališkai konflikV
tinės geopolitinės padėties —'
negalime laikyti’ tramdomaisiais
marškiniais. Kai mes čia sakome
“tramdomieji marškiniai”, turi
me galvoje tik, kas trukdo
žmonėms laisvai tvarkyti gyveni
mų, pagal išmanymų ii; sugel>ėjimus derinti jį su objektyviai duo
tomis sąlygomis.
Šit: XVII amžiuje Vladislovas
Vaza uždraudžia Šventosios uos
to laivininkystę. Uždaro Lietu

vos langų j jūrų, į Europą, į pa
saulį tam, kad platintų Lenkijos
langus į pasaulį. Vladislovas
Vaza — Lietuvos didysis kuni
gaikštis. Savas valdovas apriboja
valstybę* gal gnybęs kitos vals
tybės naudai. Kodėl valdovas
nebeskiria, kas sava, o kas sveti
ma? Kaip kita valstybė mus pasi
savina? Kita valstybė sako: krikš
tas. Mindaugo krikštas — netik
ras. Lietuvos karalystė (nekrikš
tų!) — netįkra. Lietuva — kuni
gaikštija. ' Po unijos — bendra
valstybė su Lenkija. Valdovas
yra ir Lenkijos karalius, ir Lietu
vos didysis kunigaikštis. Kara
lius, bendras seimas aprilx)ja ku
nigaikštijos galimybes karalystės
naudai. Agresijos pradžia yra tei
ginys: Mindaugo krikštas — ne
tikras, tikrasis yra tas, kurį iš len
kų priėmėm. Net ir šiandien vai
kai mokykloje taip mokomi. Net
ir labai labai šviesūs lietuvių isto
rikai tebėra įtikėję? kad Nfihdaie
go’kriksEls—- netikras: Tarp mus
tramdomaisiais marškiniais ap
vilko Lenkija. Šimtų dvidešimt
metų prie tų pačių tramdomųjų
marškinių mus pratino Rusijos
i imperija ir dar penkiasdešimt
\ metų — toji pati Rusija Tarybų
ASųjungos pavidalu. Ir šiandien.
Vaikams kalbame, kad mūsų
protėviai nekrikštai teisėtai (!)
VV\() išvanti iš Lietuvos kara
lystės į Lietuvos didžiųjų kunigakštijų.
Ąn šit: o kunigaikštija — visų!
\

t Bus daugiau)

žmoniškene. Deja, deja. Bet užteks apie tai. Geriau apie dabartį.
Taigi labai norėtųsi, kad šie metai būtų kiek geresni už praeitus.
Pastarieji vėl gerokai mus praretino. Mirė VI. k., dėdina B., J., P. L., B.
L., G. Br. Ateinantį mėnesį jau 10 metų, kai nurė mamytė: taigi, nors
kai sakoma, kiekviena likimo suteikta gyven.rrio diena tai didžiulė
dovana ir reikia ja džiaugtis. Bet prie to džiaugsmo liūdesys neišvengia
mas. Dar išeidamas į pensiją, turėjau šiokių tokių planų ir gražaus sau
darbo, deja, valdžia mano santaupas (kaip ir visų) klastingai atėmė,
taigi ir mano planus atitinkamai pakoregavo, jau nieko daryti ne- J
bereikia. Laimei, Jūsų ir N., ir P., paramos man valdžios nagai nepasiekė.
Tai labai mane dabar gelbsti. Labai slegia tas paplitęs banditizmas ir
netvarka. Bet geriau organizuotis nemokame ir telieka džiaugtis, kad
grįžęs namo randi viską tvarkoj, o išėjęs į gatvę negauni į pakauši. Ir,
vis bėdos neaplenkia. Prieš Naujus Metus nuvažiavau pas Reginą.
Laukiu sugrįžtant iš miesto. Grjžta jau su sugipsuota dešine ranka. Krito
ant slidaus šaligatvio ir prie riešo lūžo alkūnkaulis ir skilo kitas. Dabar
gipsas jau nuimtas. Deja, kažkas netvarkoj, matyt, buvo padaryta prieš
gipsą ir nieko nesugijo. Taigi, gydymas Reginutę dar pakankins. Nors
ji ten ir turi vieną kitą artimesni kaimyną, bet jau būtų žymiai geriau,
kad gyventume arčiau ir bėdų atveju galėtume vieni kitiems pagelbėti.
Mano sveikata patenkinama. Nors negalavimai dažnoki. Dabar persirgau gripu. Laimei vaistų yra. Stiprinuos vitaminais (ačiū Jums, N. ir P.).
Ir oras jau priešgripinis, nes gerokai pašąla ir sniego kaip tikroj žiemoj.
Sausis daugiau buvo panašus j rudeni (lietus, šlapdriba ir mažai pašal
davo). Parduotuvėse, kaip dabar mėgsta dėstyti valstybės vytai, padėtis
stabilizuojasi. Tai mums reikia suprasti, kad raus mums dantis pamažu
stabiliai iš lėto be nuskausminimo vaistų, t. y. kainos kils stabiliai. Nors
mėsos kainos jau pasiekė niekad nematytas aukštumas. Cukrus gi
atpigo. Nors nei viena nei kita manęs nejaudind. Stengiuos maitintis
vegetariškai. Gal gi kiek nors paslankesrjž'bus ir neskaudės mano
sąnariai, nes druskos ten kaupiasi. Taigį/nors ir stengiuos, bet rezulta
tais pasigirti dar negaliu. Bendrai gi,/Kol kas viskas patenkinamai. Ateis
laikas gal ir valdžią išsirinksime profesionalesnę ir gyvenimas keisis j
geresnę pusę. Tai tiek šj kartą.
Jūsų Anicetas

Redakcijos pastaba. Laiškų kalba netaisyta, žmonių pavardės laiške iš Lietuvos sutrumpintos iki inicialų.

WORCESTER, MA
Religinis koncertas
liero parapijos 100 metų sukakties minėjimo komitetas,
įas mok Antano Minikausko-Miner, balandžio 17 d., sekval. p. p. Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje ruošia religinį
koncertų,' kufį atliks Švč. Jėzaus Širdies parapijos choras, vadovauja
mas vargonininkės Onos Valinskienės.

Šaulių išvyka

•į.

LŠSI Trakų rinktinė Naujoje Anglijoje gegužės 21 d., šeštadienį,
organizuoja įdomią išvyką į New Yorką ir kviečia ne tik rinktinės
šaulius; bet ir svečius į ją įsijungti ir kartu su šauliais praleisti dieną.
Aplankysime atnaujintą ir kai kuriems dar nematytą Laisvės statulą,
vaišinsimės pas lietuvius pranciškonus Kultūros Židiny, lankysime kitas
įdomias vietas.
Registruoja rinktinės sekretorė Janina Miliauskienė jau dabar Paskutinė
registracijos diena - balanžio 17. Pradedame anksti, nes norime žinoti
kokia grupė susidarys, pagal kurią užsakomas autobusas. Važiuokime
visi; kol dar esame jauni.

J.M.

Vasario? 16-osios minėjimas Cievelande vasario 13 d. pradedamas Lietuvos ir JAV
himnais. Giedojo V. Bruožytė-Muliolienė. Prieky organizacijų vėliavos su palyda. Vlado
Bacevičiaus nuotrauka

LIETUVOJE

atostogos sukėlė gandų bangą, kad
Rusijos prezidentas serga. Jelcin
pasakė, kad tai buvo geros atosto
gos, nors oras ir buvo lietingas.
Kiekvieną dieną Jelcin arba plau
kiodavo baseine, arba žaisdavo
tenisą. Kiekvieną dieną preziden
tas keturias valandas dirbdavo, nes
politiniai reikalai negalėjo būti ati
dedami.
□ Rumunijos prezidentas lon
Iliescu kovo 25 d. paleido 24-ius
buvusius vyriausiuosius komunis
tus, kurie buvo įkalinti po 1989
m. antikomunistinės revoliucijos,
kurioje daugiau nei 1,000 žmonių
žuvo. Vienuolika iš visų, kurių
buvo pasigailėta, dirbo politbiure,
vadovaujamame buvusio diktato
riaus Nicolae Ceausescu. Tarp pa
leistųjų yra ir du vengrai. Rumuni
joje vengrai sudaro 8% iš 23 mil
ijonų Rumunijos gyventojų. Pa
leistas ir lulian Vlad, buvęs Komu
nistų slaptosios policijos šefas, dėl
amžiaus. Jam 62 metai.
□ Rusijos žemutiniai parlamen
to rūmai kovo 25 d. pareikalavo,
kad vyriausybė pradėtų derybas su
pietine Čečėnija. Priimtoje rezoliu
cijoje Rusijos prezidentas ragina
mas užmegzti formalius santykius
su pasiskelbusia Čečėnijos respub
lika. Bet prieš prasidedant dery
boms, Čečėnijoje privalo įvykti

tas Landsbergis, JAV LB Krašto

-- Lietuvoje nuo kovo 27 d.
įvestas vasaros laikas. Laikrodžių
rodyklės pasukamos vieną valandą
pirmyn. Taip pat pakeičiami ir
Vilniaus radijo transliacijų kilochercų dažniai į 11770 arba 25
metrų bangas. Laikas - 7 vai. vak.

