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"NAFTOS TERMINALO" TRAUKINYS JAU PAJUDĖJO

LIETUVOJE ir

- Naftos terminalo dokumentacija turėtų būti parengta iki šių metų rugpjūčio mėnesio -

apie LIETUVĄ
- Lietuvos Vyriausybė, vyk
dydama 1994 m. kovo 17 d. pri
imtą Lietuvos lito patikimumo įsta
tymą, suderinusi su Lietuvos ban
ku, priėmė nutarimą dėl bazinės
valiutos ir oficialaus lito kurso nu
statymo. Bazine valiuta nustatytas
1 JAV doleris, o oficialus kursas 4
litai už 1 JAV dolerį.

— Lietuvos Prezidentas

SECOND-CLASS
Postage paid at Brooklyn,. N.Y.

A.

Brazauskas kovo 30d. Priėmė JAV
ambasadorių Lietuvoje Darryl
Johnson. Pokalbyje buvo pasikeis
ta nuomonėmis apie abiejų vals
tybių santykius su Rusija, Ukraina
ir kitomis NVS šalimis. Johnson
pabrėžė, kad JAV sveikina para
fuotą Lietuvos ir Lenkijos politinę
sutartį. Brazauskas pranešė apie nu
matomą balandžio pabaigoje Len
kijos prezidento Lech Walęsa vizi
tą.

- Lietuvos Seimo naciona
linio saugumo komitetas kovo 29
d. priėmė nutarimą, kuriuo drau
džiama bet kokia komercinė veik
la krašto apsaugos ir vidaus reikalų
ministerijose, išskyrus įstatymuose
numatytus atvejus. Šį nutarimą in
spiravo Lietuvos generalinėje pro
kuratūroje iškelta byla dėl krašto
apsaugos ministerijos ginklų pirki
mo iš Rusijos sandėrio. Seimo na
cionalinio saugumo komiteto pir
mininkas V. Petkevičius spaudos
konferencijoje pareiškė, kad kol
ginklų pirkimu užsiims pačios
ministerijos, tol nebus užkirstas
kelias korupcijai. Nacionalinio saugurno komitetas ruošia įstatymo
projektą, pagal kurį atitinkamas
institucijas ginklais aprūpintų spe
ciali žinyba - Lietuvos ginklų fon
das.
- Tarptautinei teatro dienai
skirtoje šventėje kovo 27 d. Vil
niaus Akademiniame Dramos teat
re paskelbti šio sezono laureatų
vardai. Geriausiu Lietuvos reži
sieriumi išriktas Eimuntas Nekro
šius už LIFE iniciatyva gimusį spek
taklį "Mocartas ir Saljeris. Don
Chuanas. Maras" pagal Aleksand
ro Puškino "Mažąsias tragedijas".
Geriausia teatrinio sezono aktore
tapo Dalia Michelevičiūtė, sukūrusi
Mergaitės vaidmenį minėtame
Nekrošiaus spektaklyje. Geriausiu
aktoriumi išrinktas Kęstutis Žilins
kas, suvaidinęs Hemą savo paties
režisuotame spektaklyje "Žaidimo
pabaiga".

Palyginti Lietuvos naftos termi
nalo projektą su traukiniu, didelės
fantazijos nereikia. Jau ketverius
metus lis projektas buvo panašus
į traukinį, stovintį ant bėgių ir
nejudantį. Tai buvo nerandamas
mašinistas, kuris išdrįstų ar supras
tų, kuria linkme tą traukinį varyti
- į Rytus ar į Vakarus, tai trūkdavo
kuro, - vis atsirasdavo priežasčių
traukinio stovėjimui. Juk stovėti
yra daug saugiau negu važiuoti...
Kovo 17 d. Lietuvos Seimo na
riai A. Vaišnoras ir A. Stasiškis
sutartą 12 vai. bandė įteikti Prezi
dentui A. Brazauskui Tėvynės Są
jungos (Lietuvos konservatorių)
Memorandumą dėl naftos termi
nalo statybos vilkinimo:
"Naftos terminalo statybos vil
kinimas nuo pat pradžių buvo in
spiruotas savanaudiškų, manipu
liuojamų, o ir Lietuvai priešiškų
jėgų, tam panaudojusių grupinius,
politinius ir komercinius intere
sus. Tai liudija energetikos minis
terijos neveiklumas, kurį skatina
vis didėjantys atlyginimai, Ma
žeikių naftos perdirbimo įmonės
"Nafta' tai skelbiamas, tai paneigiams įstojimas ar bent išnuoma
vimas Rusijos naftos koncernui
"LukoiT, pažeidžiant Lietuvos įmo
nių įstatymus ir ketinant vėliau
šią įmonę parduoti; vadinamųjų
Žaliųjų akcijos, Klaipėdos miesto
tarybos pozicija...
Esame įsitikinę, kad naftos ir
kitų naftos produktų terminalo sta
tyba Būtingėje turi būti pradėta
artimiausiu metu, todėl siūlome

Lietuvos Respublikos Vyriausybei ta užsienio inžinerinė kompanija,
susilaikyti nuo dalyvavimo Liepo kuri projektuos naftos ir jos pro
jos šviesiųjų naftos produktų ter duktų importo ir eksporto termi
minalo statyboje, ir visas lėšas kon nalą Būtingėje. Ja tapo JAV firma
centruoti tik Būtingės terminalo "Fluor Daniel". Šiam pasiūlymui
statybai finansuoti...
uždarame posėdyje pritarė ir LieReikalaujame sudaryti parlamen , tovos Vyriausybė.
tinę naftos terminalo statybos kon -^Antrajame atrankos etape, be
trolės komisiją, kuri informuotų, "Fluor Daniel", dalyvavo Italijos
visuomenę apie visą darbų eigą", - kompanija "Snamp Rogetti" bei
sakoma Memorandume.
Argentinos fima "Techint". Eksper
Prezidentas susitikimą su Kon tų komisija sprendimą priėmė,
servatorių partijos atstovais atidė įvertinusi šių firmų papildomus
jo neapibrėžtai "darbo dienos pa techninius ir finansinius pasiūly
baigai", kaip paaiškėjo vėliau 17.45 mus.
vai. Tada šį Memorandumą Seimo
'Tarptautinį konkursą laimėjusi
nariams pavyko įteikti Preziden "Fluor'Daniel" per keturis mėne
tui.
sius, iki šių metų rugpjūčio parengs
Seimo narys A. Stasiškis savo Būtingės terminalo statybos pro
pokalbyje pareiškė: "Ši istorija tam jektinę dokumentaciją.
pa liūdnoku anekdotu, kaip soviet
Per keturis mėnesius, kol "Fluor
mečiu - šviesaus komunistinio ry Daniel" rengs dokumentaciją, Lie
tojaus kūrimas. Bet gal ir nieko tuvos vyriausybei reikės apsispręs
keisto - stato juk tie patys vyrai. ti, kokiai užsienio firmai patikėti
Tai rodo, kaip sunku įgyti tikrą šio objekto statybą. Planuojama,
nepriklausomybę. Rusijos naftos kad naftos terminalo statyba Bū
gigantai bando įsiveržti į Vakarų tingėje tęsis ne ilgiau kaip pus
rinką. Liūdna, kaip Lietuvos val antrų metų ir Lietuvai kainuos apie
džia, pamiršusi valstybės intere $130 milijonų.
sus, tarnauja Rusijos koncernų in
‘ Taigi, "naftos terminalo" trau
teresams".
kinys, atrodo, pajudėjo. Pasirink
Seimo nario A. Vaišnoro nuo tas, žinoma, visuomenei priimti
mone, neegzistuoja tikros infor nas variantas. Tuo tarpu, kol Lie
macijos ir tikros kontrolės: vieną tuvos žmonės stebės Vakarų fir
dieną skelbiama viena nuomonė, mos "popierinį" darbą, negalėda
kitą dieną kita. Jo manymu, tą mi atsistebėti, kaip traukinys juda
kontrolę turėtų atlikti Prezidentas. į Vakarus, Lietuvos Vyriausybė tu
Kovo 30 d. vakare įvykusiame rės puikią progą pasikviesti prakenergetikos ministro Algimanto tfaiam darbui traukinį iš Rytų. Pa
Stasiukyno vadovaujamas eksper vojus tam realus. Visuomenė ir
tų komisijos posėdyje buvo išrink opozicija turėtų neužmigti. A. J.

- Vilniuje jvyko blaivybės
draugijos "Baltų ainiai" trečiasis
suvažiavimas. Ši organizacija, ofi
cialiai burianti apie šimtą narių,
nuo 1989 m. yra tarptautinio blai
vybės judėjimo asociacijos narė.
Gydytojų duomenimis Lietuvoje
grėsmingai didėja alkoholikų. Dau
giau kaip 51 tūkstantis šalies
gyventojų yra įrašyti narkologinių
tarnybų įskaitoje. Medikų nuomo
ne, vienas pagrindinių rodiklių,
liudijančių grėsmingą padėtį, yra
sergamumas alkoholinėmis psi
chozėmis, jų vien per praėjusius
metus padaugėjo 56%.
-- Lietuvos premjeras A.
Šleževičius ir Slovėnijos prem
jeras Janez Dmovšek kovo 29 d.
Slovėnijos sostinėje Liublianoje
pasirašė Prekybos sutartį - pirmąją
dvišalę sutartį valstybių istorijoje.
Susitarta dar šiais metais pasirašyti
susitarimus dėl bevizio įvažiavimo
oficialiems valstybių atstovams,
vėliaus numatoma įvesti bevizį
įvažiavimą visiems šalių piliečiams.

- Vilniaus šiuolaikinio me
no centre kovo 31 d. atidaryta
amerikiečių dailininko avangar
disto Satshu Kybarto paroda "Kara
lius Antracitas: Viskas tebėra".

Kaunas. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

LIETUVOS MISIJOS PRIE JT VEIKLA
Kovo 14-19 dienomis- visą
savaitę JT rūmuose vyko JT Žve
jybos konferencija, tartis dėl žuvų
rūšių išsaugojimo nuo beatodai
riškos žvejybos ir prastos žuvų ap
saugos. Nors konferencijos pagrin
dinis tikslas yra išdirbti naujus ap
saugos dėsnius, pasitarimo diskusi
jos neišvengia ir jautresnės temos:
pakrančių valstybių ir teritorinių
vandenų suverenumo santykis su
atvirų jūrų principu. Šioje konfe
rencijoje Lietuvos Misijai atstovau
ja Misijos patarėjas D. Sužiedėlis.
Kovo 16 d.- ambasadorius A.
Simutis susitiko su naujai paskirtu
Baltarusijos ambasadorium JT. Bu
vo aptarti Lietuvos ir Baltarusijos
politiniai ir ekonominiai santykiai
bei bendri interesai JT.
Misijos patarėja G. Damušytė
atstovavo LR 13-ajame Tarptau
tinių pilietinių ir politinių teisių
paktą pasirašiusiųjų valstybių po
sėdyje JT-ose. Šiame posėdyje, ren

kant naują atstovą į Žmogaus teisių
komitetą, LR palaikė ekspertą iš
Vengrijos dr. T. Ban, kuris buvo
išrinktas 67 balsų dauguma. 20
delegacijų rėmė Nigerijos atstovo
kandidatūrą.
Misijos patarėjas A. Gureckas
pirmininkavo Baltijos valstybių
misijų pasitarimui, kur buvo pasi
keista informacijomis ir aptarta
ateities veikla. Susirūpinimą sukėlė
Tadžikistano prašymas Saugumo
tarybai suteikti NVS taikos palaiky
mo akcijai tame krašte JT operaci
jos statusą. Nutarta, kad Baltijos
valstybių atstovai konsultuos Sau
gumo tarybos narius dėl jų pozici
jos šiuo klausimu. A. Gureckas
kalbėjo su Amerikos delegacijos
nariu, kurio nuomone NVS akcija
Tadžikistane neatitinka JT taikos
palaikymo operacijos kriterijų.
Patarėjas A. Gureckas dalyvavo
darbo grupės posėdyje Saugumo
tarybos praplėtimo klausimu, šiuo

metu delegacijos pasisako dėl Sau
gumo tarybos nuolatinių ir renka
mųjų narių skaičiaus ir kvalifikaci
jų-

Kovo 17 d.- Misijos patarėjas
D. Sužiedėlis dalyvavo Mažų vals
tybių forumo posėdyje, kurio metu
buvo reiškiamos šalių pozicijos dėl
šiuo metu vykstančių Saugumo ta
rybos reorganizavimo procesų.
Kovo 18 d.- Misijos patarėja G.
Damušytė dalyvavo UNDP/UNFPA (JT plėtros programos ir JT
gyventojų programos) brifinge,
kuriame turėjo progą susitikti su
įvairiuose regionuose reziduojan
čiais UNDP atstovais. Ukrainos
UNDP atstovas S. Browne aptarė
tranzitinių ekonomijų problemas
ir joms taikomas UNDP progra
mas. I UNDP atstovų globalinį
pasitarimą New Yorke taip pat yra
atvykę Baltijos valstybių UNDP
atstovai iš Vilniaus, Rygos ir Tal
ino, su kuriais Baltijos misijų at

šilt metų Kaziuko mugė Vilniuje padėjo žmonėms geriau
pasiruošti ne tik velykiniams džiaugsmams, bet ir pavasario
darbymečiui.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