rinkimai į jos parlamentą ir Čečėni
— Vyts Beliajus gavo Colovaldybos pirm. Vytautas Maciū
jos atstovų rinkimai į Rusijos par
rado gubernatoriaus "Excellence in
—
Respublilcinis
imunoprofinas.
Šventiniame
koncerte
grojo
lamentą. Čečėnija nedalyvavo pra
laktikos centras kovo 10 d. gavo Gintaro Rinkevičiaus diriguoja Arts" premiją. Ši premija yra aukš
ėjusiuose gruodžio mėnesį rin
labdaros siuntų iš Danijos. Šios
mas valstybinis simfoninis or čiausia Colorado valstijos duoda
kimuose į Rusijos parlamentą.
šalies
serumo
institutas
pasiuntė
kestras, dainavo Kauno valstybi ma premija už pasižymėjimą folk
□ Lenkijos prezidentas Lech
labai
reikalingų
vaisai
difterijai
nis choras, vadovaujamas Petro loro srityje. Vyts taip pat gavo
Walesa kovo 25 d. atsisakė priimti
gydyti
—
priešdifterinio
seni

Bingelio, eiles skaitė aktoriai premiją iš Tautinių Šokių Susivie
Dariusz Rosati, profesorių paskelb
mo. Pasak imunoprofilaktikos
Rūta Staliliūnaitė ir Vladas Bag nijimo (AAPHERD).
tą kairiosios vyriausybinės koali
centro specialistų, preparatas
donas.
— Hartford. CT. Berželio"
cijos į du postus - ekonomikos
pasiekė Lietuvę labai laiku: šių
□ Jonas Paulius II kovo 26 d.
tautinių
šokių grupė rengia me
reikalų ministro pavaduotojo ir
— Vietinės rinktinės penkias
vaistų atsargos šalyje beveik iš
Romoje šnekučiavosi su mamo
tinį koncertę-\ akarų balandžio
finansų ministro. Atsisakymas tę
dešimtmetis
iškilmingai
pa

sekusios, medikai būgštavo, jog,
mis ir tėvais, padrąsindamas vaikus
sia vyriausybinę krizę, prasidėjusią
minėtas Vilitiuje ir Kaune. Dėl 16d._ šeštadienį. 7 vai \ak. Švč.
jei susirgtų daugiau žmonių,, jų
ruoštis pirmajai komunijai ir palai
vasario mėnesyje, kada Marek
Vietinės rinktinės įkūrimo su Trejybės lietuvių parapijos
nebūtų kuo gydyti. Padovanoto
mindamas vaikuti, iškeltą virš
Borowski atsistatydino iš abiejų
tarti su vokiečių vadovybe 1944 salėje. Hartford. CT. Bilietus
jo serumo vidutiniškai turėti]
minios. "Aš nesu griežtas. Aš švel
pareigų dėl nesutarimo su premje
m. vasario 13 d. Rygoje pasirašė įsigyti ir stalus užsisakyti galima
užtekti 35 ligoniams.
nus nuo prigimties. Bet kai reikia
ru Waldemar Pawlak.
brigados generolas Povilas Ple- iš anksto pas Dalių Dzikienę*.
ginti principus, tai aš nenusilenk□ Gruzijos ir Abchazijos atstovai
— Vilniaus akademiniame
cbevičius. Į Rinktinę* įsirašė telef. 521-6028 arba pas Linų
siu", - pasakė popiežius. Po to Jo
kovo 25 d. pranešė apie naujus dramos teatre kovo 10 d.
19,5(X) lietuvių. Vokiečiai norėjo Balsį, telef. 729-8815
nas Paulius II griežtai pasmerkė ir
mūšius, įsiliepsnojusius Gruzijos - Tėvynės Sęjunga (Lietuvos kon
juos įjungti į SS dalinius. Gen.
- Dail. A. Dargio kūrinių paro
kritikavo homoseksualias vedybas.
Abchazijos pasienyje. Gruzijos gy servatoriai) surengė Lietuvos
Plechavičius gegužės 9 d. įsakė dą surengė Lietuvių Dailės Muzie
Spalio mėnesyje popiežius pla
nybos ministras pasakė, kad Ab Nepriklausomyliės
atkūrimo
rinktinei išsiskirstyti. 130 karių jus Pasaulio Lietuvių Centre, Lenuoja Jungtinėse Tautose, New
chazijos milicininkas apšaudė Gru dienos minėjimų. Pranešimus
sušaudyta, 34(X) išvežta į Vokie mont, IL. Paroda vyksta nuo kovo
Yorke, pasakyti kalbą šeimos tema,
zijos kaimą Lata, nušaudamas ke skaitė istorikas Romas Batūra ir
tijų. 50 karininkų buvo uždary ti 19 d. iki balandžio 4 d.
nes JT, kaip ir Romos Katalikų
turis žmones ir keliolika sužeis rašytojas Petras Dirgėla. Minė
į Salaspilio koncentracijos sto
— Elniškės kapinaitėse neto
Bažnyčia, 1994-uosius paskelbė
damas. Gruzijos kareiviai taip pat jime taip pat kalbėjo prof. Vytau
vyklų.
li Priekulės kovo 26 d. buvo per
Šeimos metais. "Mes gerbiame
pradėjo šaudyti. Aukų skaičius iš
laidoti iš Vokietijos Bretteno mies
kiekvieną vyrą ir kiekvieną mo
Abchazijos pusės nepranešamas.
to pargabenti evangelikų kunigo
terį, bet kurti šeimą homoseksua
Abchazijos gynybos ministras pa
. prof. dr. Viliaus Gaigalaičio ir jo
liniu pagrindu yra neteisinga ir
reiškė, kad Gruzija nori pradėti
žmonos Marijos palaikai. V. Gai
pavojinga", - pasakė Jonas Paulius
naują agresiją prieš Abchaziją. Tai
Dainavos jaunimo stovykla, Manchester, MI, jau pradeda 39-sius galaitis gimė 1870 m. Ragainės
kos derybos tarp Gruzijos ir ne darbo metus. Jos kūrėjų puoselėta mintis - įkurti lietuvybės išlaikymo
II.
apskr., mokėsi Klaipėdos ir Tilžės
priklausomybę pasiskelbusios Ab
□ Rusijos prezidentas B. Jelcin
ir ugdymo židinį - puikiai pateisino jų lūkesčius, aukas ir investuotą gimnazijose, studijavo teologiją ir
chazijos dar nedavė jokių rezul kapitalą.
kovo 2J d. grįžo iš dviejų savaičių
filosofiją Berlyne ir Karaliaučiuje,
atostogų prie Juodosios jūros. Šios
tatų.
Dainava per tą laiko trukmę išeivijos vaikams buvo ir liks ateičiai
1918 m. buvo išrinktas Mažosios
krikščioniškųjų ir lietuviškųjų idealų mokykla. Ji dabar dar stipriau
Lietuvos tautos tarybos ir Prūsų
turės įsijungti į šią dvasinio ir fizinio stiprinimo misiją, nes daug
lietuvininkų susivienijimo pirmi
stovyklautojų atvyksta su gerokai suluošinta kalba, bet su tautinio
ninku, 1922 m. vadovavo Klai
nusiteikimo nuotaika.
pėdos krašto lietuvių delegacijai
Dainavos, kaip ir kitų šios rūšies institucijų, išlaikymas yra sunkus ir
Ambasadorių konferencijoje, gynė
atsakingas uždavinys. Ieškoma įvairiausių būdų surasti lėšų. Šimtinin
reikalavimą sujungti Klaipėdos
kai, rėmėjai, loterijos ir kiti renginiai papildo stovyklos iždą. Stovyklau
kraštą su Lietuva.
tojų mokesčiai nepadengia visų išlaidų, remontų bei stovyklavietės
-- Lietuvių Katalikų Mokslo
pagerinimų.
Akademijos XVI suvažiavimas vyks
Dainavos stovyklos taryba
Lietuvoje birželio 5-12 dienomis.
PLJK Ruošos Komitetas Įvertino Jūsų nuomonę
Renginys skiriamas lietuvių dvasi
Norėdami užtikrinti kiek galint gausesnį lietuvių jaunimo
nio atgimimo strategijai aptarti.
1. Bostono apygardoje: Gintaras Čepas, Aldona Kairienė, Rūta Kalvai
dalyvavimų šiame pasauliniame jaunimo sųskiydyjc. su džiaugsmu
Dirbs teologijos, filosofijos, lietu
tytė, B. Aidas Kupčinskas, V. Sužiedėlis.
pranešame, kati Kongreso kainos sumažintos net 25'/ (apie S465)!
vių kalbos ir literatūros, pedagogi
2. Connecticut apygardoje: Jūratė Bernotaitė-DiBenedetto, Alfonsas
kos, psichologijos, socialinių mok
Dzikas,
Vaiva Vėbraitė-Gust, Laima Karosienė, Eugenija Melnikaitė,
PLJK Atstovo Kaina
slų, teisės, ekonomikos, gamtos
Pasirinkite 9, 11 ar 19 dienų kongreso programą
Vytautas Trečiokas, Stefa Urban-Alšėnaitė.
1994 m. liepos men. 11-29 dd.
mokslų, fizikos ir matematikos,
Kviečiame pasirinkti: I I dienų Lietuvoje. 9 dienas Anglijoje,
3. Floridos apygardoje: Vanda Bagdonienė, Vytautas Dubauskas,
informatikos, istorijos ir arche
19
dienų/
18
naktų
arba pilnų 19 dienų programų Lietuvėje ir Anglijoje.
Algirdas Petrulis, Sigita Ramanauskienė, Laima Savaitienė, Mečys Šilologijos,
architektūros ir menoty
• Į kainą įskaityta: •
kaitis, Pranas Zunde.
ros
sekcijos.
Lietuvos
Programa
(11
dienų)
Lietuvos programa pratęsta - kelionė laivu atšaukta
4. Michigan apygardoje: Vytautas Kamantas, Gražina Kamatienė,
— Solistas Virgilijus Norei
Skrydis iš Vilniaus j Londoną
Atsižvelgiant į daugelio PLJ Sųjungos narių nuomonę, nutarta
Vytautas Kutkus, Algis Rugienius, Janina Udrienė, Jonas Urbonas.
ka, kuris šiuo metu Venecueloje
Studijų
Dienos
Anglijoje
(9
dienos)
programos dalį Lietuvėje pratęsti, atšaukiant laivei kelionę Baltijos
5. New Jersey apygardoje: Rimantas Bitėnas, Rasa Juškienė-Ardytė,
dėsto konservatorijoje ir dainuoja
Apgyvendinimas ir maistas
Jūra. Kongreso Lietuvos programa - lai unikali proga jaunimui
Julius Veblaitis.
Pietų Amerikoje rengiamuose kon
Transportas tarp programos dalių
6. Nėw Yorko apygardoje: Kęstutis Bileris, Ramutė Česnavičienė,
susi|xrž.inti sutiktuoju Lietuvos gyveniniu. Bendrausime su savo
certuose, Lietuvių operos rengia
Susitikimai, seminarai ir vakarones
Daiva Kezienė, Kęstutis Miklas, Rimas Vaičaitis.
profesijos kolegomis arba savo s|x*< ialybės studentais: pra
mame V. Klovos Pilėnų operos
7. Ohio apygardoje: Juozas Ardys, Ingrida Bublienė, Algimantas
PUK
atidarymo
ir
uždarymo
banketai
leisime dienų Lietuvos kaime- ir susi|xižinsime su jo gyvente jais;
spektaklyje balandžio 17 d. atliks
Čepulis, Pranas Joga, Dalia Puškorienė, Vytautas Staškus, Salomėja
Ekskursijos Lietuvoje ir Anglijoje
įsijungsime- į lalxlare>s lx-i savanoriškos veiklos darbus.
Rūtenio, Nalšios pilies valdovo,
Šukienė.
partiją. Spektaklis vyks Morton au
Bus progų pasilinksminti. pažinti Lietuvos kultūrines veilylx-s
8. Pietryčių apygardoje: Gintaras Buivys, Julija Dantienė, Teresė
ditorijoje, Cicero, IL.
lx-i senovės papročius. Prale isime- “pagoniškų vakarų" Trakuose,
Gečienė, Audrone Gulbinienė, Dalia Jakienė, Ramūnas Kondratas,
— Valdas Adamkus Vilniuje
bus folkloro vakaronė. Prieš išvykstant į I-ondonų PLJK Studijų
Jonas Kronkaifis, Vytas V. Maciūnas, Audronė Pakštienė, Donatas
nuo
iki
kovo
15 d. įvykusiame LGF tary
Dienoms ir ekskursijoms. turėsime progos pailsėti Baltijos
Skučas.
(pagal pasirinkta kategoriją)
bos posėdyje išrinktas Lietuvos
pijūnje-JiKKlkranlėjc. |ximųstyti apie- Lietuvėje- įgvlas žinias,
9. Vakarų apygardoje: Irena Blekytė, Zigmas Brinkis, Violeta Gedgau Gamtos Fondo prezidentu. Lietu
Lietuvoje: liepos men 11-21 dd.
bei atsisveikinti su I jetuva je>s |xisakišk< je- gamle je.
dienė, Gediminas Morkūnas, Angelė Nelsienė, Antanas Polikaitis, Juo
vos Gamtos Fondas - tai visuo
Anglijoje: liepos mėn. 21-29 dd.
zas Pupius, Stasė V. Šimoliūnienė, Vytautas Vidugiris, Zigmas Viskanta,
meninė organizacija, kuri rūpinasi
Pasirinkite 11 dienu programą Lietuvoje
Papiginti skrydžiai per Kongreso kelionės agentūrą
Kęstutis P. Žygas.
visos Lietuvos mastu gamtos tur
arba 9 dienų programą Didž. Britanijoje
Skambinkite PI JK oficialiai kelionės age ntūrai TRANSEAIR
10. Vidurio Vakarų apygardos pirmame rajone: Jūratė Budrienė,
tais, jų apsauga, priežiūra ir ekolog
Galite taip pat dalyvauti pilnoje PLJK
Salomėja Daulienė, Linas Gylys, Birutė Jasaitienė, Svajonė R. Kerelytė,
įsigyti papigintus bilietus į Vilnių ir namo iš lonelemei. Skaminiu švietimu. Vasario mėn. Vilni
programoje (19 dtenų/18 naktų).
Petras Kisielius, Gražina Liautaud, Vytas Narutis, Linas Norušis, Juozas
, hihant iš JAV. TRANSEAIR telefonas (darbo valandomis):
uje įvykęs LGF suvažiavimas išrin
Polikaitis, Jonas Račkauskas, Leonidas Ragas, Antanas Razma, Tomas
1-800-666-4901 (už JAV rilių: 202-362-61(XI).
ko naują fondo tarybą iš 11 narių.
Rerrteikis, Kęstutis P. Sušinskas, Liudas šlenys, Birutė A. Vindašienė,
t
- Violetos Rakauskaitės es
Aleksas Vitkus; antrame rajone: Albinas Karnius, Birutė Vilutienė;
Pasaulio T ipfnvrų Jaunimo Kongreso Ruošos Komitetas
tradinių
dainų vakaras įvyks ba
trečiame rajone: Rima Binder, Zigmas Grybinas, Regina G.Narušis,
P.O. Box2812, Springfield, VA 22152-0812, USA
landžio
9
d., šeštadieni, 6 vai. vak.
Rėdą Pliūrienė-Ardytė; ketvirtame rajone: Arvidas Jarašius, Aušrelė
leLffax. bendrai P1.)K informacijai - 703-569-5370
Hartford, CT, švč. Trejybės lietu
Sakalaitė.
leL PLJK registracijos klausimais - 703-425-9273
vių parapijos salėje. Rengia Lietu
Rinkimai į JAV LB XIV-ąją tarybą vyks 1994 m. balandžio 30, gegužės
Pateiktos kainos gali keistis be pranešimo ir neiskaito skrydžių i Europą ir atgal
vių Moterų Federacijos Hartfordo
PLJK programa gali keistis be pranešimo Ąukos paremti VIII Pasaulio Lietuvių
1, 7, ir 8 dienomis.
Daug Gimtinių
Jaunimo Kongresą yra mielai priimamos “Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas
klubas. Dėl bilietų iš anksto skam
Angelė Karaienė,
Tėvynė-Viena!
ir “Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga" yra pelno nesiekiančios organtzaojos.
binti telef. 667-9250 arba 688vyr. rinkimų komisijos pirmininkė
6233.

K

-DAINAVOS VADOVYBĖ KREIPIASI

PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO

ongresas

KANDIDATAl] JAV LB XIV-ąją TARYBĄ

us$1385

Dalyviai/Turistai
$525 $1905

Kaimyno pavyzdžiu
Vyras pareina namo iš darbo
ir kalbasi su žmona:
— Kada Petraitis nusipirko
spalvotų televizorių, tu privertei
jo pavyzdžiu pasekti ir mane,
nors mūsų juodai baltas ‘Tauras”
dar visai geras.
— Na ir kas? Nejaugi gailiesi?
— Ne nesigailiu. Bet kai Pe
traitis parsivarė “Žigulius”, tu
mane tol pielavai, kad ir aš
turėjau pasekti jo pavyzdžiu,
nors esu daltonikas.
— Na ir kas? Nejaugi tu gailie
si? Juk aš įsigijau vairuotojo tei
ses ir tave patį vežioju.
— Taip, tai taip, — sako vyras
— bet Petraitis tik ką paliko se
nųjų žmonų ir išėjo pas savo sek
retorę... Tai kų patarsi man da
bar?