DAR KARTĄ APIE NUOSAVYBĖS
TEISIŲ ATSTATYMĄ Į IŠLIKUSI
NEKILNOJAMĄ TURTĄ
Siekiant nustatyti Lietuvos Respublikos piliečių, kurių pagal sovieti
nius įstatymus buvo nacionalizuotas ar kitaip neteisėtai suvisuomenin
tas nekilnojamasis turtas, nuosavybės teisių atstatymo tvarką ir sąlygas
dar 1991 birželio 18 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba
priėmė įstatymą "Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį
turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų". Laikui bėgant atskiri šio įstatymo
straipsniai buvo keičiami ir papildomi, tačiau pagrindinės įstatymo
nuostatos išliko tos pačios. Norėčiau dar kartą priminti kai kurias iš jų.
Visų pirma įstatymas nustatė, piliečius, turinčius teisę į nuosavybės
teisės atstatymą. Nuosavybės teisė į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstato
ma:
- buvusiam turto savininkui, jeigu jis pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus yra Lietuyos Respublikos pilietis ir turi šią pilietybę patvirti
nantį dokumentą ir nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje;
- mirus buvusiam turto savininkui - jo vaikams (įvaikiams) ir sutuok
tiniui: mirus buvusio savininko vaikui, nuosavybės teisė į jam ten
kančią išlikusią nekilnojamojo turto dalį atstatoma jo sutuoktiniui ir
vaikams, jeigu jie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra Lietuvos
Respublikos piliečiai ir turi šią teisę patvirtinantį dokumentą.
Asmenims, kurie pagal šį įstatymą turi teisę į nuosavybės teisės
atstatymą, nuosavybės teisė į išlikusi nekilnojamąjį turtą natūra arba
jam ekvivalentine natūra; suteikiant vienkartines valstybės išmokas,
įgalinančias juos perimti atitinkamą dalį privatizuojamo valstybinio
(visuomeninio) turto, arba išduodant valstybei priklausančias akcijas
bei už gyvenamuosius namus (arba jų dalis) žemės ūkio paskirties žemę
ir mišką kompensuojant pinigais.
Šiuo įstatymu buvo nustatyti terminai ir tvarka prašymams dėl turto
susigrąžinimo paduoti. Pažymėtina tai, kad asmenys, pagal šį įstatymą
turintys teisę į nuosavybės teisės atstatymą, prašymus dėl nuosavybės
teisių atstatymo į žemę, turėjo paduoti iki 1993 m. rugsėjo 10 d.
Prašymams dėl nuosavybės teisės į gyvenamuosius (arba jų dalis) su
priklausiniais, į ūkinės komercinės paskirties pastatus, kurie įstatymo
įsigaliojimo dieną nuosavybės teise priklausė fiziniam asmenims, atsta
tymo paduoti yra nustatytas terminas iki 1994 m. balandžio 30 d.
Piliečiai praleidę šį terminą netenka teisės į turto susigrąžinimą pagal šį
įstatymą,
Kartu su prašymu dėl turto susigrąžinimo turi būti pateikiamas
Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis dokumentas. Nuosavybės
teisę patvirtinantys dokumentai gali būti pateikianti kartu su prašymu
dėl turto grąžinimo arba pateikiami vėliau. Atsižvelgiant į tai, kad
surinkti nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus gali būti reikalin
gas ilgesnis laikas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatė, kad nuo
savybės teisė atstatoma mirusiojo savininko vaikams (įvaikiams), tė
vams (įtėviams), sutuoktiniui, mirusio vaiko sutuoktiniui bei vaikams,
kartu su prašymu turi būti pateikiami giminystę patvirtinantys doku
mentai.
Tuo būdu norėčiau dar kartą atkreipti dėmesį į tai, kad pasibaigė
įstatymu numatytas prašymų dėl nuosavybės teisės į žemę atstatymo
padavimo terminas. Asmenys kurie padavė aukščiau minėtus prašymus
iki 1993 m.rugsėjo 10 d., tačiau kartu nepateikė nuosavybės teisę
patvirtinančių dokumentų šiuos dokumentus dar gali pateikti iki 1994
m. gruodžio 31 d.
Asmenys, turintys Lietuvos Respublikos pilietybę ir šią pilietybę
patvirtinanti dokumentą, tai yra Lietuvos Respublikos piliečio pasą,
išduotą Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų ministerijos ir nuolat
gyvena Lietuvos Respublikoje iki šių metų balandžio 30 d. dar gali
paduoti prašymus dėl nuosavybės teisės į tebestovinčius gyvenamuo
sius namus, į ūkinės komercinės paskirties pastatus, kurie įstatymo
įsigaliojimo dieną nuosavybės teise priklausė fiziniams asmenims,
atstatymo.

Sigutė Jakštonytė
Lietuvos Respublikos Ambasados JAV
Pirmoji Sekretorė

stovai numato susitikti atskirai.
Misijos patarėjas D. Sužiedėlis
dalyvavo Generalinės Asamblėjos
Penkto komiteto sesijos tąsos po
sėdyje, kurio metu buvo tvirtina

mi biudžetai kelioms JT Taikos
palaikymo operacijoms: buvusio
je Jugoslavijoje, Mozambike ir So
mali joje.

(LR Misija JTO)

tive Service Corps ir ekonomikos
tema yra atsakę j įvairių pareigūnų
- iš abiejų partijų klausimus. JAV
valdžia per Iždo skyrių (Departament) taip pat kvietė A. Griną,
kad patartų Lietuvos valdžiai va
liutos ir bankų reikalais. Abu yra
dažnai lankęsi Lietuvoje ir ilgokai
ten gyvenę, eidami patarėjų parei
gas.
Štai keletas klausimų ir ekspertų
atsakymai į juos.
1. Ar pinigų, kaip ir kitų prekių,

vertę turi nustatyti paklausa?

Prof. Vytautas Landsbergis lankėsi Clevelande, kur pasakė kalbą Kovo 11-osios minėjime. Iš
kairės: P. Pečiulaitis - partizanas "Lakštingala" ir V. Landsbergis minėjimo dalyvių tarpe.

Vlado Bacevičiaus nuotrauka

AR KEISTUMĖTE LITĄ Į DOLERĮ?
Advokato S. Povilo Žutnbakio
komentarai, transliuoti Chicagoįe
kovo 27 d. per Amerikos Lietuvių
Radijo programų, kuriai vadovauja
Anatolijus Siutas.
-o-

Pasaulio Bankas nutarė paskolų
Lietuvai daugiau šiuo laiku nebe
skirti.
Pagal socialinės apklausos duo
menis, tik 14% Lietuvos gyvento
jų vertina savo ekonominę padėtį
teigiamai, 72% - neigiamai. Tos
pačios apklausos metu buvo atlik
tas prezidento Algirdo Brazausko
įvertinimas: 42% gyventojų verti
no prezidentą teigiamai (pastara
sis jau beveik nusmukęs iki Bill
Clinton lygio) ir 31% - neigiamai.
Ministro pirmininko vertinimas
buvo tik 27% teigiamas ir 38% neigiamas.
x
Kaip jau teko vieną kartą komen
tuoti, LDD partijos bei A. Brazaus
ko likimas bus labai tampriai suriš
tas su bananų kaina - su ekono
miniu progresu, nes jis ir jo ko
legos partiečiai - sugebėjo įtikinti
Lietuvos rinkėjų daugumą, kad jie

ne tik žino pavienių karvučių var
dus ūkyje, bet ir pilnai supranta
žmonių vargus ir turi patirtį eko
nomikos vadovavime. Tuomet
klausiau, ar ta jų patirtis, kuri rėmė
si paklusnumo Maskvos centrui ir
savo gyvenimo palengvinimu, yra
tikrai tobula patirtis. Šiandien tie
karvučių savininkai pradeda su
prasti, jog darbiečiai, vis dėlto ži
nojo karvučių vardus, nes jie ger
davo jų pieną!
Nuo pat pirmųjų valdymo die
nų darbiečiai žvairavo į Lietuvos
Banką ir monetarinės sistemos ma
nipuliavimą, nes taip, bent trum
pam, galėjo išgelbėti savo fiskalinį
nekompetentingumą ir paslėpti
savo nuodėmes.
Kad galėtų tai įvykdyti, A. Bra
zauskas būtinai turėjo pašalinti Lie
tuvos Banko valdytoją, kuris buvo
pasiruošęs pritaikyti vakarietiškų
bankų sistemą Lietuvoje, tuo pa
kenkdamas partiečiams. Galėjo ne
kooperuoti, tuštinant iždą.
Šiandien darbiečių rankose yra
visos krašto institucijos ir visos
trys valdymo sritys: valdžia, Sei
mas ir teismai.

Stebuklingai, lito kursas laikosi
stabiliai. Kai kurie Lietuvoje tai
supranta kaip didelį partiečių lai
mėjimą. Net kai kurie ekonomistai
Vakaruose tai vertina kaip pozi
tyvų ženklą.
Kreipiausi į du Amerikos lietu
vius, turinčius skirtingus, bet labai
didelius pasiekimus ekonomikos
srityje. Vienas iš jų - Antanas Gri
na, turėjęs labai aukštas pareigas
finansų srityje su "Kraft Interna
tional", prieš penkerius metus dir
bęs didelio Amerikos banko vir
šininku Frankfurte. Antrasis - Ze
nonas Petkus, daug pasiekęs ir
dirbęs pramonės srityje ir didelės
firmos administracijoje.
Abu ekspertai turi įspūdingas
biografijas ne tik praktikoje, bet ir
yra puikiai pasiruošę akademiškai.
Jau keletą metų jie abu turi arti
mus ryšius su Lietuva, tad jų nuo
monė yra svarbi ne tik kaip pa
šaliečių, bet žmonių, paaukojusių
daug brangaus laiko, lėšų ir ener
gijos, stengiantis padėti Lietuvai
atstatyti ekonominę sistemą.
Lietuvoje abu ekspertai aktyviai
reiškėsi per International Execu-

IS KATALIKŲ BAŽNYČIOS GYVENIMO
Romos kurijos kardinolas
ragina religijas kovoti
už taiką

fliktams kurstyti. Nusikaltimas,
padarytas religijos vardu, esąs nu
sikaltimas religijai, - pabrėžė jis.

Istanbule (Stambulas) surengto
je tarptautinėje konferencijoje,
kurioje buvo svarstomos taikos ir
tolerancijos problemos, Romos
kurijos kardinolas Roger Etchegaray paragino visas religijas ben
dromis pastangomis kovoti už
taiką. "Būtent šiandieniniame re
liginio pliuralizmo laikmetyje ši
vieninga veikla esanti vienu svar
biausių reikalavimų", - pasakė kar
dinolas vasario 8 d. susitikime,
kurį surengė Stačiatikių patriarcha
tas, Turkijos Islamo reikalų minis
terija ir "Appeal of Conscience
Foundation" organizacija. Kardino
lo teigimu, nė viena religija šian
dien negalinti nepripažinti kitos.
Tačiau iš to nuosekliai turįs iš
plaukti dialogas tarp religijų ir jų
pasekėjų tarpusavio tolerancija.
Konstantinopolio patriarchas
Bartolomėjus I pakvietė susirinku
sius religijų vadovus deramai at
sakyti į brolžudiškus konfliktus.
Šio žingsnio sėkmę galinčios ga
rantuoti broliška meilė ir ekume
ninė integracija. Patriarchas paragi
no išplėsti Europos Sąjungą, ga
rantuojant laisvą žmonių kapi
talo, idėjų ir gaminių judėjimą.
Organizacijos Appeal of Conscien
ce Foundation įkūrėjas, JAV gyve
nantis rabinas Arthur Schneieris
kvietė religijas neleisti save nau
doti kaip įrankius etniniams kon-

Kardinolas smerkia
reikalavimą įteisinti
homoseksualistų santuokas

Europos parlamento reikalavimą
įteisinti vienos lyties asmenų san
tuokas Romos kurijos kardinolas
Alfonso Lopez Trujillo pavadino
"pasikėsinimu į šeimos ir santuo
kos prigimtį". "Remiantis žmogaus
prigimtimi ir religija, santuoka
laikytina gyvenimo ir meiles bend
rija, kurią sudaro vyras ir moteris,
už gyvybę atsakinga atvira bendri
ja", - pabrėžė Popiežinės šeimos
tarybos pirmininkas vasario 10 d.
Italijos katalikų laikraštyje "Awe-

nire" paskelbtame interviu. Kardi
nolas išreiškė viltį, kad Europos
parlamento sprendimas Europos
šalyse nesusilauksiąs pritarimo.
Vasario 8 d. Europos parlamentas
nedidele balsų dauguma pasisakė
už galimybę vienos lyties partne
riams sudaryti santuokas ir adoptuoti vaikus.
Europos parlamento sprendimą
Vatikano laikraštyje "Osservatore
Romano" pasmerkė ir moralės teo
logas Gino Concetti. Jis rašo, jog
pasiduoti homoseksualistinėms
tendencijoms reiška "suardyti Die
vo nuo Kūrinijos pradžios nusta
tytą gamtos tvarką".
Kalbėdamas apie vaikų adoptaciją, teologas pabrėžė, jog nė vienas
vyras negalįs vaikui pakeisti na
tūralaus tėvo ir dar mažiau - moti

Antanas Grina:
'...Imant krašto pinigo vertę ry
šium su kitų kraštų pinigais, jo
vertė priklauso pilnai nuo paklau
sos ir pasiūlos. Tuo atveju pinigas
tampa preke, kurios kaina užsienio
valiuta nustatoma paklausa".
Zenonas Petkus:
"Pinigas yra prekė, kaip ir visos
kitos prekės ir kaina priklauso nuo
pasiūlos ir paklausos. Užtat bet
koks reguliavimas galutinai val
džiai nepasiseka, rinką gali apgau
ti tik trumpam laikui. Sveikiausia
ekonomikai yra netrukdyti pinigų
rinkai taip, kaip ir visuose pažen
gusiuose kraštuose dabar yra. Pri
mityvios valstybės to nemėgsta,
nes praranda galimybę slaptai nu
vertinti pinigus - apgauti žmones
per infliaciją".
2. Ar lito vertinimas (3.5 litai už

vienų dolerį) yra realus ir kas tai
nustato?
Antanas Grina:
"Lito įvertinimas gali būti daro
mas įvairiais būdais... Bendrai paė
mus, šiandieninė lygybė Lt3.90 =
$1 pagal rinkos pareikalavimą yra
maždaug ta, kuri turėtų būti, nes
paskutiniu laiku Lietuvos Bankas
šio kurso palaikymui buvo beveik
neutralus, t.y. nebuvo nei netto
pirkėjas, nei pardavėjas... Prieš tai...
porą mėnesių lito vertė rinkos buvo
stumiama aukštyn... Norint turėti
kuo greičiausiai ir kuo efektyviau
siai veikiančią laisvą rinką, pinigo
vertė užsienio valiutos atžvilgiu
turėtų būti, manau, apie 3.50 ar
net aukščiau. Ateityje, jei litas ne
bus rišamas (su užsienio valiuta),
jis turėtų... silpnėti iki 4.50 ar net
5.00. Bet pagal pirkimo galią kai
kurių bendrų gėrybių šiandieninis
kursas... dar per žemas..."
Zenonas Petkus:
"Kol valdžia rinkai veikti truk
do, tikros vertės mes nežinome.
Tačiau galima įvertinti palygina
mąją vertę matuojant, kiek litas ir
kita, žinoma, verta valiuta, kaip
doleris, gali nupirkti žinomų pro
duktų prieš 6, 3, 2 mėnesius... ir

nos. Concetti toliau pareiškė, kad
civilizacijos pažangos nevalia ver
tinti pagal suabsoliutintos laisvės
ir proto, ir juo labiau sudievinto
seksualumo kriterijus. Kriterijų,
priešingai, sudarančios žmogaus
teisės, iš kurių neišplaukia reikala
vimas pripažinti homoseksualiz
mą.
Šv. Pranciškus tūkstantmečio žmogus

"Time" žurnalas po įvairių ap
klausinėjimų ir tyrimų paskelbė
dešimt populiariausių pereito tūks
tantmečio žmonių.
Šv. Pranciškus Asyžietis užėmė
pirmąją vietą. Po jo minimi Johannes Gutenberg, Christopher
Columbus, Michelangelo, Martin
Luther, Galileo, VVilliam Shakespeare, Thomasjefferson, Wolfgang
Amadeus Mozart ir Albert Einstein.

panašiai".