VIENKARTINĖ SPECIALI KAINA Į VILNIŲ

KOVO 29 d.
□ CHICAGO, DETROIT ir CLEVLAND i abi puses
$650.00 plius mokesčiai
□ NEW YORK į abi puses $475.00 plius mokesčiai

Nuo BALANDŽIO

a CHICAGO, DETROIT ir CLEVLAND j abi puses
$750.00 plius lūokesčiai
O NEW YORK į abi puses $575.00 plius mokesčiai
Bilietai galioja iki 6 mėn.

Dėl informacijos prašom kreiptis į:
BALTICTOURS
77 Oak St., Saite 4
Nevvton, MA 02164
Tel.: 617 965-8080, Fax 617 332-7781

Taupymas

Apie ką šnabždasi šių metų balandžio 1-ąją susitikę Vilniuje, Seimo rūmuose, su neoficialiu
vizitu j Lietuvą atvykęs JAV prezidentas B. Clinton ir Lietuvos prezidentas A. Brazauskas?
BP agentūros nuotrauka

Waterview Properties
of the Palm Beaches, Ine.

UCENSED REAL ESTATE BROKER

Prie spaudos kiosko
Gerokai
išgėręs
vyriškis,
s tu mdydam as l auki anči u osi us,
prasiskverbia prie kiosko lange
lio:
— Duokit man dvi “Tarybines
moteris”.
Iš minios:
— Sutvarkys tave šiandien ir
viena.

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

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

MŪSUATSTOVAI:

— Girdėjai? — vyriškis drau
gui. — Vakar avalynės fabriko
direktorių svarstė už prastų pro
dukcijos kokybę.
— Nubaudė?
— Įsakė nešioti savo įmonėje
pagamintus batus.
— Na ir sadistai...

85-17 101 Str.Richmond Hill, NY, 11418
52 Feagles Road, Worwick, NY 10990

ATGIMUSIOS
LIETUVOS DAINOS

tel. (914)258-5133

APRIL PICK-UP SCHEDULE
NEW BRITAIN, CT
NEW HAVEN, CT
VVATERBURY, CT
KEARNY, NJ
4/6 WED
PATERSON, NJ
4/7 THURS PHILADELPHIA, PA
BALTIMORE, MD
4/12 TUES
PUTNAM, CT
NEWARK, NJ
4/13 WED
BROOKLYN, NY
4/16 SAT
4/19 TUES NEW BRITAIN, CT
NEW HAVEN, CT
VVATERBURY, CT
4/20 WED
KEARNY, NJ
PATERSON, NJ
4/21 THURS PHILADELPHIA, PA
BALTIMORE, MD
4/26 TUES PUTNAM, CT
4/27 VVED
NEVVARK, NJ
4/28 THURS BROOKLYN, NY

11-12 AM
2-3 PM
5-7 PM
10-12 PM
1-2 PM
9-11 AM
4-6 PM
10-11 AM
10-11 AM
12-2 PM (Kult. Žid.)
11-12 AM
2-3 PM
5-7 PM
10-12 PM
1-2 PM
9-11 AM
4-6 PM
10-11 AM
10-11 AM
10-12 PM (Kult. Žid.)

,-------------------------------

Jus galite namuose klausytis
gražiausių Lietuvos estradinių
dainų, jei įsigysite
trijų kasečių komplektą
(po 90 minučių kiekviena)
tik už 17 dol.
(Persiuntimui pridėti 2 dol.)
Dėl užsakymų skambinti
Darbininko administracijai

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

arba rašyti:

Kovas
— ’c.;-

v

Į Vilnių
iš New York, pradedanL'&RRLIš Boston, Washington
$700.iš Chicago
$750.iš Cleveland, Detroit
$750.iš Miami
$640.iš San Francisco
$950.iš Los Angeles, Seattle
8960.-

Į Vilnių

$690.$690.$1000.$1000.$740.$740.$1080.-

l Rygą

$680.$680.$690.$1000.$740.$740.$1080.-

Birželis-Rugpjutis

Į Vilnių
$940.-

$940.$1100.$1100.$880.$840.$1180.-

I Rygą

$780.$830.$830.$1100.$880.$840.$1180.-

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

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

(201) 944-1273

VILTIS
(HOPE)

(201) 592-8780

UTHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine.
368 West Broadway, Boston, MA 02127
TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IŠ BOSTONO Į VILNIŲ

77-01 JAMAICA AVENŲ E

Balandžio mėn. siuntinius priimsime šiuose miestuose:

DphTmacy

B

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

WE DELIVER
Tel.: 296 • 4130

>
'

-----------------

Įkalbėkite savo kelionių pageidavimus, taip pat savo pavardę ir telefono numerį į
pranešimus užrašančią mašinėlę arba tuo pačiu numeriu galite pasiųsti faksu.

U! GAUSITE GERIAUSIAS KAINAS
PATIKIMOMS ORO LINIJOMS IR LAIVAMS U!
■

$535.$700.$610.$750.$640.$950.$960.-

Balandis-Gegužė

Wm. Anastasi, B. S.

B
y

1 Rygą

O Siuntinių agentūra VILTIS pristato siuntinius žmonėms asmeniškai į namus per
vieną mėnesį.
□ Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25. Vieno svaro kaina yra nuo 79 iki
99 centų.
□ Visi siuntiniai yra apdraudžiami.
□ VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES
DOVANA. Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro
tremtinį, vienišą žmogų.

Darbininkas (administr.)
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207
N___________ ___ _________ /

DĖL KELIONIŲ - LĖKTUVAIS, LAIVAIS - PO VISĄ PASAULI
skambinkite ALGIRDUI ŠIMUKONIUI: 212 - 688 - 0972

-

MES SIŪLOME PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ IR RYGĄ

(800) 654-2432

________ tel, (718)441-4414___________

4/5 TUES

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

— Žiūrėk, žiūrėk! Brigadinin
kas atkiūtina į susirinkimų vien
marškinis.
—Jaučia, kad jam bus karšta.

praeities

Bausmė direktoriui

I
Į

FREGATA TRAVEL

Viskam pasiruošta

FOR YOUR FLORIDA REAL ESTATE NEEDS!!!

CALL 1 (800) 369 - 7355

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

— Kodėl jūs dirbate laukus ne
traktoriais, o arkliais?
— Arkliams nereikia atsargi
nių dalių.

netolimos

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

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

Žemės ūkyje

iš

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

Vilniuje autobi.suvažiuoti kai
nuoja 4 kapeikos, o troleibusu 5.
Vienas pilietis stebi, kai kitas
bėga paskui autobusų ir klausia,
ar tai rytinė mankšta.
— Ne, tik noriu sutaupyti ke
turias kapeikas — atsako bėgan
tysis.
— Kvailas, bėk paskui trolei
busų, tai sutaupysi penkias.

šypsniai

Mi S

1 - 16 d.

--... ---

WORCESTER, MA 16 d. (šeštadienį)

12.00 - 4.00 popiet

PUTNAM, CT 18 d. (pirmadienį)

4.00 - 6.00 popiet

PROVIDENCE, Ri 20 d. (trečiadienį)

4.00 - 6.00 popiet

WATERBURY, CT 23 d. (šeštadienį)

9.00- 11.00 ryte

HARTFORD, CT 23 d. (šeštadienį)

12.00 - 2.00 popiet

CAPE COD, MA 26 d. (antradienį)

4.00 - 6.00 popiet

BROCKTON, MA 28 d. (ketvirtadienį)

4.00 - 6.30 popiet

BROOKLYN, NY 30 d. (šeštadienį)

12.00 - 4.00 popiet

ra* Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455
■

-D

Gintaras Karosas, Vytautas Bazikas ir VILTIES ŠTABAS

Geriausios kelionės į Pabaltijį

LIETUVA'94

Lietuviai esame visi Lietuvių Fonde ar esi?

14911 127th Street
Lemont, IL 60439
Tel.: (708) 257-1616
Fax.: (708) 257-1647

Skambinkit mums dėl kelionių sutvarkymo!
Pigiausios kainos per Finnair,
Lufthansa ir SAS
Turistinė ir Biznio klasė

LIETUVIU. FONDAS

MANIAII FODNDftHON

- Viešbučiai -

BALTIJOSjįKRAŠTAI
Prašykite mūsų naujos brošiūros apie
Skandinaviją ir kitus Pabaltijo kraštus.

1 - 800 - 451 • 9511

UNIONTOURS
Įsteigta 1931
79 Madison Avė., New York, N.Y. 10016
Tel: 212 - 683 - 9500
Fax: 212 - 683 - 9511

MIRĖ ROŽĖ MAINELYTĖ
Juozas Pajaujis. Vytauto Maželio nuotrauka

100 METŲ NUO
DR. J. PAJAUJIO GIMIMO
Kovo 14 d. suėjo 100 metų, kai
gimė dr. Juozas Pajaujis-Javis, ilgai
gyvenęs New Yorke ir čia miręs
1973 m. birželio 10 d. Jis buvo
žinomas ekonomistas, visuomeni
ninkas, publicistas, aktyviai daly
vavęs Lietuvos valstybės kūrime ir
jos vystyme.
Jis buvo gimęs 1894 m. kovo 14
dPČynilių kaime, Punsko valsčiu
je, Suvalkų apskr. Vidurinį mokslą
ėjo Seinų miesto mokykloje ir Su
valkų komercinėje gimnazijoje.
Brandos atestatą gavo Vilniuje
1917 m., eksternu išlaikęs gimna
zijos baigimo egzaminus.
Jis gerai kalbėjo lenkiškai, rusiš
kai, vokiškai, prancūziškai, ispa
niškai, angliškai. Berlyno univer
sitete 1920-1925 m. studijavo teisės
ir valstybės mokslus. 1923-26 m.
Kielio universitete studijas baigė
daktaro laipsniu.

Darbas mokyklose
Buvo pradžios mokyklos moky
toju 1915-16 m. pirmosiose lietu
viškose mokyklose Dauguose ir
Varėnoje, 1934-1938 m. Klaipėdos
Prekybos institute docentas ir rei
kalų vedėjas, 1941-1944 m. Vil
niaus Universiteto docentas, 195051 m. Aliaskos universitete dėstė
rusų kalbą ir Rusijos ekonominę
geografiją. Nuo 1952 m. dirbo
Kongreso bibliotekoje Washingtone mokslinės informacijos sri
tyje. į pensiją pasitraukė 1967 m.

Vertėjo darbas
Yra išvertęs eilę vadovėlių vidu
rinėms mokykloms ir universitetų
studentams.V. Zakševskis - "Vidu
rinių amžių istorija" 1921 m., Max
Weber - "Ūkio istorija" 1929 m.,
Charles Gide ir Ch. Rišt - "Ekono
minių teorijų istorija" 1932 m.
Franz Eulenburg - "Ekonominė

Z

politika ir užsienio prekyba" 1931
m.
Grožinės literatūros vertimai:
A.Diuma - "Trys muškietininkai"
1929 m., Anatole France - "Ping
vinų sala" 1929 m., V. Blasco Ibanez - "Rašytojo kelionė aplink
pasaulį" 1937-1939 m.

Visuomeninėje veikloje
I visuomeninę veiklą įsijungė
nuo moksleiviškų dienų. Seinuose
buvo Aušrinės kuopelės narys. Nuo
1918 m. priklausė prie liaudininkų
demokratų, ilgus metus buvo cen
tro komiteto narys. 1918-19 m.
pirmoje M. Šleževičiaus vyriausy
bėje vadovavo Spaudos ir propa
gandos biurui, kurio vienas svar
biausių uždavinių buvo savanorių
telkimas. Jis parašė to meto vy
riausybės atsišaukimus į tautą, jų
tarpe ir atsišaukimą savanoriais
stoti į Lietuvos kariuomene.
1926 m. buvo išrinktas seimo
atstovu. 1926 m. gruodžio 17 d.,
įvykdytas perversmas, į valdžią
grąžintas A. Smetona. Kai po kelių
savaičių vėl buvo atšauktas sei
mas, Pajaujis pasakė griežtą kalbą,
smerkiančią perversmą. Dėl tos
kalbos jis 1927 m. balandžio mėn.
buvo areštuotas. Dėl to arešto kilo
konfliktas tarp seimo ir perversminės vyriausybės. Šis konfliktas
baigtas tuo, kad prezidento A.
Smetonos dekretu seimas buvo
paleistas 1927 m. balandžio 12 d.
Kartu su kitais kalinamaisiais
Pajaujis buvo teisiamas karo lauko
teismo ir 1927 m. balandžio 28 d.
nuteistas mirties bausme, kuri
buvo pakeista kalėjimu iki gyvos
galvos. 1929 m. rugsėjo 1 d. am
nestuotas su sąlyga, kad išvyks iš
Lietuvos. Išvyko su šeima Prancūzijon. Ten pragyveno trejus me
tus. Tada grįžo Lietuvon, buvo jam

A.t A.
ALBINAS VERBYLA

fairė po operacijos 1994 m.kovo 8 d.St. Peters
burg, FL Nuliūdime liko žmona Melanija, posūnis
Greg ir podukra Eva. Velionis buvo gimęs 1916 m.
sausio 17 d. | Ameriką imigravo 1949 m., gyveno
New Yorke iki 1979 m., tada persikėlė į St. Petersburg, FL New Yorke priklausė Lietuvių Bendruome
nei, buvo Kultūros Židinio tūkstantininkas, priklausė
"Perkūno* chorui. St. Petersburge priklausė LB, Romo
Kalantos šaulių kuopai, Lietuvių klubui ir dalyvavo
chore
Palaidotas 1994 m. kovo 11 d. St. Petersburg, FL

Nuliūdusi žmona Melanija

St. Petersburg, FL. vasario 24
d. mirė Rožė Mainelytė; anks
čiau gyvenusi New Yorke, vėliau
išsikėlusi į Floridų. Paskutinėm
dienom ji buvo nuolatinės glo
bos namuose. Atsisveikinimas
įvyko vasario 28 d., palaidota iš
Sv. Vardo bažnyčios kovo 1 d.,
Memorial Park mauzoliejuje ša
lia savo vyro Jono Jasinsko. kuris
mirė maždaug prieš 10 metų. Į
laidotuves buvo atvykusios dvi
jos sesers dukros iš Chicagos.
Velionė buvo dainininkė, lyri
nis sopranas, rokiškietė, kilusi iš
balsingos šeimos. Jau Rokiškio
gi mnazijoj besi mokydama. nto-'
leista apsigyventi Klaipėdoje.
Grįžęs dėstė Prekybos institute.
Pirmosios sovietinės okupacijos
metu 1940 m. liepos 8 d. buvo
areštuotas ir kalinamas Lukiškių
kalėjime Vilniuje. 1941 m. birželio
23 d. sukilėlių sukurtoje vyriau
sybėje buvo darbų ir socialinės
apsaugos ministeriu.
Vokiečių okupacijos metais pro
fesoriavo Vilniaus universitete. Iš
Lietuvos pasitraukė 1944 m. J
Ameriką atvyko 1946 m., ir čia
aktyviai dalyvavo lietuviškame
visuomeniniame ir politiniame
gyvenime.
Spaudoje pradėjo reikštis nuo
1917 m. Vilniškiame "Lietuvos
Aide" kaip nuolatinis redakcijos
bendradarbis ir užsienio žinių
skyriaus redaktorius. 1919 m. dirbo
spaudos skyriuje prie Lietuvos dele
gacijos Paryžiuje Versalio taikos
derybų metu. Nuo 1919 m. rašė
"Lietuvoje", "Lietuvos žiniose",
"Trimite*/ Tautos ūkyje", "Vaka
ruose", "Bendrame žygyje", 1921
įsteigė humoristinį laikraštį "Kul
tuvė". Nuo'T952 vienas iš "Varpo"
steigėjų ir redaktorių. Jis parašė
angliškai stambų veikalą "Soviet
Genocide in Lithuania". Veikalas
buvo išleistas tik po jo mirties
1981 m.
New Yorke gyvena dvi jo duk
ros: Alina Staknienė su vyru Ed
vardu ir Danutė Anonienė.

(p-i)

Santrumpos: atm. in.=atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio=aukotojas, įm.=įmokėjo, asm.=asmuo, suma po pavardės=įnašų iš viso.

1994 m. sausio mėn.:

4 x $20 Baukys Matas ir Elzbieta (mirusi), S1.426.05: Klosis Walter, $305; Railaitė Neringa, $370; Sabas Juozas atm. įn,, S20:
1 x $50 Kasparas Pranas, $1,200
•
9 x $100 Beiga Kazys ir Sofija, $600; Čižikas Balys atm. įn..
Čižikaitė Bronė, S3.300; Grigaliūnas Raimundas, S900; Gumbelevičius
Jonas ir Anelė, $400; Lukas Balys ir Petronėlė. $600; Nainys Bronius
ir Bronė, S200; Šaulytė Žibutė Ona: jm. Juozas Kučilauskas jos gimta
dienio proga, $100; Šlajus Juozas ir Bronė, $1,000: Velža Vladas ir
Eleonora, $2,801.
1 x $200 Druseikis Petras ir Julija atm. įn.: Druseikis Algimantas.
$4,025.
1 x $250 Končius Juozas ir Giedrė. $250.
1 x $380 Griškelis Petras atm.: Rugienius Vitas ir JūnnaSlOO
Vasys Dalius $100, Zaparackas dr. Žibutė $50 VVrzesien Jim ir Rose
Ann $35, Kučinskas Jonas ir Julia $25 ir 4 kt. asm.. S1.565.
2 x $500 X, $500; Simanavičius Leonardas atm. in.: Simanas
Vacys, $2,000.
3 x $1,000 X, $8,500: Ramonas Tadas atm. in.: Stasiulis Kon
stancija, $1,000; Zunde Pranas, $1,000.
Iš viso $5,860.00