3. Lietuvoje yra didelė infliacija,
dėl kurios, iš dalies, Pasaulio Bankas
nutarė nebeskirti paskolų. Amerikos
infliacija yra apie 3% - viena ma
žiausių Vakarų pasaulyje. Pasku
tiniųjų metų bėgyje lito - dolerio san
tykis Lietuvoje išliko beveik nepaki
lęs. Kaip tai gali būti, kuomet Ameri
kos ir Lietuvos infliacijos skiriasi,
kaip diena nuo nakties?
Zenonas Petkus:
"Tu atsakei klausimą. Negali".
Antanas Grina:
"...O jei šiandien mes nustatytumėm, kad lito vertė pririšama
prie dolerio ar markės, jei lito vertės
negalėsim pakeisti, keisis kas nors
kitas, t. y. negalėsim eksportuoti,
bus nedarbas, kris kainos, kol kraš
tas vėl sumažins infliaciją ir taps
konkurentišku. Taigi dabar disku
tuojama lito pririšimas prie kokios
kitos valiutos nėra visuotinis prob
lemų išrišimas, nesutvarkius kitų
krašte esančių sąlygų"...
Tokį lito pririšimą prie užsienio

valiutos ir valiutos valdybos įkū
rimą siūlo ministras pirmininkas
A. Šleževičius. (Red. past: Kovo
30 d. Lietuvoje bazine valiuta nusta
tytas JAV doleris).
Manyčiau, LDDP bandymas ma
nipuliuoti bankų sistema yra pa
vojingas Lietuvai, Lietuvos ekono
mikai ir litui.
Neklausiau savo draugų eksper
tų pagrindinio klausimo, nenorė
damas eiti į asmeniškumus. O tas
klausimas būtų paprastas: ar Jūs
keistumėte savo šeimos dolerius į
litus?
Atsakymo nežinau, bet, spren
džiant pagal mūsų apsukraus Ame
rikos lietuvio, Seimo atstovo veiks
mus, atrodo, reikia būti atsargiais.
Prieš metus, būdamas kandidatų
sąraše, žmonėms jis dalino dole
rius. Po vienerių metų jo kolegų
ekonominės tvarkos, gatvėse jis
jau dalina litus, ne dolerius.
Gal mūsiškiams Lietuvoje irgi
reikėtų laikyti dolerius saugiai?

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

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., 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, Nevvark office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.). Tel.
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visu rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY.
Tel. 847-2323 (namu tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti,
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. 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, vestnvėms bei
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd.,
Coro na, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

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

NEW YORK-NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-9.30
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside,
NY 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 769-3302.
NEW JERSEY, NEW YORK - "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-
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Atvelykio džiaugsmuose
Atvelykis yra tokia šventė, kurios nepažįsta ir didysis žinių šaltinis lietuviškoji enciklopedija. Tik Pr. Skardžiaus ir St. Barzduko "Lietuvių
kalbos žodynas" pažymi, kad tai "sekmadienis po Velykų". Atvelykio
pobūdį nusako gyvenimo praktika. Antai, radijas ir spauda skelbia, kad
tai margučių šventė.Tik ateikite, sako, bus gražu, bus skanu, bus
lietuviška, bus linksma. Taip, bus linksma ir bus džiaugsmo!
Apie džiaugsmą kalba ir tai dienai skirtoje evangelijoje šv. Jonas.
Apie džiaugsmą Kristaus mokinių, kada jiems pasirodė Kristus, prisikėlęs
Kristus! O jie buvo taip nusiminę, įsibaiminę, "Dėl žydų baimės" (kaip
parašyta Evengelijoje) jie net duris buvo užsidarę. Tarp jų pasirodė
Kristus, prisikėlęs Kristus, ir jis tarė: "Ramybė jums". Ir mokiniai,
pamatę Viešpatį, džiaugėsi.
Džiaugsmas pakeitė nusiminimą. Kristaus prisikėlimas sustiprino jų
tikėjimą Kristumi. Prisikėlimas buvo jiems, o taip pat visiems amžiams
liudijimas, kad Kristus nėra tik didysis žmogus, tik pranašas. Jis yra tas,
kuris nugalėjo visa naikinančią mirtį. Ją nugalėti tegalėjo tik Kristus
Dievas.
Šv. Jono vaizdą naujesniais laikais Solovjovas pakeičia Antikristo
įvaizdžiu. Antikristas neneigia, kad Kristus yra Mesijas. Antikristas
galvoja: po Kristaus Dievas galįs siųsti kitą mesiją, galingesnį už buvusį.
Tik Antikristas neigia, kad Kristus yra Dievo sūnus. Betgi yra faktas, kad
Kristus prisikėlė. Kas gi kitas galėtų mirtį nugalėti, jei ne Dievo sūnus?
Dievo sūnus - tai nepriimtina Antikristui, nes, jei Kristus prisikėlė, tai
Jis yra ir bus.
Ne tikėjimas Kristumi - Mesiju yra tikroji Krikščioniškosios sąmonės
žymė, bet tikėjimas Kristaus prisikėlimu. Antikristas gali dalyvauti
mūsų Kalėdose ir stovėti prie Kristaus prakartėlės; jis gali giedoti su
mumis "Verkite angelai" Didįjį Penktadienį, tačiau Antikristas niekada
nedalyvaus Velykų Prisikėlimo procesijoje. Prisikėlimo idėja yra kalavi
jas, kuris perskiria dvasias.
Būdinga tad yra stebėti, kaip labai mūsų dienomis prisikėlimo idėja
yra gesinama. Dabartinis pasaulis mielai klauso atitrauktų svarstymų
apie Dievą ir Jo apvaizdą, apie dieviškąjį pradą, gyvenantį žmoguje.
. Bet kai tik nurodoma, kad .šis ryšys, nesuardomas, nepaneigiamas,
yra Jėzuje Kristuje, kad Jis įsikūnijo, gimė, mirė ir prisikėlė, kad Jis vėl
ateis, bet šį sykį jau teisti pasaulio, dabartinis pasaulis pradeda arba
tyčiotis arba pastebi, kad šią valandą jis neturįs laiko klausyti tokių
dalykų. O tai todėl mūsų amžius taip to vengia, kad norima turėti
Kristų -be Kryžiaus, neįpareigojantį jokiam atsižadėjimui, jokiai aukai.
Velykos kreipė dėmesį labiau į prisikėlusį Kristų. Atvelykis daugiau
kreipia dėmesį į Kristaus mokinių pergyvenymus - nusiminimą ir
džiaugsmą. Nusiminimas ir džiaugsmas lydėjo ir tebelydi žmonijos
istoriją. Senasis pasaulis gyvena nusiminimu dėl visa markinančios
mirties, dėl prisikėlimo idėjos nepripažinimo. Kristaus prisikėlimas
atnešė revoliucinį perversmą pažiūroje į mirtį. Mirtis po Kristaus yra
nebe galutinė, o tik laikinė, tik praeinanti. Šv. Povilas pastebėjo šį
pažiūrų perversmą su prisikėlimo faktu, nes be prisikėlimo joks žygis ir
jokia auka neturi gilesnės prasmės, "jei mirusieji nesikelia".
Kristaus prisikėlimas laidavo visų prisikėlimą ir tuo pačiu pagimdė
tikėjimą žmogaus nemirtingumu. Štai kodėl pirmieji krikščionys buvo
pažymėti didžio džiaugsmo žyme.

Dienos už poliarinio rato
„
Pirmukas
o
Algirdas Čarneckis =
Staiga uošvis buvęs logiškiausias sprendimas,
išsižiojo ir užvarė jo kelnes ir lx*t kokios to pasekmės?! Visų
pirma būčiau apkaltintas sužlug
valtį šlykščiausiais vėmalais.
M ūsų laivas, ligi šiolei dviejų dęs žvejų pervažiavimo akciją ir
įsigyčiau
mirtinus
priešus,
Židikų jėgos varomas, sutriko,
nežiūrint į imponuojantį dega tačiau iš kitos pusės, tikslą
turėjau konkretų. Būtent:
lų" kiekį, prieš valandą supiltą į
Už 7 kilometrų nuo šios vietos
nepasotinamą jų pilvą. Juo to
link Tururo, pakeliui į "Pirmo
liau, juo labiau 1,5 tūkstančio rb.
honoraras slinko nuo žento kelių ką" buvo man gana gerai žinoma
žemyn ir, galų gale patogiai pa sala, priklausanti Kisarmo saly
nui. Joje anksti pavasario vande
sitaisęs duonos maišą po galvą,
nys
iš Lenos aukštupio užnešda
Makarovas ilgam užmigo ant sa
vo vėmalų. Švelniai supanti val vo daugyl>ę įvairiausios medie
nos. T<xlėl ir nutariau patraukti
tis, matyt, labai raminančiai
veikė ir jaunąjį jūros liūtą pra link šios salos. Blogiausiu atveju,
pjautu žandu. Viena akim pasi galvojau, ten pragyvensiu su
žiūrėjęs į savo linksmus sapnus savo dviem “penktadieniais” ir 5
sapnuojantį draugą, šis irgi nu ' kapelais duonos iki visiškai
užšals šios platyl>ės ir po to
tarė išsitiesti valties dugne.
pėsčias grįšiu atgal į By kovą.
Kad srovė nenuneštų į pražū
tingą jūrą, reikėjo tuoj pat sėstis
Su šiomis mintimis ir rūpes
ant dar šilto suolelio ir imtis irk čiais pradėjau irtis. Nuolat atsi
lų. J kurią pusę plaukti, jei tik sukdamas, laviravau tarp sie
viena aštuoniasdešimt penktoji kiančių į mane ledo lyčių, steng
dalis nuplaukta? Dilemų dilema! damasis kuo labiau nuo jų nutol
Grįžti su savo “ekspedicija” būtų ti, l>et nepatekti į stiprią farvate

1993 liepos 27,
antradienis
Baltarusijos Respublikos ats
tovas Jungtinėse Tautose išplati
na pareiškimą, kuriame teigia
ma, neva LDK buvusi baltarusių
valstybė ir kad tokia nepriklausoma Baltarusija egzistavusi
iki XVIII amžiaus pabaigos.
Operacijos “Naujasis pavasa
ris” tikslas didis — priverst Lie
tuvą pripažint, kad TSRS nebu
vo jos okupavusi: Lietuva pati in
tegravosi į TSRS’. Tam, kad didį
tikslą pasiektų, “pasaulinės poli
tikos tėvai” įjungia elektros sro
vę j visus tramdomuosius marš
kinius, kuriais Lietuva apvilkta.

1993 liepos 28,
trečiadienis.
Vilnius. “Lentransgazo” ge
neralinis direktorius J. Radionovas pareiškia: "Tariamės dėl
bendros su "Lietuvos dujomis
Įmonės kūrimo. 49 procentai —
mūsų, 51 procentas — Lietuvos.
Rūpi mums ir Jonava, ir Mažei
kiai’ .
Ekonomikos bazė, sukurta
Lietuvoje TSRS okupacijos me

— Lietuva ant tarptautinės teisės aukuro —
Nuo Redakcijos: "Naujasis Dienovidis" š.m. sausio 29 d. Ni. Z 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.

tais, — tai tramdomieji marški
niai, kurie Lietuvą dusina. Ta
“tramdomoji ekonomikos bazė
sukurta taip, kad ir de jure ne
priklausoma Lietuva yra de facto
priklausoma nuo Rusijos.

1993 liepos 29,
ketvirtadienis.
Maskva. Greito ir pusiau slap
to vizito čia atvyksta LR užsienio
reikalų ministras P. Gylys ir LR
valstybinės derybų su Rusija de
legacijos vadovas V. Bulovas. LR
užsienio reikalų ministras dau
giausia derasi su RF užsienio rei
kalų ministerijos skyriaus vedė
ju. Dėl kariuomenės išvedimo.
Dėl karinio tranzito. Dėl žalos
Lietuvai atlyginimo. Dėl žalos
atlyginimo ... nuo 1992 sausio 1
dienos. RFL’RM 1993 rugpjūčio

20 dienos pareiškime bus para
šyta: "(...) ryšium su š. m.
gegužės 21 d. Lietuvos Respubli
kos prezidento A. Brazausko
pasiūlymu (...) susitarimo pro
jektas buvo beveik parengtas.
Tai patvirtino ir (...) P. Gylio
darbo vizitas į Maskvą š.m. lie
pos 29 d. (...)”
V. Isakovas: "Po p. Gyliotizito mes sėdėjome dviese su V. Bu
lovu, ir nebuvo jokių problemų.
Rusija priėmė Lietuvos (!) pa
siūlymus (dėl žalos atlyginimo ne
nuo 1940 metų, o nuo 1992
metų! — aut.)”.

1993 liepos 30,
penktadienis.

Maskva. RFURM informaci
jos departamento direktorius G.
Karasinas praneša: "Artimiausiu
metu įvyks Lietuvos prezidento
A. Brazausko ir RF prezidento
B. Jelcino susitikimas, kurio
metu bus pasirašyta šalių poli
tinė sutartis dėl annijos išvedi
mo" .
Buvusios TSRS valdančiosios
klasės — partinės ir ūkinės no
menklatūros — lietuviškoji da
lis, dabar valdanti Lietuvą, —
tai tramdomieji marškiniai, ku
riais, Lietuvą iš naujo apvilko
“pasaulinės politikos tėvai”, pa
vedę LDD partijai vykdyti “de
mokratinę okupąpją” Lietuvoje.
1993 liepos 31,
šeštadienis
Kaunas. SKAT’o Kauno rink
tinės jaunesnysis leitenantas J.
Maksvytis pasitraukia j Pa
kaunės mišką. Keliolika vyrų ši
taip protestuoja prieš SKAT’o
reorganizavimą, pradėtą tuojau
pat, kaip j valdžią atėjo LDDP.