kinių koncertuose reiškėsi pir
maujančiose rolėse. Vėliau, pe
dagogų raginama, persikėlė į
Kaunu, kur turėjo galimybę la
vinti balsų. Čia įstojo į Saulių su
jungus chorų, kuris, dirigento
1994 m. vasario mėn.:
Martinonio vadovaujamas, tuo
1 x $10 Jansonas dr. Eduardas atm. jn., $410.
metu vyko gastrolėm į Latvijų ir
1 x $12 Vaičeliūnienė Kazimiera, $732.
Estijų: Rygoje ir Talline dainavo
2 x $25 Valeška Mary Ann, $125; Venclova Tomas. $490
solo partijas Pabaltijo dainų
1 x $40 JAV LB VVaukegan Lake County Apylinkė, $3.590
šventėje.
2 x $50 Kučiauskas Igoris ir Kunigunda. $1.300: Skuodas Justm.
Grįžusi į Kaunu, išlaikė egza
S500.
minus į konservatorijų. Būdama
10 x $100 Čekanauskas Bronius: jm. Vilinskas Stasys S100.
trečiame kurse, buvo priimta į
Dundzilienė Dalia J., $100; Gliozeris Sofia. $200: Kaunas dr Roman.
dirigento Vytauto Marijošiaus
$300: Pačkauskienė Leokadija, $500: Stakė Petras atm. in.: Anysiene
vedamų operos klasę. 1939 m.
Dalia ir Užgirienė Audronė, $600; Udalovas Borisas atm. in. Kaunas
besikuriant Kauno operetei, iš
dr. Ferdinandas V., $100; Užupis Juozas ir Sigutė. $1.100: Valiulis
laikė egzaminus į operos solis
Ateksarjm. Vatiuttenė Gaitutė, $100; Valiulis Audra: jm. ValiutienėGai
tes. 1940 m. rudenį Juliettos
lutė, $100.
rolėje debiutavo “Grafo Liuk
1 x $200 Rimas Kazys atm. pirmų mirties metinių proga Ri
semburgo operetėje. Atliko pa
mienė Aga, $1,145.
grindines roles kitose operetėse.
1 x $570 Matulevičienė Angelė atm. in.: Vilgalių ir Kigirkščių šei
Vėliau dainavo vienų rolę V. Ma
mos $100, Gaižauskas Bronius ir Kleofa $50. Kiaunė Kazys ir Emilija
rijošiaus diriguojamoje operoje
$50, Mačiukevičius Bronius ir Aldona $50. Kučinsas Leonas $30. Rute“Rigoletto” ir dvi roles Tallatlionis Vytautas $30, Mackialienė Dalila $25. Paramskienė Natalija $25.
Kelpšos diriguojamoje operoje
Purtulis Jonas ir Elena $25, Sekmakas.Kazys ir Birutė $25. Vaškelis
“Vytukas ir Gretutė . Beren
Aleksas ir Prima $25, Vienužis Mr. & Mrs. E. $25 ir 7 kt. asm.. $670
giant Arsenus rolę iš operetės
1 x $700 Barūnas Rimvydas atm. jn.: Daytona Beach Lietuvių
“Čigonų baronas ir Prasieitos
Klubo Valdyba $50. Janušaitis Jurgis ir Veronika $25. Preikštas ■ Petru
rolę iš “Carinei) , užgriuvo
lienė B. $25, Ramanauskas Vytenis ir Sigita S25, Sandargenė Aldona
grįžtantis bolševikų frontas.
$25, Sukarevičienė Serafiną $25 ir 35 kt. asm.. $700.
1944 metu vasarų atsidūrė trem
1 x S18,500 X <*19.500.
tyje.
Išviso $21 182 00
Vienoje baigė savo dainavimo
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 1994.11.28.
studijas ir lavinosi privačiai pas
6,601,669 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą,
dainininkų prof. Jureneff. Vėliau
meną, kultūrą ir jaunimą $3,588.611 dol.
' Bremene dvejus metus dar gili
Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais
no savo studijas pas Berlyno kon
gauta 2,448.626 dol. Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime
servatorijos žinomų dainavimo
Lietuvių Fondui. Testamente įrašykime ši tikslų pavadinimą:
profesorię
Ingelx>rg
Kratz
“LITHUANIAN FOUNDATION. INC., A NOT-FOR-PROFIT
Zuchchneid.
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION
Vokietijoje yra koncertavusi
įvairiose DP stovyklose tremti
Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybe
niams, Bremene — ameri
kiečiams ir vokiečiams viena —
ir su Bremeno operos solistais.
Prieš išvykdama į JAV. 1949 m.
Bremeno emigracinėje stovyklo
je surengė savo dainų ir arijų
rečitalį.
Atvykusi į Amerikų. apsigyve
no New Yorke. čia reiškėsi lie
tuvių meninėje veikloje, dalyva
vo įvairiuose koncertuose,
l)irlxi National Catholic Wvlfare Conference įstaigoje, kur
daugeliui tremtinių yra padėjusi
The South Boston Savings
Bank’s famous postage paid
įvairiose emigracijos ir įsikūrimo
both ways bank by mail
rūpesčiuose. Paskui dirlx> lėktu
plan is easy, convenient
vų linijoje Ne\v Yorke. Taip
and
sensible.
turėjo progos pakeliauti po kitus
When the bank recerves y<xjr savngs or
kraštus. Savo kelionės įspūdžius
checkmg account transaction rt’s
processed and mailed back to you the
yra spausdinusi “Darbininke .
šame day Thousands o< our customers
Pasitraukusi į jM’nsijų, išvyko
have enĮoyed this free Service for years
į šiltus Floridos kraštus, Gaila,
When you bank by mail. the South
Boston Savings Bank is as close as the
kad nepaliko savo įdainuotų
nearest maH box
plokštelių ar garsajuosčių. Tada
Open an account today by Mtmg out the
garsajuosčių pramonė* dar nebu
. South Boston /
coupon be*ow or Vtsrting one O* Our convemently located ofhces
vo išsivysčiusi, įrašai buvo sun
Savings Bankv
S^yuHHvs rwf tfaor* —
kiai ir sudėtingai daromi. Pada
ryti plokštelių įrašus buvo per
brangu. Beliko tik prisiminimai,
28A250C
kaip vidutinio ūgio blondinė, so
MEFOHMT ORCLE
pranas, gražiai laikėsi scenoje,
♦0-02’0
82S409C
wc$T«ox«umf
savo nuostabiu balsu praturtino
"833 Centre 9»
3ZF800C
lietuvių kultūrinį gyvenimų,
MEMMR HX and
*11 OEFOSITS MSUMEb M FULl
(p.j.)

irs EASY TO
BANKBY.
MAIL. JweilS
PAYTHE
BOTH
WAYS!

Los Angeles vyrų kvartetas

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

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Ateinanti sekmadieni, balan
džio 3 d., yra Velykos. Visi prašo
mi aplankyti savo lietuviškas baž
nyčias.

Šviesos taupymo sumeti
mais laikrodžio rodyklės vėl per
sukamos. Naktį prieš Velykas (tarp
balandžio 2 ir 3 d.) laikrodžius
reikia pasukti vieną valandą pir
myn.

Apreiškimo parapijos cho
ras vietoje tradicinio koncerto Ver
bų sekmadienį sumos metu 11 vai.
giedojo iškilmingas mišias, skirtas
Verbų sekmadieniui ir choro 80
metų sukakties paminėjimui. Atli
ko kelių kompozitorių kūrinius:
Rossini, Schuberto, DuBois, Kavecko, Mikulskio. Solo partijas atliko:
Asta Butkus, Paul Dulkė ir Elizabeth Hio.

Tautos Fondo metinis su
sirinkimas įvyks balandžio 23 d.
šeštadienį, Kultūros Židinyje. Tau
tos Fonde dabar yra maždaug du
su puse milijono dolerių. Pereitais
metais Tautos Fondas persitvarkė.
Fondo Taryba priėmė veiklos gai
res, nuodugniai svarstė ir priėmė
Tautos Fondo įstatų pakeitimo pro
jektą, kuris išsiuntinėtas nariams.
Suteiktos stipendijos Lietuvos stu
dentams, pirmenybe teikiant trem
tinių ir kalinių vaikams, paremti
Lietuvos mokytojai, dirbantys sun
kiose sąlygose Lietuvos pasieniuose
ir už jos ribų: Gudijos, Lenkijos,
Latvijos, Maž. Lietuvos mokyklose.
Demokratizacijai Lietuvoje stip
rinti paremta APPLE veikla, taip
pat spauda, universitetai, mokyk
los. Tautos Fondo taryba dėkoja
visiems už pareikštą pasitikėjimą,
prašo ir toliau remti Tautos Fodą.
Tautos Fondo tarybos pirmininku
yra Juozas Giedraitis, o valdybos
pirmininku Aleksandras Vakselis.

Vytis, kelionių agentūra,
gegužės mėnesį perkeliama į
Queens, Douglaston, visai prie
Great Neck, rytinėje Queens da
lyje. Agentūra įsikurs nuosavuose
namuose. Šiuo metu vyksta re
montai. Biznio pobūdis kiek pasi
keis, tačiau patarnavimas lietuvi
ams kelionėse į Lietuvą bus vyk
domas kaip iki šiol. Kurį laiką ke
lionių įstaiga veiks ir dabartinėje
vietoje Brooklyne.