Atvelykio šypsena. Romualdo Kisieliaus nuotrauka

rio srovę. Po keturių intensy
vaus irklavimo valandų ant mano
rankų susidariusios pūslės pra
trūko ir brezentinės pirštinės
permirko krauju. Taškomi val
ties ir irklų, vandens lašai tuoj
pat šaldavo ir padengdavo valtį,
mane ir mano “krovinį stikliniu
šarvu. Valtis sunkėjo. Nuo nuo
latinio lankstymosi prie irklų pu
siaujyje diržas pratrynė nugaros
odą ir kiekvienas irklų pritrauki
mas darėsi vis skau.smingesnis.

ir užkurti galingą laužą. Dėl visa
ko būtina, galvojau, atsargiai ne
pažadinus Porsevo, bandyti išsi
imti iš maišo kepalą duonos ir jį
paslėpti netoliese tamsoje, nes
šansų likti Robinzonu kažk<xlėl
turėjau... Taip ir padariau. Mė
lynoji ugnis virtusi dideliu
laužu, švietė ir šildė.
Diive pasigirdo keiksmų kokofonija. Nuėjau pasižiūrėti. O
gi “draugas Makarovas , klūpė
damas ant kelių, lakė iš prakeik
tos skardinės savo spiritą! Kaip
Manoji sala jau buvo čia pat,
drebulės lapą jį purtė šaltis ir
arčiau negu už kilometro. Visiš
konvulsijos. Fedia. nereikia! —
kai sutemo, o apsnigta balta salos
tariau jam, ir. švelniai paėmęs
juosta aiškiai matėsi tamsiame
indą, užsukau dangtelį. Tuo pat
šio vandenyno fone. Dabar jau
metu prapjautžandis sukruto ir
realiai pajutau, kad titaniškos
gana energingais judesiais bandė
mano pastangos nėra bergždžios
atsistoti. Šį paukštį nuo valties
ir žūtbūtinė kova laimėta. Irklu
dugno trankė laužo šviesa ir šilu
nudaužęs kelias ledo lytis įsirėma. V iešpatie, koks vaizdelis.
iniau į kantą pririšau valtį prie
Kaip visa tai svetima mums lie
įšalusio kelmo. persikėliau į
tuviams,
pagalvojau!
dviejų metrų aukščio salą ir kri
Netrukus, persivertę per įnir
tau veidu žemyn, išskėsdamas
tą, du jii(xli šliužai, vienas įx»
savo suluošintas rankas. Pasiekti
kito rėpliojo į krantą, retkarčiais
"Pirmoką tikrai buvo ne mano
savo nosim ardami sušalusią
jėgomis? Jokio pasitikėjimo ir vi
žemę! O ir pražūtinga tu. penlčių žinoma, nekėlė lx*fonnės
kialitre skardinėle' "Ty čto. limasės paskendusios alkoholyje,
tovskaja suka, ne|xmiogaješ !
teliegulėjusios valties dugne.
(kalė negelbsti!) — “matyt į
Pasidarė šalta.
mane desperatiškai kreiksi auk
Įvertinęs padėtį, susidariau saburnis. 1x4 aš sėdėjau prie prie
šiokį tokį planą. V isų pirma pri laužo ir. nuplėšęs nuo savo bal
sinešti visai nakčiai malkų. Po to tinių dvi juostas, vyniojausi jo
iš 5 litrų skardinės švystelėti mis rankas. Po kiek laiko iš tam
sos išropojo tos dvi brttyliės.
gerą porciją “ugningo vandens

Artėja A. Brazausko vizitas į
Maskvą, Derybų su Rusija dele
gacija prieštarauja kapituliantiš
kos sutarties dėl kariuomenės iš
vedimo pasirašymui. Spauda
prieštarauja. Visuomenė prieš
tarauja. "Demokratinės okupa
cijos tėvams reikia susikurti ga
limybę šūviui, kuriam pasigir
dus Lietuvos žmones ištiktų šo
kas. Rusijos kariuomenė pa

Įkvėptas šio vaizdo pagalvojau,
kad jos iš busimojo z(X)logijos ka
talogo “Veislių ryšys pavadintos
“Homo sapiens — sovieticus .
Be kepurių. lx* pirštinių jos pil
vu šliaužė prie laužo.
Vietos laiku tai galėjo būti ko
kia 10 valanda vakaro. Rugsėjo
naktys ilgos poliarinėje zonoje.
Maniau, kad dabar "mano kole
gos braškančiais ir traškančiais
lediniais rūbais šiaip taip įveikę
kelis tundros metrus galų gale
galės ramiai pasišildyti ir apsidžiovinti. Aš buvau šuniškai
pavargęs ir alkanas. Nuėjau prie
valties, patamsy suieškojau nu
mestas pirštines ir kepures,
pasiėmiau duonos kepalą ir,
grįžęs prie laužo, trečdalį jo su
valgiau, o jų atributiką padžio
viau.
Taip liėgo valandos, kūrenant
ugnį. Po vidurnakčio vienas iš
jų. nežinau kuris (man nei jų vei
dai, nei pavardės nei ^egzista
vo), sukruto. Tai nebuvo žmo
gus, nors sakoma, kad jis pašauk
tas garbingam žmogaus vardui
nešioti. Jo šimtasiūlės sausesnis
šonas, atsuktas į laužo pusę,
pradėjo degti. Jis visas tarsi šaš
lykas gulėjo ant žarijų. .Priėjau
prie jo, atitraukiau už kojos nuo
laužo ir. batu prispaudęs jo šoną,
užgesinau. Netrukus lygiai tokia
pati istorija pasikartojo su an
truoju. gulinčiu kitoje laužo
pusėje. Vėl batu spaudžiau jo

reikštų, kad pasilieka stabilizuoti
padėties. Tada A. Brazauskas
Maskvoje pasirašytų sutartį to
kią, kokios reikia “demokratinės
okupacijos” įtvirtinimui, ir būtų
paskelbta, kad tuo išgelbėjo Lie
tuvą — rusai kariuomenę vis
dėlto išveda!
Tie, kurie norėjo ir nori išsiva
duoti ne tik iš TSRS - Rusijos
okupacijos, bet ir iš paslėptos, ir
iš demokratinės okupacijos vieti
ninkų, tie kurie siekia tikros ne
priklausomybės ir stengiasi iš
nerti Lietuvą iš tramdomųjų ma
rškinių, yra taip gniuždomi, kad,
rodos, kito kelio jiems ir nebėr
— tik į mišką. Gausybė žmonių
vaikšto išniekinti, sukandę dan
tis. Ir Kauno savanorių akcija
jiems nepanaši į provokaciją —
labiau panaši į patriotinės parei
gos vykdymą. Tačiau ir patriotiz
mas Lietuvoje yra paverstas “di
dele gėda”, tai yra tramdomai
siais marškiniais, kuriais tram
doma valstybė. Provokaciją pa
teik kaip “gėdingą patriotizmą
— žmones garantuotai suglu
minsi. Suglumę žmonės nėra ati
dūs. Niekam nė į galvą netopte
li, kad provokatoriai išvedė “sa
vanorius” į mišką kaip tik prieš
sesiją kuri po kelių valandų pra
sidės Maskvoje...

Maskva. Baltieji rūmai. Čia
po pietų sušaukiama neeilinė RF
AT sesija — tik tam, kad patvir
tintų B. Jelcino įsaką dėl nepa
prastosios padėties įvedimo. Šen
l>ei ten. Nepaprastoji padėtis ga
lima ir kariniuose daliniuose, di
slokuotuose “artimajame užsie
nyje". Estijoj į mišką pasitraukė
šaulių kuopa. Lietuvoje — sava
norių būrys. Jeigu nuaidėtų
šūviai iš miško...
Interliudija. Prieš tris savaites
(1993 07 10)Tokyo mieste B. Jelcin susitiko su B. Clinton. Buvo
pasitarta, kaip sustiprinti “stra
teginę partnery stę pradėtą Van
kuveryje”. Tą pačią dieną Jelcin
susitiko su H. Kohl. Amerikie
tiška “strateginės partnerystės
su Rusija programa kaip rei(nukelta į 4 psl.)

degančius skarmalus.
Pirmasis, žiūriu, pakėlęs galvą
piktai ant ifitfflęs sušuko “Ty čto.
suka, delaješ ! (ką veiki?) Gesinu
tavo draugą, durniau, ar nema
tai!? Čia ir pakilo teatro uždanga!
"Fedia. prabusk, ta “litovskaja
mandavoška" (lietuviška utelė),
nori mus pribaigti"! Jis bandė at
sistoti ir mane mušti. Iš pradžių
ant keturių, paskui ant trijų kojų
“atsistojęs" paleido kakarinę:
“Ubju. bliat. ubju bl..." blumpt
ir nugriuvo į žarijas. Už kojų ati
traukiau jį nuo ugnies. Po vel
nių! Tuo metu vėl anas prisikėlė
iš numirusių ir piktai ant manęs
pradėjo rėkti: "Pasūdo prinesi.
pasūdo, bliat"! (Judai atnešk!)
Nuėjau ir atnešiau jam tą pra
keiktą skardinę. Šiaip taip at
sukęs dangtelį, jis ją užsivertė ir
lakė. Gal taip geriau. (įveskite
greičiau!!
Šimtasiūlių lengvai neužge
sinsi. nes vatoje ilgai smilksta
ugnis. Pradėjau šokinėti nuo vie
no prie kito. Tai vieną gesinau,
tai kitą už kojų traukiau nuo ug
nies, kaip jau iškeptą šašly ką!
Negaliu dabar, šiandien, su
prasti. iš kur galėjau semtis tos
didžiulės kantryl>ės. Po kokių
trijų valandų auksaburnis, at
gavęs šiokią tokią sąmonę, pra
dėjo man dėstyti, kad jie abudu
su Porsevu sužinojo apie įvykdy
tą salx>tažą kateryje.
i Bus daugiau)

NEUŽMIRŠTAMOS AUKOJIMO APEIGOS
(atkelta zš 3 psl.)
kiant spūstelėjo Vokietiją ir H.
Koh| pareiškė: “Taip. Naujosios
Rusijos integraciją, į pasaulinę
ekonomiką reikia-pradėti”. Tos
pačios (ligiios vakare Rusijos infomįačijds priemonės pranešė:

Lietuvos*-"Riišijb’s laisvos preky
bos sutartis bus pasirašyta liepos
viduę^ iš sutarties pašalinti visi
politiniai motyvai.
Lietuvą, Estiją,, Azerbaidža
ną, Gruziją — kone visus buvu
sios, imperijos pakraščius - ėmė
krėsti tramdomieji marškiniai.
Faktų liudijimas: “Lenkų inte
resai Vilniaus, vokiečių —
Klaipėdos krašte. Lietuvoje pa
liktos Rusijos, teroristinės ekono
mikos kompleksas ir jo vietiniai
prižiūrėtojai,
“demokratinės
okupacijos” vykdytojai. Balta
rusijos pretenzijos į LDK įkū
rėjos ir paveldėtojos teises. Tai
vis tramdomieji marškiniai, ku
riais apvilkta Lietuva.
T ramdomieji .marškiniai — tai
mūsų tautos, jos valstybės, jos
kultūros istorija, sukirpta ir
pasiūta pagal kaimyninių valsty
bių politikų, istorikų čia geruoju
įpirštą, čia prievarta įbruktą
modelį. Kai kuriais atvejais tie
tramdomieji marškiniai per kelis
šimtmečius gerai prigulė, tapo
mums lyg sava oda. Nebeatski
riamo, kas yra istorinė tiesa apie
mūsų valstybę ir kas yra tik sve
timų valstybių interesai, pava
dinti istorine tiesa.
Kai Lietuvos apkrikštijimo
pradžia pripažįstame ne pirmą
istorinį faktą, o lenkų istoriogra
fijos ir sulenkėjusios Lietuvos
bajorijos parinktą ir mūsų sąmo
nėse įtvirtintą momentą iš vėles
nės krištianizacijos istorijos, mes
išsižadame autentiškos kultūros
istorijos, iškeičiamo ją į “malo
nes, gautas iš lenkų arba per len
kus”.
Kai Lietuvos valstybės pradi
nio statuso kilmę išrauname iš
Mindaugo įkurtos karalystės,
mes iš anksto susitaikome su
mintimi, kad mūsų valstybės pa
tėviais ims skelbtis ir lenkai, ir
rusai, ir balt rūsiai. Lietuva, nu
stumta nuo autentiškųjų istori

nių pamatų, paverčiama kepu
re, kurią kas nori tas ir nešioja.
Vis didėjanti priklausomybė nuo
kitų valstybių, palengva nuver
tindama valstybės statusą, ilgai
niui išsekina valstybę taip, kad
ji nebepajėgia apginti savo ne
priklausomybės” .
Įvykių testamentas: “Pagoniš
koji kultūra — tai natūralus bal
tų kelias į Krikštą. Krikštą, kurį
nuolatos atnaujiname, yra gavęs
karalius Mindaugas.

Talinas. Pranešama, kad šau
lių kuopa, išstojusi iš valstybės
ginkluotųjų pajėgų ir nebepaklūstanti Vyriausiajam štabui nu
ginkluota.
Geras pavyzdys Lietuvos kari
nei vadovybei. Ji tai pat gali ir
greitai, ir netikėtai — nepralledama kraujo — nuginkluoti “ke
liolika savanorių”. Nenuginkluo
ja. “Demokratinės okupacijos
tėvams” reikia išsaugoti gali
mybę iššauti bent šūvį prieš pat
A. Brazausko vizitą į Maskvą.
Lietuvos Respublikos valsty Šūvis suteiktų
prezidentui
bės statusą nulemia pradinis
“mandatą gelbėti Lietuvą” ir pa
Lietuvos karalystės statusas, tu
sirašyti Rusijos - JAV aljansui
rintis visišką imunitetą nuo bet
reikalingą sutartį, pataisytą “pa
kokios priklausomybės. Karaliui
gal A. Brazausko gegužės 21 die
mirus, karalystės statusas nepra
nos pasiūlymus”.
randamas. Sutrukdžius kam nors
Vilnius. Radijas. Aktualijų lai
karūnuotis karalium, kaip tai at
da. Premjeras A. Sleževičius:
sitiko Vytautui, valstybė nepra “Šią savaitę turėtų susitikti A.
randa karalystės statuso. Viską
Brazauskas ir B .Jelcinas”. Pa
praranda apgauta sąmonė.
brėžia: “Labai svarbi Lietuvai
Lietuvos valstybės statusą nuo
laisvos prekybos sutartis, kuri
devalvavimo turi ginti Lietuvos
turi būti pasirašyta ketvirta
Respublikos
Konstitucija
ir
dienį” . Premjeras žino — ketvir
Konstitucinis teismas.
tadienį. “Be kita ko”, būsianti
Istorine tiesa pagrįstas požiū
pasirašoma ir sutartis dėl kariuo
ris į lietuvių tautos kristianizacimenės išvedimo.
jos procesą, kurio pradžia laiko
Vilnius. Posėdžiauja LR vals
mas Mindaugo krikštas, turi įsi
tybinė derybų su Rusija delega
tvirtinti mūsų istoriografijoje,
cija. Ją apstulbina naujiena su
Lietuvos bažnyčios istorijoje.
tarties tekste — 12 str.: “Rusija
Istorinė tiesa turi būti sugrą
įsipareigoja atlyginti žalą, pada
žinta į mokyklą ir universitetų
rytą Lietuvai nuo 1992 metų
mokymo programas.
pradžios”. Ir stačiai mistiška
Su tradicijomis nesiginčyki
žinia: delegacijai pateiktas teks
me, tačiau į praeitį žvelkime tik
tas Rusijos pusės jau parafuotas
taip, kad legendinė istorija, dau
(!!!) Kas, kur, kada.
geliui lietuvių pakeičianti istori
Prezidento aplinka vakarop
jos žinojimą, niekada neužgožtų
leidžia “nutekėti” informacijai,
istorinės
tiesos.
Pastarosios
kad A. Brazauskas gavęs B. Jel
funkcijų perleidimas legendinei
cino laišką, kuriuo jis kviečia LR
istorijai negali būti pateisintas
prezidentą atvykti į Maskvą rug
jokiais sumetimais.
pjūčio 5, ketvirtadienį.
Tik tada, kai išaugs karta, ku
rios sąmonė, žinanti praeitį, ne
Kitą dieną. A..Brazauskas
bus apgauta, lietuviai pajėgs išsi
nerti iš tramdomųjų Ynarškinių ma derybų delegacijos vadovą V.>
ir laisvai tvarkyti gyvenimą, pa Bulovą ir tuos jos narius, kurie
gal savo išmanymą ir sugebėji kategoriškai pasisako prieš “tomus derindami jį su objektyvio kios” sutarties su Rusiją pasi
rašymą: E. Jarašiūną, N. Med
mis duotybėmis”.
vedevą, R. Ozolą. Po pasitarimo
R. Ozolas pareiškia: “Jei būtų,
ŠŪVIAI
pasirašyta tokia sutartis, Lietu- .
va pripažintų, kad TSRS nebuvo
1993 rugpjūčio 2,
Lietuvos okupavusi. Tai būtų
pirmadienis.