Irena Velonskienė, Forest
Hills, NY, kasmet stiprina Dar
bininke] didesne auka. Šiemet už
mokėjo prenumeratą, atsiųsdama
200 dol. čekį. Nuoširdžiai dėko
jame.

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

Lietuvos Ambasadoriaus Ani
ceto Simučio 85 metų amžiaus
ir 60 metų konsularinės bei dip
lomatinės veiklos sukakties pro
ga birželio 5 d. bus jo pagerbi
mas. Šia proga apie jį bus išlei
stas specialus gausiai iliustruotas
suvenyrinis leidinys, kurį sure
daguoti apsiėmė Paulius Jurkus
ir Kęstutis Miklus. Leidinio at
spausdinimo išlaidom padengti į
jį bus talpinami apmokami svei
kinimai bei linkėjimai ambasa
doriui. Meno puslapio dydžio
sveikinimo kaina— $100, pusės
puslapio — $60. trečdalio — $40
ir ketvirtadalio — $30. Paskuti
nis viršelio puslapis — $2(X). o
priešpaskutinis — $150. Sveiki
nimų tekstai turi būti gauti iki
balandžio 25 d. Tekstfis ir čekius
siųsti: \lr. Vacys Steponis, c/o
Lithuanian Catholic Religious
\id. 351 Highland Bl\d.. Brookl\n. NY 11207.
"Darbininko" knygių parduo
tuvėje naujai gauta knyga: Dau
mantas - "Laiškai mylimosioms".
Redagavo Julius Keleras ir Juozas
Baužys. Išleido "I Laisve" knygų
fondas, 1993. 247 psl., minkštais
viršeliais. Viršelio projektas - Onos
Baužienės. Gaunama rašant: Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., NY
11207. Kaina S12. Persiuntimui
pridėti $2.
Iš Metropolitan operos rūmų
balandžio 2 d., šį šeštadienį, 1:30
vai. popiet New Yorko laiku per
radiją bus transliuojama Giuseppe
Verdi opera Otelio. Pagrindiniai
solistai: Placido Domingo, Carol
Vaness, Paul Plishka. Diriguoja
Valery Gergiev. Balandžio 9 d.
ateinantį šeštadienį, bus transliuo
jama Richard Wagner opera Der
Fliegende Hollaender.
Frank S. Narbutas, gimęs
1914 m. rugsėjo 7 d. Brooklyn,
NY, ir čia visą amžių gyvenęs,
prieš dvejus metus jam ir žmonos
motinai susirgus, persikėlė į Franklin Square, LI, kad žmonai būtų
patogiau abu ligonius prižiūrėti. F.
Narbutas mirė kovo 23 d. Buvo
pašarvotas Shalins laidojimo na
muose. Atsisveikinimas įvyko kovo
27 d. Po gedulingų mišių Šv. Myko
lo bažnyčioje, Brooklyn, NY, kur
velionis augdamas patarnaudavo
mišioms, kovo 28 d. palaidotas
Šv. Karolio kapinėse. Nuliūdime
liko brolis Vincentas, seserys Ele
na ir Marija su šeimomis, žmona
Marija ir kiti giminės.

KULTŪROS ŽIDINIO VADOVYBĖ
VISUS MALONIAI KVIEČIA Į
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.

į New Yorką atvyksta balandžio 16
d., šeštadienį. Tai yra vienintelis
tokio žanro likęs vienetas Ameri
koje ir Kanadoje. Be savo tiesiogi
nių pareigų kvarteto nariai yra ak
tyvūs lietuviškoje visuomenėje.
Dainuoti jie pradėjo nuo pat jau
nystės, su daina reiškėsi Vokietijos
DP stovyklose. Atsikėlę į šią šalį,
pagaliau jie susibūrė į kvartetą.
Kalifornijoje kvartetas apie 30 me
tų talkina lietuviškoms organiza
cijoms, nuotaikinga daina nusk
raidindamas kasdienybę. Kvarte
tas išleido dvi plokšteles. Dainuo
ja: Rimtautas Dabšys - bosas, dr.
Emanuelis Jarašūnas -pirmas teno
ras, Antanas Polikaitis - baritonas,
Bronius Seliukas - antras tenoras.
Jiems akompanuoja ir muziką pa
ruošia Raimonda Apeikytė. Jų kon
Lietuvos Nepriklausomybės šventėje vasario 20 d. Kultūros Židinyje buvo renkamos
certą Kultūros Židinyje organizuo
aukos Lietuvai ir išeivijos veiksniams. Aukotojams maloniai talkino iš k.: dr. Marija
ja Kultūros Židinio vadovybė. Įėji
Žukauskienė, Aldona Katinienė, Ramutė Cesnavičienė. Liudo Tamošaičio nuotrauka
mo auka 13 dol. Po koncerto
muzika, pobūvis ir šokiai apatinėje
Lietuvių Atletų Klubo meti
būti pakeitimų. Apie tai praneš
salėje. Prieš koncertą ir po koncer
nis susirinkimas įvyko kovo 25 d.,
kitose programos laidose.
to bus galima papietauti K. Židi
penktadienį, Kultūros Židinyje.
Klausytojams sukėlė nerimą, ko
nyje. Visas koncerto pelnas skiria - Buvo peržvelgta klubo veikla pra
kie tie pakeitimai bus. Jie prašo,
mas Kultūros Židinio palaikymui.
ėjusiais metais. Ji buvo reikšmin
kad programa nuo tų pakeitimų
"Laisvės Žiburio" radijas, kuriam nenukentėtų. Jau dabar, kai iš vie
ga. New Yorke buvo suorganizuo
DAILĖS PARODA
ta Amerikos ir Kanados, lietuvių vadovauja Romas Kezys, savo kovo nos valandos perėjo į pusvalandį,
Tapytojas Andrius Naujokaitis,
sporto šventė irdviemRenginiais 20 d. laidoje prisiminė, kad tą tuo pačiu programa nukentėjo.
neseniai atvykęs iš Lietuvos, Suatžymėta Klubo 90^tų3ukaktis. dieną jo radijo programai suėjo 28
Programos rėmai neleidžia pateik
sanne Wetanson ir Rimtas Idzelis,
Diskutuota ir ateities vęikla. Už metai. Programa pradėjo veikti ti kultūrinės informacijos, supa
atvykęs iš Lietuvos prieš keletą
dviejų savaičių klubo šachmatinin 1966 m. kovo 20 d. Tada niekas žindinti su nauja muzika. Progra
metų, abu skulptoriai, dalyvauja
kai rungtyniauti vyksta į Chicagą. netikėjo, kad programa tiek ilgai mą sudaro tik komerciniai skelbi
parodoje, kuri vyksta nuo ba
Vyksta ir dabartinis Amerikos ir išsilaikys.
mai ir keletas žinių iš vietos lietu
landžio 5 d. iki gegužės 1 d. LMG
Kanados šachmatų čempionas Arū
vių gyvenimo bei iš Lietuvos.
galerijoje, 71 Vandam St. ir HudRomas Kezys per radiją padėko
nas Simonaitis. Memorial Day sa
Programos vedėjas yra geras or
son St. kampas, Soho, Manhatjo visiems bendradarbiams, rėmė
vaitgalį Detroite bus Amerikos ir
tane. Atidarymas balandžio 5 d.
jams ir prekybininkams, kurių vi ganizatorius, reikia tikėtis, kad jis
Kanados krepšinio ir tinklinio pir
nuo 6 v.v. iki 9 v.v.
sokeriopa parama padėjo radijo nenorės sumenkinti šios radijo
menybės. Tikimasi, kad iš Nevv
programai išsilaikyti. Ateityje gali programos.
Yorko dalyvaus apie 70 sporti
ATLANTA IE Ine., siuntinių į
ninkų. Po pranešimų vyko valdy
Lietuvą persiuntimo bendrovės
bos rinkimai. Pirmininku buvo
atstovai, į New Yorką atvyks
perrinktas dabartinis pirmininkas
balandžio 16 d., šeštadienį, 12-2
Algis Jankauskas. Sporto vadovu
vai. popiet; ir balandžio 28 d.,
išrinktas Pranas Gvildys, Ičįti valdy
Užpernai Brooklyno Union Gas bendrovė, atsakydama į Kultūros
ketvirtadienį, 10 - 12 vai. dieną.
Židinio prašymą, paskyrė K. Židiniui kelių šimtų dolerių auką. Šiemet
bos nariai: Rasa Alksninytė, And
Siuntinius priims Kultūros Židinio
rius Lileika, Tomas Lora, Juozas
gavome $1000 auką. Esame dėkingi, kad ši bendrovė įvertino Židinio
kieme, buv. spaustuvės patalpose.
Milukas, Aras Vebeliūnas, Rimas
įnašą į vietinio kultūrinio ir patriotinio gyvenimo ugdymą ir paskyrė
Jokių muitų nėra. Dėl informacijų
Kezys, Jonas Jankauskas. Džiugu,
stambią auką. Židinys išlaikomas mūsų pačių naudai,tad būtų gražu,
skambinkite tel.: (914) 258-5133.
kad į klubo vadovybę jungiasi vis
kad į Kultūros Židinio narių ir rėmėjų eiles įstotų daugiau lietuvių.
(Žiūrėkite skelbimą 6 psl., kada
Šia proga primenama visiems, kad aukos Židiniui gali būti pasiųstos
daugiau jaunų žmonių. Revizijos
siuntiniai paimami iš kitų vieto
komisija liko ta pati: pirmininkas
per United Way vajus darbovietėse. Jei jūsų darbovietė turi biudžetą
vių).
filantropiškiems tikslams, malonėkite apie tai pranešti Kultūros Židinio
Aleksandras Vakselis, dr. Marija
Kelionių reikalais galite
tarybai, nurodant, kam reikėtų prašymą adresuoti.
Žukauskienė, Astra Bilerienė. Po
skambinti Algirdui Šimukoniui 212
Teko patirti, kad pasitaiko atvejų, jog užsisakant salę arba po nuos
susirinkimo buvo vaišės. Lietuvių
688-0972 nuo 10 vai. ryto iki 10
tolingo
praėjusio renginio, prašoma padaryti nuolaidą nuo ir taip žemų
Atletų
Klubas
kviečia
jaunimą
vai. vakaro. Galite įkalbėti savo
nuomos
kainų. Tokios nuolaidos yra nelegalios ir etiškai neleistinos,
jungtis
į
Klubą
ir
dalyvauti
lietu