Vasario 16 gimnazijos choras dainuoja Nepriklausomybės šventės minėjime Hintenfelde.
Diriguoja mokyt. A. Paltinas.
M. Šmitienės nuotrauka

STAMBI VIENKARTINĖ AUKA
VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJAI

tragedija. Ir turėtų įtakos politi
nei raidai visame pasaulyje”.
Visuomenė nežino, kad “sava
Vakarų Europa pergyvena
noriai” — miške. Visuomenė
ekonominę
krizę. Vokietija dar
drąsiai protestuoja. A. Brazaus-'”*
papildomai apsunkinta rytų Vo
ko vizitas į Maskvą atidedamas.
kietijos atstatymu. Ten kultūros
Ir “šūvis iš miško atidedamas.
ir švietimo įstaigoms prasidėjo
Tik atidedamas. Iš naujo ruošia
sunkūs laikai. Mažinama taip pat
mas skubus A. Brazausko vizitas
ir parama mokykloms. Tai pajuto
į Maskvą. JAV ambasadorius
Lietuvoje D. Johnson perduoda ir Vasario 16-tos gimnazija, ku
P. Gyliui JAV valstybės sekreto riai valdžia sumažino paramą
120,000 dol. Be to, ir aukos gim
riaus W. Christopher laišką
(1993 08 13). A. Brazauskas susi nazijai sumažėjo. Gimnazijos
kuratorijai atsirado daug gal
tinka (1993 08-17) su D. Johnson
ir padėkoja už JAV valstybės sek vosūkių, kaip iš tos krizės išeiti.
retoriaus W. Christopher “laiš Tėvų mokestis ką tik pakeltas. Jį
ką, remiantį besąlygišką kariuo dar didinti nerealu, nes daugu
menės išvedimą iš Lietuvos”. Ir ma tėvų turėtų savo vaikus at
siimti, o mokykla be vaikų turėtų
tą patį vakarą:
užsidaryti.
LTV, 21.00 vai. “Panorama”.
Krašto apsaugos ministras A.
Johnson — aut.). Nuspręsta su
Butkevičius paskelbia neoficialų
sitikti pačiu artimiausiu laiku.
(!!!) pranešimą, kad Rusijos ka Jei ne šiandien, tai ryt bus susi
riuomenės išvedimas pristabdo tarta dėl susitikimo datos ir va
mas, nes, anot pranešimo, “Lie landos”.
tuva derybose kelia Rusijai ne
“Demokratinės okupacijos vie
priimtinas sąlygas”.
tininkams Lietuvoje” padėtį dra
matizuoti padeda * okupacijos
''
< 1993 rugpjūčio 18,
tėvų patikėtiniai Maskvoje”. A.
trečiadienis.
Kozyrev: “Mes neišvesime ka
Vilnius. Radijas. A. Šleževi
riuomenės tol, kol nebus pasi
čius: 'Padėtis tapo labai rimta.
rašytos solidžios ir visa apiman
Abiejų šalių prezidentai turi la
čios sutartys, užtikrinančios Ru
bai greitai susitarti dėt susitiki
sijos ir tos valstybės, iš kurios
mo”.
išvedama kariuomenė, intere
A. Brazauskas: “Ėmiausi ini
sus” .
ciatyvos. Šįryt kalbėjausi su B.
Jelcin (vakar kalljėjosi su D.
Bus daugiau)

Taupios Kelionės
ĮPabaltijį
TU PYKITE LAIKA... tiesioginė kelionė iš New Yorko Kennedy aerodromo
iki Rygos (Lilvija). American Trans Air yra greičiausias kelias į Pabaltijį! .

TAI PY KITE PIMGIS... palyginkit ir sutaupysit keliaudami su American
Trans Air. Jums geriausias aptarnavimas ir prieinamiausią kaina!

KAINA į VIENĄ PUSę IŠ ŠIŲ MIESTŲ:
(Persėdimas V fA \rw Ybrko J.F.k.)

Kelionė į vienai pusę, perkant
bilietu į abi puses
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American Trans Air

Šiuo sunkiu laiku gimnaziją
pasiekė Juozo Babiliaus laiškas.
Pranešė, kad jis sunkiai serga,
turi eiti į ligoninę, bet dar norėtų
gimnazijai atsiųsti auką. Prašė
nurodyti kaip. Po poros savaičių
Jurgis Mikaila atsiuntė Juozo Ba
biliaus čekį, kuris nustebino visą
gimnaziją, nes jis aukojo 100,000
dol. Tai yra didžiausia auka, ku
rią gimnazija ligšiol yra gavusi iš
vieno žmogaus. Tokiu būdu Juo
zas Babilius gimnaziją šiais me
tais išgelbėjo ir užgarantavo jos
ateitį.
Juozas Babilius yra jūreivis,
gimęs 1912 m. Kalnėnų kaime,
Jurbarko valsčiuje, Ragainių
apskrityje. Lankė Jurbarko gim
naziją ir po to dirbo Klaipėdos
centriniame pašte, Lietūkyje ir
Klaipėdos uosto tarnyboje. At
likdamas būtiną karo tarnybą,
vienerius metus tarnavo karo lai
ve “Prezidentas Antanas Smeto
na". Paleistas į atsargą, dirbo
Lietuvos karo laivyne. 1938 m.
išsiųstas į Marsalio navigacijos
mokyklą Prancūzijoje. Vokietijai
užpuolus Lenkiją, Lietuvos am
basada Paryžiuje liepė jam grįžti
į Lietuvą. Grįžęs, Lietuvoje dirprekybos laivyne, kol vo
kiečiai paskelbė karo stovį Balti
jos jūroje. 1940 m. vėl grįžo į
Marselio navigacijos mokyklą.
\ okiečiam užėmus Prancūziją,
buvo Gestapo areštuotas, bet pa
leistas. Vėliau dirbo prancūzų
prekybos laivyne, dirbo norvegų
laive. Paskui pasisekė gauti darbąt amerikiečių laive. Gavęs
Amerikos pilietybę, išįaikė laivo
kapitono padėjėjo egzaminus,
tarnavo įvairiose laivų l>endrovėse, tris kartus apiplaukė
visą pasaulį, 1975 m. išėjo į pen
sijų ir apsigyveno So. Pasadena
FL.
Grįžęs iš ligoninės rašė, kad
savo santaupas paaukojo todėl,
kad Vasario 16-tos gimnazija mo
kinius išmokytų gerai vokiečių ir
kalbų, kad gerai įrengtų
fizikos, chemijos ir kompiuterių
kabinetus.
-oKai kas gali galvoti, kam ta
gimnazija dar toliau reikalinga,
jei vaikus galima siųsti į Lietuvą.
Deja, hgšiol dar neatsirado išei
vijos lietuvių, kurie tai darytų.
T<xlėl išeivijos vaikams reikalin
ga Vasario 16-tos gimnazija. Jie
čia taip pat sutinka jaunuolius iš
Lietuvos. Su jais Irendraudami,
geriau išmoksta lietuviškai, labai
daug sužino apie Lietuvą. Moki
niai iš Lietuvos geriau susi
pažįsta su Vakarų pasauliu. Tų
mokinių nemažą dalį išlaiko išeiv’joje gyveną giminės. Iš Lietu
vos atvykę išmoksta geriau vo
kiškai, angliškai. Grįžę į Lietu
vą, jie bus labai naudingi.
- T<xlėl verta gimnaziją ir toliau
išlaikyti.
Vasario 16-tos gimnazijos mo
kiniai, mokytojai ir kuratorija
dėkoja Juozui Babiliui už didelę
paramą ir linki jam geros sveika
tos.
Andrius Šmitas
Vasario 16-tos gimnazijos
direktorius

i

Aplink

pasaulį
□ Vienas Rusijos pasienietis bu
vo užmuštas ir kiti du sužeisti su
sišaudyme, įvykusiame balandžio
1 d. prie Estijos sienos. Rusijos
pasieniečiai tikrino dviejų vyrų do
kumentus, kai tuo metu vienas iš
tikrinamųjų išsitraukė pistoletą iš
keletą kartų iššovė. Žudikai, ma
noma, jog yra rusai ir pabėgo į
Estiją. Rusija prašo Estijos pagal
bos žudikų paieškose. Estijos am
basada Maskvoje įvykį komentuo
ja, kaip grynai kriminalinį. Susi
šaudymas įvyko netoli Pskovo, 370
mylių į vakarus nuo Maskvos, vie
tovėje, dažnai apibūdinamoje kaip
kontrabandininkų kelias.

□ Vladimir Žirinovskij balandžio
2 d. panaikino Liberalų Demokratų
partijos konferenciją ir pasiskelbė
save absoliučiu partijos lyderiu 10iai metų. Susirinkime, kurį pravedė
Zinnovskij, dalyvavo jo draugai iš
Irako, Serbijos ekstremistinių par
tijų. Valandos ilgumo kalboje Ži
rinovskij pasakė, kad jis laimės
Rusijos prezidento rinkimus
"vėliausiai" iki 1996 m. ir atkurs
"Didžiąją Rusiją teisingose ribose"
ir "puikų gyvenimą" jos piliečiams.
□ Kovo 2 d. Kinijoje, Zhejiang
provincijoje, Tūkstančio salų ežere
ugnis pasiglemžė 32 žmones, bu
vusius valtyje, tame tarpe ir 24
Taivanio turistus. Spėjama, kad tu
ristai iš pradžių buvo apvogti,
nužudyti, o tik po to jų valtis
padegta. Žmonės gaisro atveju
būtų šokę iš valties, jei jie būtų
gyvi. Kinijos pareigūnai bando
identifikuoti rastus kūnus.
□ Apie 500 Pietų Korėjos stu
dentų Seule balandžio 2 d., skan
duodami "Jankiai, eikite namo",
degino JAV Gynybos sekretoriaus

LAKS KAUNE
Lietuvos atsargos karininkų są
jungos Kauno skyrius yra bene
gausiausias ir neblogai dirbantis.
Jame yra apie 150 tikrųjų narių,
nemažas skaičius narių rėmėjų.
Vyriausias savo amžiumi, laipsniu
ir karine patirtimi yra gen. štabo
dimisijos pulkininkas A. Malijonis, perėjęs visus Gulago baisu
mus ir laimingai išlikęs gyvas ir
sveikas. Jam šiemet sukanka nei
daugiau nei mažiau kaip .90 metų.
Iš jo reikalinga imti pavyzdį kaip
galima išlikti žvaliam, nepaisant
tokio garbingo amžiaus.
Kauno skyriui vadovauja dim.
mjr. P. Narinkevičius. Bendrom
jėgom kuriamos naujos tradicijos,
puoselėjamos senos, palaikomi
ryšiai su kariuomenės daliniais.
Buvo paruoštas ciklas paskaitų
karinėm temom visuomenei, ka
reiviams, karininkams, mokslei
viams. Jos susilaukė teigiamo įver
tinimo. S-gos nariai aktyviai daly
vauja paradose, įvairiuose kariš
kuose renginiuose. Pavasarį numa
toma išvyka į "Geležinio vilko"
bataliono kareivines (buv. karo
mokykla A. Panemunėje), kuriose
daugelis praleido gražias jaunystės
dienas, davė priesaiką Lietuvai,
gavo pirmuosius karininkų laips
nius. Todėl šios išvykos visi ne
kantriai laukia.
Pastaruoju metu įvyko du dėme
sio verti renginiai: tai vietinės rink
tinės 50-čio minėjimas ir karinės
priesaikos apeigos. Gen. P. Ple
chavičiaus vietinės rinktinės mi
nėjime vasario 13 d. pagrindinį
pranešimą padarė universiteto do
centas, buvęs Marijampolės karo
K

mokyklos trečios kuopos karinin
kas V. Kazlauskas, pažėręs gana
daug mums nežinomų faktų iš
vietinės rinktinės gyvenimo. Pre
legento nuomone, jei vokiečiai
nebūtų darę įvairių kliūčių, nedraudę kovoti su armijos Krajovos
padaliniais, kurie buvo žymiai ge
riau ginkluoti, vietinės rinktinės
batalionai būtų galėję sėkmingiau
kovoti su jais, tai pat ir su plin
tančiu banditizmu. Vienas tokių
rimtesnių susidūrimų su armijos
Krajovos daliniais įvyko ties Molėtais. Noęs mūsiškiai buvo men
kiau ginkluoti, žuvo 21 karys, bet
lenkai buvo atremti ir išblaškyti.
Kadangi vokiečiai darė įvairias kliū
tis, aišku, vietinė rinktinė politinių
tikslų pasiekti negalėjo, todėl ir
jos egzistavimas buvo trumpas.
Po trumpos pertraukos meninę
dalį atliko J. Arštikienės vadovau
jamas "Bangos" gamyklos choras,
parodęs rimtą brandumą, muzi
kalumą. Pradžioje nuskambėjo
mūsų dainų daina J. Naujalio - J.
Maironio "Lietuva brangi". Tikrai
malonu buvo išgirsti ir rečiau pas
mus atliekamas, patriotinio po
būdžio dainas, kaip J. Bendoriaus
"Mergužėle lelijėle", L. Abariaus iš
plėtotą lietuvių liaudies dainą
"Leiskit į Tėvynę", J. Neimonto
"Pasisėjau žalią rūtą" ir kt. Skonin
gas repertuaras, išlaikytas stilius nemažas choro vadovės J. Aršti
kienės nuopelnas.
Antras renginys buvo visai nau
jas, būtent karinės priesaikos pri
ėmimas. Kodėl kilo kaip tik kaunie
čių tarpe tokia mintis? Reikalas
tas, kad LAKS Kauno skyriuje yra

Juno Beach, FL
Lietuvos nepriklausomybės šventės proga vasario 16 d. prie
Juno Beach miesto rotušės buvo iškilmingai pakelta trispalvė. Himnus
sugiedojo susirinkęs didelis lietuvių būrys. Trumpai kalbėjo LB apylinkės
pirmininkas dr. V. Majauskas ir miesto meras W. F. Harris. Meno
parodoje dail. R. Zotovienė atstovavo lietuviams eksponuodama tris
paveikslus. Pabendravimas buvo prie kavutės. Kitą dieną "Jupiter Courier" laikraštis įdėjo didelę spalvotą nuotrauką ir aprašė iškilmes. Vasa
rio 20 d. pamaldos buvo Šv. Pauliaus nuo Kryžiaus bažnyčioje. Mišias
aukojo kun. V. Pikturna ir kun. D. Caįą kuris išaiškino parapiečiams šių
iškilmių prasmę. Sutartinai giedojo visi lietuviai. Sol. Ona Jameikienė
jausmingai atliko "Panis Angelicus".
LB apylinkės susirinkimas buvo kovo 24 d. Juno Beach miesto
rotušės patalpose. Buvo pranešimai apie veiklą, kalbėta, kaip priims
svečius, kai čia vyks LB Floridos apygardos suvažiavimas.
Balfo skyriaus metinis susirinkimas buvo kovo 27 d. parapijos
kavinėje. Po susirinkimo buvo kavutė.
Tradicinė Balfo gegužinė bus balandžio 13 d. 12 vai. Cariin
Parke, Jupiter (įprastoje vietoje). Bus loterija, karšti pietūs.
Lietuvos Vyčiai kovo 6 d. pamaldomis paminėjo šv. Kazimiero
šventę. Pamaldas aukojo vysk. P. Baltakis, OFM ir kun. V. Pikturna.
Giedojo "Dainos" choras ir sol. O. Jameikienė. Vargonavo muz. L
Stukas. Pietų metu Vyčius sveikino LB apylinkės pirm. V. Majauskas.
Loterijai buvo padovanota meniškų paveikslų ir kitų daiktų. L. Stukui
vadovaujant, dalyviai padainavo keletą lietuviškų dainų.
LB Floridos apygardos suvažiavimas įvyks balandžio 23 d. Ouality
Resorts viešbutyje, 3800 N. Ocean Dr., Singer Island, FL. Pradžia 9 v.r.
Vakarienė 6 v.v.
"Dainos" choras balandžio 8 d. rengia savo veiklos 10 metų
sukakties minėjimą. Koncertas įvyks 2 v. popiet Šv. Pauliaus nuo
Kryžiaus bažnyčioje. Diriguoja choro vadovė I. Manomaitienė, akompa
nuoja L. Stukas. Taip pat koncerte dalyvauja solistė Ona šalčiūnienė.
Balandžio 11 d. choras koncertuoti vyksta į Vero Beach. Ten jo
koncertas bus 5;3O vai. Vero Beach Community Center salėje.