kelionių reikalavimus, pageidavi
ypač šiuo metu, kai dar neaišku, ar pasiseks be nuostolio užbaigti
vių sportinėje veikloje. Praeitą sa
mus su savo pavarde ir telefono
metus. Tokios nuolaidos visokeriopai apsunkina Židinio administra
vaitę Klubo valdyba išleido 20-ties
numeriu į pranešimus užrašančią
vimą
ir prašoma jų neprašyti.
puslapių
neperiodinį
Klubo
biule

mašinėlę, arba tuo pačiu numeriu'

"Laisvės Žiburio"
radijo sukaktis

Brooklyno Union Gas kompanijos
1000 dol. auka Kultūros Židiniui

galite pasiųsti faxu. Į Floridą, Chicagą ir Atlantą galite skristi pigia
kaina tą pačią dieną ir tik į vien^
pusę.

tenį, kuriame plačiai apžvelgiama
klubo veikla, paskelbta daug is
torinės medžiagos ryšium su Klu
bo 90 metų jubiliejumi.

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

Paskelbtas V. Vebeliūno teismo sprendimas
Kovo 22 d. JAV rytinės apygar
dos vyriausias teismas paskelbė
Vytauto Vebeliūno bylos spren
dimą, kuris buvo vis atidėlioja
mas.
Apie šį sprendimą pranešė "Nevv
York Newsday" dienraštis kovo 23
d. laidoje ir lietuviškosios radijo
programos: "Lietuvos atsiminimai"',
kuriai vadovauja dr. Jokūbas Stukas, ir "Laisvės Žiburio" radijas,
kuriam vadovauja Romas Kezys,
kovo 27 d. laidose. Čia toliau pasi
naudojame per "Laisvės Žiburį"
paskelbta medžiaga.
V. Vebeliūnas buvo gabus fi
nansininkas, - kalbėjo Kezys, įsteigęs "Lito" ir "Kasos" finansines
institucijas, kurios buvo žinomos
ir gerbiamos visoje Amerikoje lie
tuvių tarpe.
Vebeliūnas buvo įgavęs žmonių
pasitikėjimą, į jo vedamus biznius
šimtai žmonių sudėjo milijonus,
visai negalvodami, kad gali pini
gai pražūti. O vis dėl to daug kam
tie pinigai žuvo, kai tuo tarpu
Vebeliūnas ir jo šeima gyveno
puošniuose milijoninės vertės na
muose, važinėjo po pasaulį, džiau
gėsi visokiais patogumais.
Vebeliūno veikla susidomėjo fe
deralinė valdžia, FBI iškėlė jam

bylą ir štai kovo 22 d. paskelbtas
teismo sprendimas. Vebeliūnas
gavo tris metus kalėjimo ir dar po
to 3 metus būti valdžios priežiūroje
už 8 milijonų dolerių išeikvojimą
iš kredijo unijos, kurią jis pats ir
buvo įsteigęs lietuviams.
Vebeliūnui priteisė 60,000 dol.
pabaudą ir dar sumokėti 581,194
dol. už kredito unijos sunaikini
mą. Sumokėti reikia NUA - Nationaį Union Administration in
stitucijai, kuri administruoja ir pri
žiūri kredito unijų veiklą.
Vebeliūnas 63 metų amžiaus šiuo
metu dar yra laisvas. Manoma,
kad jis apeliuos šį teismo spren
dimą ir tik po apeliacinio sprendi
mo eis į kalėjimą. Į kurį kalėjimą
jis bus išvežtas, šiuo metu nežino
ma.
Jis teisme sakė, kad-esąs nekal
tas, buvęs neteisėtai apkaltintas.
Taip negarbingai ir gėdingai bai
gėsi Vebeliūno veikla, daug vilčių
teikusi išvystyti sėkmingą ir pel
ningą biznį sau, savo šeimai, drau
gams ir visai lietuvių visuomenei.
Iš tų dėtų vilčių liko tik gėda ir
dideli nuostoliai žmonėms. (Pa
naudotas 'Laisvės Žiburio' radijo
pranešimas.)

Algirdas Mačiulaitis,

Kultūros Židinio tarybos pirmininkas

KONCERTAS IR VAKARONE
KULTŪROS ŽIDINYJE
Kovo 19 d., šeštadienį, 7 v. v.
Kultūros Židinio mažojoje salėje
įvyko Židinio vadovybės sureng
tas koncertas ir paskui vakaronė.
Koncertuoti buvo pakviestas iš
Lietuvos besisvečiuojąs daininin
kas Vytautas Babravičius, kuris jau
daugeliui pažįstamas "Simo" var
du.
Rengėjai pasistengė, kad salė
būtų jauki, kad svečiai maloniai
jaustųsi. Stalai buvo gražiai ap
dengti, o ant jų buvo pilnos lėkštės
sumuštinių. Sienos apkabintos
paveikslais, vakaronei pritaikyto
mis lempomis, pristatyta garsiakal
bių, kad juostelių muzika būtų
visur girdima.
Buvo įrengtas kampelis pro
gramos atlikėjui. Čia buvo susta
tyti mikrofonai, pritaikyti dain
avimui, skambinti gitara, groti
lūpine armonika.
Svečias įžengė į salę laisvame
kaimietiškame vakaronės stiliuje.
Tai reiškia, kad ir koncertas praeis
amerikietiškos country muzikos
stiliuje.
Savo programą Babravičius pra
dėjo dialogu su publika. Pasisakė,
kad esąs dzūkas.
Dainininkas turi švelnaus temb
ro balsą, kurio malonu klausytis.
Daugumoje jo paties sukurtos dai
nos ir buvo atliktos tame country
muzikos stiliuje. Jo parašyta poezi
ja bdvo dviejų rūšių: viena sim
bolinė, kita publicistinė, kur dainų
tekstai atrodo lyg laikraščio ve

damieji, nepasižymį poetine in
terpretacija.
Geriausiai skambėjo tos dainos,
kurios buvo paprastos, nesudėtin
gos, net jau girdėtos. Tose dainose
Simo balsas skambėjo švelniai,
patraukliai.
Dainas palydėjo gitara, kuri kar
tais per garsiai skambėjo ir trukdė
suprasti dainos tekstą. Grojo ir
lūpine armonikėle..
Koncerto nuotaika kiek buvo
sudrumsta, kai dainininkas pradė
jo dainuoti angliškai.Lietuviškai
pasakė dainos pavadinimą Paukš
tis gimsta skrydžiui ir uždainavo
angliškai. Tai buvo nemaloni, pub
liką erzinanti klaida. Kodėl reikia
dainuoti angliškai, kai klausytojai
visi lietuviai? Ar jis, nuvykęs į
Rusiją, kur į koncertą susirinktų
tik lietuviai, koncertą irgi pradėtų
rusų kalba?
Publikai plojant, dainininkas nesididžiavo ir dainavo. Padainavo
apie 25 dainas. Tai ir buvo įvadas
į jaukią vakaronę, kuri užsitęsė
apie porą valandų. Publikos buvo
atsilankę apie 90-100. Po pro
gramos vyko ir šokiai, bet daugu
ma sėdėjo prie staliukų ir bičiuliš
kai kalbėjosi.
Gerai, kad Kultūros Židinio ad
ministracija ėmėsi iniciatyvos to
kius koncertus organizuoti. Ji turi
geresnes sąlygas įrengti sales,
sutraukia daugiau publikos. Rengė
jams palinkėkime sėkmės!

(Pi)