VVilliam Perry portretus. Studentai
pasipiktinę JAV planais atplukdyti
"Patriot" raketas į Pietų Korėją. Ko
munistai Šiaurės Korėjoje pareiškė,
kad toks JAV žingsnis yra "karo
veiksmas" prieš Šiaurės Korėją. Apie
200 policininkų daugiau nei pus
antros valandos vaikė maištau
jančius studentus. 400 raitųjų po
licininkų saugojo JAV ambasadą
Seule. Šiuo metu Pietų Korėjoje
yra apie 36,000 JAV kareivių.
□ Didžioji Britanija balandžio 1
d. iš šalies išvarė aukštą Rusijos
diplomatą,
atsakydami į Rusi
jos žingsnį, kuriuo ji išmetė Angli
jos diplomatą iš Rusijos dėl šnipi
nėjimo. Britų diplomatas Rusijos
pusės buvo pavadintas John Scarlett. Jis buvo Britanijos žvalgybos
Maskvoje vadovas. Anglija atsisakė
identifikuoti savo diplomatą, tik
diplomatiškai pranešė, kad Rusija
paprašė pasiimti atgal diplomatą.
Per Maskvos televiziją buvo paro
dytas vyras, kuris sakė, kad Brita
nijos diplomatas jį užverbavo kaip
šnipą.

tam tikras skaičius narių, baigusių
aukštąsias mokyklas su karinėm
katedrom, gavusių tarybinius ka
rininkų laipsnius, bet nedavusių
karinės priesaikos Lietuvai. Tokių
atsirado apie 40.
Vasario 16 d. karininkų ramovėje
ši apeiga ir įvyko. Pradžioje kal
bėjęs dim. mjr. P. Narinkevičius
pabrėžė karinės priesaikos reikšmę.
Kodėl ši apeiga dabar atliekama.
Nuskambėjus trimitui ir P. Narinkavičiui sukomandavus, buvo
įnešta sąjungos vėliava. Beje, šią
vėliavą dar 1935 metais atsargos
karininkų sąjungai įteikė pats Lie
tuvos respublikos prezidentas A.
Smetona ir ji buvo išsaugota per
visą sovietmetį, o dabar vėl išėjo
viešumon.
Prasidėjo apeigos. Vyrai po vie
ną prieina, perskaito priesaikos
tekstą, pasirašo, priklaupę pabu
čiuoja vėliavą, pasižadėdami tar
nauti tik Lietuvai ir visom įmanomom priemonėmis ginti jos ne
priklausomybę, demokratinius in
teresus.
Trumpą sveikinimo žodį tarė
dim. pik. Itn. J. Enčeris, prisimi
nęs, kad 1941 m. vasario 16 d.
sėdėdamas Kauno kalėjime išgir
do populiarios V. Kuprevičiaus
dainos Pajūriais, pamariais garsus.
Tada suprato, jei tokiu gūdžiu
laikotarpiu dar skamba tokia pa
triotinė daina, reiškia, Lietuva dar
nežuvo. Kalbėjo taip pat pik. A.
Malijonis, neseniai apdovanotas
antruoju Gedimino ordinu, Kau
no įgulos vadas pik. Č. Braziulis,
įgulos kapelionas A. Bulota, pa
brėžęs, kad reikalinga kreipti dė
mesį ne tik į karinį pasiruošimą,
bet ir į dvasinį karių gyvenimą,
vidų, tada turėtų palaipsniui išnyk
ti dabar išsikeroję nestatutiniai
santykiai. Birutininkių vardu tiek
vietinės rinktinės veteranus,tiek
naujai prisiekusius pasveikino A.
Narbutaitė ir E. Adomavičienė.
Žinoma, tų tradicijų yra ir dau
giau, bet šiuo kart pasitenkinau
tik reikšmingesnėm.

Chicagos padangėje

.

Ruoša JAV LB Tarybos rinkimams
Didžiausia JAV LB Vidurio vakarų apygarda, apimanti Chicagos ir
netoli esančias kitas lietuvių telkinių apylinkes, kovo 13 d. Pasaulio
Lietuvių Centre, Lemont, IL, surengė susitikimą su kandidatais i XIV
tarybą. Kartu buvo ir Lietuvos nepriklausomybės atstatymo kovo 11
dienos akto paminėjimas.
šio akto reikšmę nušvietė JAV LB Lemonto apylinkės valdybos pirm.
Gediminas Kazėnas. Jis kvietė nepamiršti, nenutolti nuo Lietuvos,
nežiūrint kokia valdžia ten bebūtų. Juk mes buvome kartu su tauta, su
Lietuva per visą 50 metų okupacinį laikotarpį.
Vidurio vakarų apygardos pirm. Kazys Laukaitis pristatė vyriausią
Tarybos rinkiminės komisijos pirmininkę Angelę Kamienę, kuri ragino
visus dalyvauti rinkimuose. Tarybos rinkimai nėra grožio ar populiaru
mo renginys. Rinkime tuos, kurie ištvermingai dirba JAV LB vienetuose
bei institucijose lietuvybės bei pačios Lietuvos labui. JAV LB Tarybos
veiklos apimtį reikia didinti.
Didelis kandidatų sąrašas Vidurio vakarų apygardoje .su keturiais
rajonais suteikia neblogą pasirinkimą. Iš viso 26 kandidatai nuo 32 iki
76 metų amžiaus ir įvairiausių profesijų. Beveik pusė jų susitikime
nedalyvavo. Dalyvavę pareiškė savo nuomones Tarybos nario pa
reigoms ir JAV LB ateities darbų krypčiai. Buvo pareikšti jau ne kartą
girdėti LB veiklos darbų planai, poreikiai, nors nė vienas kandidatas
neprisiminė lietuviškos spaudos išlaikymo reikšmės. Vidurio vakarų
apygarda apima 20 JAV LB apylinkių.
Br. J.

St. Petersburg, FL

Linas Kojelis čia lankėsi kovo 11 d., ir Lietuvių Klube susirinkusius
supažindino su Baltic Foundation darbais ir ateities planais. Raudo
damas skaidres, nupasakojo tos fundacijos struktūrą, seminarus Baltijos
kraštuose. Paminėjo, kad gaunamos aukos iš lietuvių yra naudojamos
tik tam, kad padidėtų įvairių Amerikos fondų įnašai. Tos aukos padidi
namos net 15 kartų. Kvietė jungtis į Baltic foundation su metiniu 25
dol. mokesčiu. Fundacija jau turi didelį būrį užsieniečių, tikrų Lietuvos
draugų, kurie savanoriškai vyksta į Lietuvą padėti su paskaitomis,
pamokymais ir konkrečiais projektais.
Tautų festivalis šiemet vyko kovo 11, 12 ir 13 dienomis. Dienos
buvo saulėtos, tad ir festivalis buvo sėkmingas, tačiau maisto pasirinki
mas buvo mažas, nes lietuviai, ukrainiečiai ir vokiečiai, kurie visada
pasirodydavo su gausia virtuve, šiemet nieko neturėjo.
Lietuvių paviljonas buvo gana didelis ir gražiai išpuoštas. Jis buvo
gausiai lankomas kitataučių. Vidaus papuošimo organizatorė buvo
Monika Andrejauskienė. Ji skoningai išdėstė gintaro, medžio ir audinių
eksponatus su atitinkamais paaiškinimais. Modeliuotojos su Monikos
pasiūtais drabužiais demonstravo gintaro gaminius. Buvo demonstruo
jama lietuviškų juostų gamyba ir kalėdiniai eglutės papuošalai. Pagrin
diniame pasirodyme dalyvavo tautinių šokių grupės "Audra" ir "Banga".
Dalyvavimas šiame tautų festivalyje Lietuvių klubui nedavė jokio
pelno, o išlaidų buvo apie 300 dol., taip pat buvo nemažai darbo. Bet
dalyvavimas prisidėjo prie Lietuvos vardo pagarsinimo. Tokiuose festi
valiuose lietuviai dalyvauja nuo jų surengimo pradžios. Turime šią
tradiciją palaikyti ir ateityje.
Kovo 11-tosios minėjimas įvyko kovo 13 d., po sekmadienio
pietų. Kalbėjo inž. J. Jurkūnas. Kalbėjo apie buvusį entuziazmą ir dabar
susidariusias problemas, kurios kamuoja žmones. Vyriausybė nepajėgi,
seimas nepajėgia sėkmingai spręsti klausimus ir išleidžia neapgalvotus
įstatymus. Po paskaitos čia viešintis Vytas Babravičius padainavo tris
dainas, pritardamas gitara.
Knn. Jono Gasiūno pagerbimas buvo kovo 17 d. Rengė R.
Kalantos šaulių kuopa Lietuvių klube. Buvo prisiminta jo kunigystės 65
metų ir amžiaus 90 metų sukaktys. Dalyvavo 250 svečių. Po dainų
programos ir po vakarienės kun. M. Čyvas papasakojo apie kun.
Gasiūno gyvenimą. Pasakyta sveikinimo kalbų. Kalbėjo ir pats pagerbta
sis, prisimindamas praeitį. Po to linksmieji broliai vėl padainavo
skambių dainų.
Lietuvių Bendruomenės gegužinė bus balandžio 13 d., trečiadi
enį. Veteranų parko antrame paviljone. Pradžia 10:30 v., karšti pietūs
12:30 v.
Linksmą pobūvj-koncertą rengia vyrų ir moterų vienetai balandžio
15 d. Lietuvių klube. Pradžia 5 vai. Šokiams groja Lorelei orkestras.
Koncertui vadovauja muz. R. Ditkienė.
Pensininkų klubo gegužinė bus balandžio 20 d. Veteranų Parko
antrame paviljone. Pradžia 10 vai., karšti pietūs - 12:30 v.
Amerikos Lietuvių Tarybos St. Petersburgo skyriaus gegužinė bus
balandžio 27 d., trečiadienį, Veteranų parko antrame paviljone. Pradžia
10 vai., karšti pietūs 12:30 v.
LB Floridos apygardos suvažiavimas bus balandžio 23 d. Ouali
ty Resort, 3800 No. Ocean Dr., Singer Island, FL.
Lietuvos Dukterų draugijos susirinkimas šaukiamas balandžio
29 d., penktadieni, 2 vai. popiet Florida Power patalpose St. Petersburg
Vikt. Gulmanas Beach. Po susirinkimo kavutė.
Jūratės ir Arvydo Vilčinskų koncertas bus balandžio 29 d. 4 v.
Dim. įaun. leitenantas
L.Ž.
LAKS narys popiet Lietuvių klube.

IŠ VISUR
— Balys Gaidžiūnas, 83 m.
amžiaus, ilgametis "Dirvos" laik
raščio redaktorius, grįžo į Lietuvą
nuolatiniam apsigyvenimui. Butą
jis nusipirko Antakalnyje.
— Clevelando ateitininkų
metinė šventė vyks balandžio 9-

10 dienomis. Šeštadienio vakare
bus "Vaidilutės" teatro spektaklis,
o sekmadienį po mišių - akademi
ja Dievo Motinos parapijos salėje.
-- Religinis koncertas įvyks
balandžio 17 d. Clevelando Dievo
Motinos parapijos bažnyčioje. Pro
gramą atliks jungtinis Toronto "Vo
lungės" ir Clevelando "Dievo Moti
nos" chorai.
- Broniui Railai, rašytojui,
publicistui, visuomenininkui, kovo
10 d. sukako 85 m. amžiaus.

— Lietuviškos skautijos veik
los 75 metų minėjimo pabaigtu
vių pobūvis vyks balandžio 10 d.
Jaunimo Centre, Chicagoje.
- Ateitininkų stovyklos

vadovams ir mokytojams, norin
tiems šią vasarą dirbti ateitininkų
jaunučių ir jaunių stovykloje, kur
sai vyks balandžio 16-17 dienomis
Dainavoje. Stovykla taip pat vyks
Dainavos stovyklavietėje.

— Philadelphia, PA, Šv. And
riejaus lietuvių parapijos baž
nyčioje balandžio 17 d. bus au
kojamos padėkos mišios, šven
čiant parapijos administratoriaus
kun. Timotiejaus Burkausko,
OSP, kunigystės 15 metų sukak
tį- Petras Vilčinskas, Kauno
beisbolo komandos treneris, kovo
1-11 dienomis dalyvavo Cleanvater, FL, įvykusiame europiečių beis
bolo trenerių apmokyme. Kauno
beisbolo komandą remia ir P. Vil
činsko išlaidas apmokėjo akcinė
bendrovė "Silva" (kojinių gamyk
la). Lietuvoje yra keturios beisbolo
komandos, bet šis sportas nėra
populiarus.
- Broniaus Jonušo (18991976), lietuviškų maršų kūrėjo,
mirusio Omaha, NE, gimimo 95osioms metinėms skirti koncertai
surengti kompozitoriaus tėviškėje
Ylakiuose ir Skuode. B. Jonušo
vardas suteiktas vienai Ylakių gat
vei, atidengta memorialinė lenta
prie mokyklos, kurioje jis mokėsi.
- Haris Lapas, Lietuvos genera
linis konsulas Toronte, Kanadoje,
nupirkęs pirmąjį traktorių su pa
dargais ir pradėjęs "Traktorius ūki
ninkui* vajų, susilaukia paramos
ir jau 153 naujakuriai su dėkingo
mis širdimis dirba savo ūkiuose
išeivių dovanotais traktoriais. Pirki
mo atveju galima kreiptis adresu:
Consulate General of Lithuania,
235 Yorkland Blvd., Suite 502,
Willowdale, Ont. M2J 4Y8, Canada. Telef. 416 494-8313. Fax 416
494-4382.

— Lietuvių menininkų darbų
paroda Vasario 16-osios proga
vyko Lietuvos aml>asadoje Bonnoje. Šių dienų Lietuvos menų
reprezentavo skulptoriaus Stani
slovo Kuzmos, stiklo meni
ninkės Gražinos Didžiūnaitytės,
keramikės Lidos Kuzmienės ir
grafikės Dukšaitės-Guobienės
darliai. Paroda buvo rodoma ir
kituose Vokietijos miestuose.

Prof. Vytautas Landsbergis Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos lietuvių parapijos šven
tovėje. Iš kairės: LB Clevelando apylinkės pirm. R. Apanavičius, prof. V. Landsbergis,
Milda ir Edmundas Lenkauskai ir maldininkai.
Vlado Bacevičiaus nuotrauka

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

- O kada tai jums prasidėjo?

Ir dabartis šypsotis kviečia...

- Alio!
- Laba diena! Su jumis kalba
anekdotų apie valdžią Ir
viršininkus rinkinio sudarytojas.
Man rekomendavo...
- Atleiskite, kokio rinkinio? v
- Apie viršininkus...
- Nesuprantu.
- Na, kai juokauja viršininkai ir
apie juos.
- Na ir kas?
- Tai bus rinkinys...
- Ne, ne! Apie viršininkus - nie
ko arba tik gerai!

- Apgailestauju, pone, bet pa
I "Stiklius" at okius
Turtingas verslininkas užėjo į tiekalo po pusę porcijos mes ne"Stiklius" papietauti. Pastebėjęs, nešame.
kad jam neskirima pakankamai
dėmesio, jis suirzęs sako padavėjui:
Prezidentas - premjerui:
- Atneškit man patiekalą už tūk
- Kodėl jūs šiandien blogos nuo
stanti litų!
taikos?
- Negaliu suprasti mūsų politi
Ieškojimai, pasiūlymai,
kos...
- Tik tiek? Sėskitės, išgersim ka
pageidavimai
vutės, ir aš jums viską išaiškinsiu.
- Paaiškinti ir aš galiu. Aš suprašy
"Mes dainuojame", 40
Tėvelio profesija
minučių lietuviška muzikinė vaiz ti negaliu!
Mokytoja klausia:
dajuostė (VHS) bus paleista į rinką
- Petriuk, kuo dirba tavo tėvelis?
Ištikimybė mokesčiuose
1994 m. birželio 5 d. Artistai - Mano tėvelis dirba restorano
Jaunas verslininkas užeina pas
mažieji Los Angeles Jaunimo An
padavėju.
samblio "Spindulio" nariai. Vaizda psichiatrą. Gydytojas:
- Didžiuokis savo tėčiu, Petriuk.
- Tai sakote, kad mokesčius visa
juostė gaminama profesionalų.
O kuo dirba tavo tėvas, Antanuk?
Rėmėjai, aukotojai ir organizaci da mokate su malonumu?
- Mano tėtis parduoda bananus.
- Taip, daktare.
jos, paaukoję $100 ar daugiau
- Šaunuolis! Didžiuokis savo tė
(nurašoma nuo mokesčių), gaus
vaizdajuostę, albumėlį ir bus įrašyti
į vaizdajuostę. Čekius iki gegužės
ML S
15 d. siųsti adresu: L. B. Spindulys,
Waterview Properties
Danguolė R. Varnienė, 4113 Tracy
of fhe Palm Beaches, Ine.
St., Los Angeles, CA 90027.
Užsisakant vaizdajuostę iki birželio
5 d. kainuoja $29.95, po birželio 5
d. - $34.95. Persiuntimo išlaidos
UCENSED REAL ESTATE BROKER
JAV-bėse - $3.

Ray Staskunas

"Saulutė" įsisteigė Chicagoje

1993 m., norėdama, kad šalpa
pasiektų visus vaikų namus, inter
natines mokyklas, būrelius ar pavienias šeimas - visus, kurie rūpinasi
apleistais vaikais Lietuvoje. "Sau
lutė" - Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės padalinys remti varg
stančius vaikus Lietuvoje. Jos vie
nas iš tikslų - per kitataučius rasti
humanitarinės pagalbos Lietuvos
beglobiams vaikams. Saulutė ben
dradarbiauja su kitomis panašio
mis grupėmis, besirūpinančiomis
Lietuvos nelaimingais vaikais. Dėl
koordinuotos veiklos kreiptis ad
resu: "Saulutė", Sunlight Committee to Aid Orphans in Lithuania,
419 Weidner Road, Buffalo Grove,
IL 60089, USA. Telef. 708 5413702. FAX - tas pats nr.
Tautietis iš Lietuvos rašo:

"Gal atsirastų asmuo, mažai palai
kantis ryšius su Lietuva, bet norin
tis juos turėti. įdomu būtų gauti
laišką iš bet kokio amžiaus tau
tiečio, besidominčio Lietuva, jos
ateitimi bei likimu. Man 43 m.,
turiu šeimą, kol kas dar dirbu".
Adresas: Petras Juška, 5308 Ra
mygalos 114-9, Panevėžys, Lithua
nia.

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

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

FOR YOUR FLORIDA REAL ĖST ATE NEEDS!!!

CALL 1 (800) 369 - 7355

Geriausios kelionės į Pabaltijį

LIETUVA '94
Skambinkit mums dėl kelionių sutvarkymo!
Pigiausios kainos per Finnair,
Lufthansa ir SAS

Apie ištaigą
s . Kaip gyveni,,Petrai?
- Šiaip sau! Viršininkas nori, kad
dirbtume už tris. Dar gerai, kad
likome penki. X
Į

Turistinė ir Biznio klasė
- Viešbučiai -

BALTIJOS KRAŠTAI

,I

.

Km* degtukai dingsta?
Amerikietis klausia lietuvio:
- Kodėl Lietuvoje degtukai tapo
vos ne deficitine preke?
- Todėl, kad mes valgome daug
mėsos, o dantų krapštikliai seniai
nebegaminami.

į

“harmacy

Prašykite mūsų naujos brošiūros apie
Skandinaviją ir kitus Pabaltijo kraštus.

1 - 800 - 451 - 9511

UNIONTOURS

|T

(steigta 1931
79 Madison Avė., New York, N.Y. 10016
Tel: 212 - 683 - 9500 • ,. Memoer
Fax:212-683-9511

Wm. Anastasi, B. S.

77-01JAMAICA AVENUE

ASTA)

(Cor. 77th Street)

VVoodhaven, N. Y. 11421

WE DELEVER
Tel.: 296 - 4130

V

>

-------------------- :-------------------------.
ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS

ATGIMUSIOS
LIETUVOS DAINOS

r
Jūs galite namuose klausytis
gražiausių Lietuvos estradiniu
dainų, jei įsigysite
trijų kasečių komplektą
(po 90 minučių kiekviena)
tik už 17 dol.
(Persiuntimui pridėti 2 dol.)
Dėl užsakymų skambinti
Darbininko administracijai
9 vai. r. - 4 vai. p. p.

New York - Vilnius jjew York $599 r.t.
KaUIldd

Chicago - Vilnius - Chicago $599 r.t.

One way $380
FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211
NewY©rk, NY 10107 . .
Tek: (212)541-5707

tel. 718 827-1351
arba rašyti:
Darbininkas (administr.)
; .

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

BALTIC
TOURS

A/Y(EWR)-Cffl€AG(I>(MDW)-ATLANTA(ATL)-NY(EWR) tik $288+tax
l3

SPECIALI KAINA Į VILNIŲ
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Dėl papildomų informacijų ir kelionių po visą pasaulį

skambinkite ALGIRDUI ŠIMUKONIUI-. 212 - 688 - 0972

Nuo BALANDŽIO 1 -16 d.

nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

O CHICAGO, DETROIT ir CLEVLAND j abi puses

Galite įkalbėti savo kelionių pageidavimus į pranešimus užrašančią mašinėlę
arba tuo pačiu numeriu galite pasiųsti faksu.

$750.00 plius mokesčiai
□ NEW YORK į abi puses $575.00 plius mokesčiai

NYIEIVR) - CHICAGO(MDW) nuo $75+tax

Bilietai galioja iki 6 mėn.,
nuo balandžio 1-16 d. išskrendant.

Dėl informacijos prašom kreiptis į:

atlanta IE, Ine.

BALTIC TOURS
77 Oak St., Suite 4
Newton, MA 02164
Tel.: 617 965-8080, Fax 617 332-7781

800 - 775 - SEND

VILTIS
nnm(HUPt)

čiu. O tavo tėtis kas, Jonuk?
- Mano tėtis inžinierius • atsako
Jonukas, nuleidęs galvą.
Visa klasė kvatoja.
- Vaikai, kiek kartų aš jums sa
kiau, - ramina mokytoja, - negražu
juoktis iš svetimos nelaimės.

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

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IŠ BOSTONO I VILNIŲ

4 -*• ■

•y3-a ■.

Skubus ir patikimas siuntinių persiuntimas
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ.
- žemos patarnavimų kainos.
- greitas, paslaugus servisas.
- garantuotas siuntinių saugumas.
- labdaros siuntinių persiuntimas.
NAUJOVĖ: CT, NY, NJ valstijose gyvenantiems siūlomas siuntinių
paėmimas iš namų!!!
_ JUMS patogiu laiku, JUMS patogią dieną, j JUMS patogią vietą
MŪSŲ atstovas atvyks paimti JŪSŲ siuntinių. 24 valandas per dieną, 7
dienas per savaitę, 365 dienas j metus!

1 - 800 - 775 - 7363
arba kreipkitės į MŪSŲ atstovą N.Y. valstijoje telefonu:

1 - 914 - 258 - 5133

APR.IL pick-up schedule
4/5 TUES
,
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Balandžio mėn. siuntinius priimsime šiuose miestuose:

4/6 WED

WORCESTER, MA 16 d. (šeštadienį)

12.00 - 4.00 popiet

PUTNAM, CT 18 d. (pirmadienį)

4.00 - 6.00 popiet

4/7 THURS

PROVIDENCE, Rl 20 d. (trečiadienį)
WATERBURY, CT 23 d. (šeštadienį)

4.00 - 6.00 popiet
9.00- 11.00 ryte

HARTFORD, CT 23 d. (šeštadienį)

12.00 - 2.00 popiet

4/12
4/13
4/16
4/19

CAPE COD, MA 26 d. (antradienį)

4.00 - 6.00 popiet

BROCKTON, MA 28 d. (ketvirtadienį)

4.00 - 6.30 popiet
12.00 - 4.00 px>piet

BROOKLYN, NY 30 d. (šeštadienį)

Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

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

914 - 258 - 5133

SKAMBINKITE: MUMS NEMOKAMU telefono numeriu:

□ 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.
■

y

TUES
WED
SAT
TUES

4/20 WED
‘

j A . \«

4/21 THURS

4/26 TUES
4/27 WED
4/28 THURS

-

•

NEW BRITAIN, CT
NEW HAVEN, CT
VVATERBURY, CT
KEARNY, NJ
PATERSON, NJ
PHILADELPHIA, PA
BALTIMORE, MD
PUTNAM, CT
NEWARK, NJ
BROOKLYN, NY
NEW BRITAIN, CT
NEW HAVEN, CT
WATERBURY, CT
KEARNY, NJ
PATERSON, NJ
PHILADELPHIA, PA
BALTIMORE, MD
PUTNAM, CT
NEVVARK, NJ
BROOKLYN, NY

11-12 AM
2-3 PM
5-7 PM
4
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.)

Kardinolo /. O'Connor dešimtmetis
New Yorko arkidiecezijoje
Lietuvos ir lietuvių bičiulis karcunolas J. O'Connor švenčia dešimties
metų sukaktį kaip New Yorko arkidiecezijos arkivyskupas.
1993 metais vasario 16 d., kai buvo švenčiama Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 75 metų sukaktis Jungtinėse Tautose, Jo Eminencija,
nors būdamas ir labai užimtas, apsilankė Lietuvos ambasadoriaus
Aniceto Simučio surengtame pobūvyje ir pasveikino lietuviškai, kas
daugelį maloniai nustebino. Tai kardinolo vaikystės dienų palikimas
Buvo laikai, kai ankstesnės kartos lietuviai kūrėsi Pennsylvanijoje,
dirbo sunkius ir pavojingus angliakasių darbus, kur ir Eminencijai teko
leisti vaikystės dienas netoli pietvakarių Philadelphijos.
Kardinolo J. O'Connor globoje yra vienintelė New Yorko lietuviška
Vilniaus Aušros Vartų parapija. Jos klebonu yra kuri. dr. E. Savickis, 1979 m. kardinolas Cooke (kairėje) šnekučiavosi su vyskupu
įšventintas kunigu Šv. Patriko katedroje vysk. Pauliaus A. Baltakio, John. J. O’Connor, buvusiu Laivyno vyriausiuoju kapelionu.
Catholic News/Chris Sheridan nuotrauka
OFM, su Eminencijos pritarimu.
Lietuviams kaip tautinei grupei niekada nebuvo daromos kokios nors
kliūtys, bet jie buvo sutinkami su paraginimu ir pagyrimu, kad ši
katalikiška grupė yra vieninga, rodanti pavyzdį kitiems.
Ėjęs įvairias pareigas kaip jaunas kunigas, J. O'Connor įkopė į JAV
t
laivyno vyriausio kapeliono postą. Popiežius asmeniškai ji pakonsekra— Paskelbtas konkursas vi
— Povilas Lukšys — pirmasis
vo vyskupų, o vėliau pakėlė į kardinolo rangą.
deofilmo apie Šiaulius scenarijui Lietuvos savanoris, žuvęs kovo
Lietuviai džiaugiamės, turėdami ypatingą bičiulį lietuvių reikaluose, sukurti. Istorija, dabarties dar
se dėl Lietuvos nepriklauso
ypač dabar, kai mūsų nedidelė tauta turi tiek sunkumų. Linkime bai, ekonomika, kultūra, žvilgs
mybės. 1919 m. vasario 9 d. jis
Eminencijai daug energijos ir sveikatos aukštose bažnytinio ganytojo nis j rytdieną. Sumanymą šiau
krito netoli Taučiūnų kaimo. 2,5
pareigose.
A. D. liečiai pasiskolino iš danų. Ski
km nuo Kėdainių. Jį pašovė beriamos trys — 1000, 750' ir 500 siveržią bolševikai. Žuvimo vielitų — premijos.
I toje 1Q29 m. buvo pastatytas V.

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ

Hartford, CT
LB apylinkės veikla
LB Hartfordo apylinkės valdyba, išrinkta rugsėjo mėnesi, sausio 22 d.
surengė metini pasilinksminimą, pakviesdama Bostono etnografinį
ansamblį su programa Ten, kur anglių kalnai stėri" Nors žiemos audra
buvo tik praėjusi, bostoniškiai ir apie pusantro šimto gerai nusiteikusios
publikos atvyko į sale laimingai.
Vasario 13 d. surengtas Nepriklausomybės minėjimas, kuriame kalbė
jo iš Vilkaviškio atvykusi vyr. sės. R. Suprikienė. Minėjimo programą
praturtino muz. J. Petkaičio vadovaujamas bažnytinis choras bei
Ramovėnų ir skautų gretos. "Atgimimo" lietuviškos mokyklos mokinu
kai dėl sniego pusnių nepajėgė atvykti.
Valdybos pirmininkė Laima Šimanskytė-Karosienė praneša, kad visuo
tinis narių susirinkimas ir naujos valdybos rinkimai bus balandžio 10
d. tuoj po 9-tos vai. lietuviškų mišių Švč. Trejybės bažnyčios salėje.
Tolimesnėj veikloje numatyta: gegužės 8 d. Motinos dienos minėji
mas; gegužės 1, 7 ir 8 dienomis bus balsuojama už LB Tarybos
kandidatus; birželio 12 d. įvyks Išvežimų minėjimas; lapkričio 12 d. metinis balius.
“
Šiuo metu Hartfordo apylinkės valdybą sudaro: pirm. Laima Šimanskytė-Karosienė, Jūratė Bemotaitė-Di Benedetto, Alfonsas Dzikas,.Kazys
Samulis, Danutė Grajauskienė, Sylvia Radionovaitė ir Pat Illingvvorth.
D. G.

Naujas pranciškonų biuletenio numeris
Lietuvių pranciškonų Šv. Kazimiero provincija Amerikoje leidžia savo
biuletenį. Biuletenis eina jau šešti metai. "Darbininko" redakciją pasiekė
š. m. antras numeris.
Šio biuletenio redaktoriumi buvo Tėv. Bernardinas Grauslys, OFM,
miręs šių metų sausio 25 d. Jis, net ir būdamas slaugymo namuose,
sirgdamas biuletenį redagavo. Ir šį antrą numerį jau buvo paruošęs prieš
savo mirtį. Mirtis nesustabdė biuletenio pasirodymo. Talkininkai, kurie
padėdavo Tėv. Bernardinui, jo darbą pratęsė. Kaip jau žinoma, biulete
nis bus leidžiamas ir toliau, redaguojamas jau kitų žmonių.
Biuletenį suorganizavo Tėv. Bernardinas, per šią spaudą subūrė didelį
skaičių rėmėjų, kurie įgalino pranciškonišką veiklą atgaivinti Lietuvoje
ir čia ją palaikyti. Tie artimieji bendradarbiai jau nėra lietuviai, bet jie
puikiai supranta, kad krikščioniškoji meilė yra skiriama visiems. Tai
tikrai gražu iš jų pusės.
Biuletenis surašomas mašinėle. Jis yra lankstukas: popieriaus lapas
sulankstomas į 8 dalis taip, kad jo dydis telpa į paprastą kiek ilgesnį
voką. Tuose 8 puslapiuose yra net 18 iliustracijų. Jos nedidelės, bet
visos vaizduoja pranciškonų veiklą, misijas, šiaip svarbius krikščiony
bės momentus.
Paskutinis puslapis skirtas Tėv. Bernardinui. Su didele meile aprašytas
jo didelis pasišventimas, jo vienuoliškas gyvenimas.
Numerį perskaičius, jaučiama, kad prie jo užbaigimo prisidėjo ir a. a.
Tėv. Bernardino rūpestis ir begalinis darbštumas.
Lietuviškiems reikalams skiriama maždaug du puslapiai, visa kita
surinkta iš įvairios katalikų veiklos pasaulyje.
Numeris atspausdintas ofsetiniu būdu, gražiai iliustruotas. Malonu
peržiūrėti ir perskaityti, todėl biuletenis ir turi pasisekimą, tinka šiam
propagandos tikslui.
Sėkmės ir Dievo palaimos, nes visa tai padeda Lietuvai stiprėti.
(P-b)

LIETUVIS KUNIGAS
GAISRININKŲ TARNYBOJE
Aušros
Vartų
parapijos
bažnyčioje
yra
Manhattano
“downtown” rajone, prie pat
Holland tunelio. Važiuojant tu
neliu į New JerseyJengvai mato
mi jos du bokštai.

Čia daugel metų klelx>nu
buvo kun. J. Gurinskas. Jam fnirus, iškilo pavojus, kad parapija
gali užsidaryti. Padėtį išgelliėjo
loin. Vytautas Palubinskas ir
grupelė ilgamečių parapijiečių,
kurie įvairiom apeliacijoim kar
dinolui išgelbėjo lietuvišką sa
lelę Manhattane.
Kun. V. Palubinskas, būda

mas svetingas, pritraukė dau
giau žmonių, leisdamas pasinau
doti parapijos sale, išjudino
kultūrinę veiklą. Manhattane
gyvena keli šimtai lietuvių, dau
giausia profesionalai, nemažai ir
jaunimo, kuris čia baigė mokslus
ir turi geras tarnybas. Aušros
Vartų parapija tapo jų susibūri
mo būstine. Šiuo metu parapija
susilaukia ypač daug nuolatinių
svečių iš Lietuvos.
Čia veikia grupė, pasivadinusi
“Branduolio" vardu. Ji rengia
koncertus, paskaitas, parodas.
Dvejus metus veikė Kęstučio

Landsbergio-Žemkalnio supro
jektuotas paminklas, Vytauto
Nako teatro grupė, — aktorių Didžiojo karo muziejaus sodely
Arūno Ciuberkio ir Lindos Pakri je!— B. Pundžiaus darbo bius
grupė. Aušros Vartų salėje pa tas. Pastarasis atstatytas 1990 m.
statydavo dramos veikalus (taip lapkričio 23 d.
pat ir lietuviškus). Čia taip pat
i
daugiau nei 70 metų veikia Lie
;— Valstybinės “Šviesos” lei
tuvos Vyčių 12 kuopa.
dyklos konkurso “Geriausi metų
Uždarius Angelų Karalienės vadovėliai” nugalėtojais tapo
parapiją, Brooklyn, NY, kun. V. prbf. Bronius Balčytis ir mokyto
Palubinsko rūpesčiu buvo įsigyti ja ,ekspertė Aldona Vaičiulienė.
bažnyčios
vitražai,
kuriuos Jiems piniginė premija įteikta už
sukūrė dail. Vytautas K. Jony mą.tematikos. vadovėlį pirmai
nas. Vitražus perkėlė į Aušros klasei “Skaičių šalis”.
Vartų bažnyčią, pritaikė elektros
apšvietimą ir bažnyčia pagražėjo.
Kada kun. V. Palubinskas per
Darbininko skaitytojai atsiun
ėjo į Apreiškimo parapiją Brooklyne, Aušros Vartų be kunigo ne- tę metinę prenumeratą, prisidėję
ptliko. ^ja įsikūrė naujas kųni- aukomis laikraščiui stiprinti ir atsi
gas dr. Eugenijus Savickis-Sa- lyginę už įvairius patarnavimus ar
wicki, kuris palaiko kun. V. Pa- metinį kalendorių:
Po 45 dol.: Stella U. Matulolubinsko vaišingumo tradicijas.
Sekmadieniais po sumos, dalis nis, Manhasset, NY; J. P. Pažemėparapiečių susirenka parapijos nas,Queens Village, NY.
salėje prie kavutės ir čia disku
‘ Po 40 dol.: R. Katinas, Hotuoja apie vietinius bei Lietuvos mer, AK; A. Zvinys, Medford, NY.
įvykius.
Po 35 dol.: Laima MihailoKlebonas kun. dr. E. Savickis vičh, Staten Island, NY.
yra įdomi asmenyliė. Gal būt
Spo 30 dol.: Milda Liaukus,
vienintelis kunigas - gaisrinin Hiintngton, CT; A. ir D. Velička,
kas. Iš centrinės įstaigos, Cen- VVatertovvn, CT; A. ir D. Virkutis,
tral Park ir 79 St., Manhattane,
VVpHartford, CT; A. Dulskis, Cojis, kaip “di.spatcher”, išsiun coa Beach, FL; P. Tutinas, North
tinėja gaisrininkų komandas į vi Hampton, NH.
sas miesto dalis.
Po 25 dol.: J. Shukis, Fresh
Būdamas šioje tamylx>je, jis
Meadovvs, NY.
pajuto pašaukimą būti kunigu.
■ Po 20 dol.: Petrutė Durnas,
Kunigystės mokslus baigė Ro Hamilton, Ontario, Canada; Salo
moje. Vysk. Paulius Baltakis,
mėja Jankauskas, Hot Springs, AR;
OFM, 1986 m. jį įšventino į ku Birutė Prasauskas, Lomita CA; Da
nigus. Tarp sveikintojų buvo ir
na Mitkus, Los Angeles, CA; P.
New Yorko arkivyskupas kardi
Gaubys, Sunland, CA; Giedrė Stan
nolas John O Connor.
kūnienė, Cos Cob, CT; F. Jakaitis,
Kun. Eugenijus mėgsta moks N. Miami, FL; R. ir D. Sakalas,
lą. įsigijo net 8 mokslo laipsnius,
Vero Beach, FL; S. Dėdinas, Woodįskaitant ir psichologijos magi
stock, GA; J. Palubinskas, Baltistrą, pedagogikos doktoratą. Pri
more, MD; B. ir B. Banaitis, Arsipažįsta, kad tokį kelią pasi
lington, MA; Regina A. Barisas,
rinkęs todėl, kad nori bendra
Shrevvsbury, MA; P. Shapras, Wildarbiauti su žmonėms lx*i jiems
braham, MA; Bronė Vasiliauskas,
padėti. Šiame darlie klelx>nui
talkina ir muzikė Aldona Kepalaitė, kuri kas sekmadienį groja
vargonais ir yra sukūrusi muziką
mišioms. Klelxmo Eugenijaus
“dešinė ranka" yra Anthony Zagarino, kuris tvarko parapijos fi
nansus. Jo ir dosnių parapiečių
dėka, per kelis metus parapijos
skolos gerokai sumažėjo. Neatsi
lieka taip pat ir Knights of Coluinbus kuopa, kuri naudojasi
parapijos sale. Jau yra atlikusi
tūkstančių dolerių vertės re
monto l>ei kitokių darbų.
Kiekvieną sekmadienįj lietu
višką sumą žmonės atkeliauja ne
tik iš Manhattano, liet ir iš Bron
io, Broolclyno l>ei “atplaukia” iš
Staten Island.
, .
Yra lalkii svarbu didžiuliame
New Yorko mieste turėti lietu
višką “salelę" — parapiją, kurio
je gali susiburti lietuviai ir puo
selėti savo tradicijas. Kun. Eu
genijus kviečia visus lietuvius
apsilankyti ir tuo padėti išlaikyti
parapiją lietuvių rankose, (p.j.)

- Jei būtų normaliai suren

- Du Lietuvos energetikos

kami mokesčiai, visiems pen
sininkams jų pensijas galima būtų
padidinti 30 procentų, teigė kovo
9 d. spaudos konferencijoje Seime
Lietuvos krikščionių demokratų
valdybos nariai Julius Beinortas ir
Albinas Šimėnas. Beveik ketvir
tadalis darbingų Lietuvos žmonių,
kurie yra privačių įmonių, ūkių
savininkai ar jose dirba, vengia
mokėti socialinio draudimo įmo
kas. Jeigu jie sąžiningai mokėtų,
tai visi 910 tūkstančių Lietuvos
gyventojų, kuriems skirtos įvairios
pensijos, gautų vidutiniškai 140160 litų per mėnesi už kuriuos,
krikščionių demokratų nuorhone,
galima būtų realiai pragyventi.
Taip pat buvo pareikšta kritinė
pastaba dėl neracionalaus lėšų pa
naudojimo socialinės globos įstai
gose. A. Šimėnas sakė nesąs inter
peliacijos Vyriausybei šalininkas ir
nepritaria jos vertimui, tačiau pri
pažino, kad krikščionys demok
ratai yra parengę principus, kaip
valdyti šalį, ir neatmeta galimybės
iškovoti daugumą Seime per arti
miausius rinkimus.

sistemos modernizavimo projek
tai, kuriems įvykdyti reikia 25 mili
jonų JAV dolerių, bus pateikti Pa
saulio banko tarybai. Projektus
įvertino tris savaites Lietuvoje dir
busi Pasaulio banko atstovų misi
ja. Pagal pirmąjį projektą turėtų
būti atnaujinamos vieno Lietuvos
elektrinės bloko valdymo sistemos
už 19 milijonų JAV dolerių. Pagal
antrąjį projektą (6 mln. JAV dol.)
- modernizuojama Lietuvos elekt
ros tinklų ir informacijos sistema.
Jeigu balandžio - gegužės mėne
siais Pasaulio banko Taryba pro
jektus aprobuos ir skirs reikalingas
lėšas, tai bus vieni iš pirmųjų Lie
tuvai skirtų užsienio kreditų, nau
dojamų ilgalaikėms investicijoms.

— Lietuvos prezidentūrai

priklausantis džipas "Nissan Patrol’
buvo pavogtas kovo 1 d. 13 vai.
Viniuje, Žirmūnuose. Pasak "Lietu
vos ryto", du kaukazietiškos iš
vaizdos plėšikai (vienas turėjo pis
toletą) atėmė iš neginkluoto vi
daus reikalų ministerijos vadovy
bės apsaugos departamento vairuo
tojo automobilio raktelius, doku
mentus ir pasakė, kad atiduos au
tomobilį už $3,000 išpirką. Prezi
dentūra džipą buvo nusipirkusi
prieš du mėnesius. Policija nei plė
šikų, nei automobilio dar nerado.

— “Lietuvos profsąjungos
rengiasi paskelbti bendrą akciją,
kad atkreiptų Vyriausybės dė
mesį į tragišką dirbančio žmo
gaus padėtį”, — spaudos konfe
rencijoje pasakė Kauno profsą
jungų regioninio susivienijimo
tarybos narys Arvydas Dam
brauskas. Pramonė žlunga, “val
gomos” apyvartinės lėšos, pro
dukcija
nerealizuojama,
o
žmonės neatleidžiami, nes darbdaviai neturi lėšų net išeitinėms
pašalpoms", kalbėjo profsąjun
gos lyderis, tačiau kokia konk
rečiai tai bus akcija — nenurodė.

— Gaisrų Lietuvoje 1993 me
tais buvo 9% mažiau negu 1992
metais — tik 7,987. Gaisruose
žuvo 149 žmonės. Padalyta
1,657,(XX) litų nuostolių sunai
kinta 1096 pastatai, 23.(MM) kv.
metrų gyvenamojo ploto. U gur
gėsią: išgelbėjo 125 žuunies.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Rockvvood, MI; Ona Linartas, Elizabeth, NJ; J. Serafinas, Elizabeth,
NJ; Aldona Pitkunigis, Scotch
Plains, NJ; A. Bukys, VVillovvick,
OH; Terese Bakanas, Chester, PA;
Violet Ogden, Pennsboro, WV.
Po 15 dol.: J. Daniliauskas,
Stamford, CT; P. A. Miksys, Palm
Beach Shores, FL; J. Kaspariunas,
St. Petersburg> FL; J. Kačinskas, So.
Boston, MA; B. Šilas, Elizabeth,
NJ; P. Kliorys, Euclid, OH.
Po 10 dol.: P. Pakalniškis,
Santa Monica, CA; D. Polikaitis,
Westlake Vlg, CA; S. B. Zabulis,
Manchester, CT; StefaVismontaitė,
Hartford, Ct; Florence A. Dippel,
Daytona Beach Shrs, FL; Albina
Tomkus, Juno Beach, FL; A. Žu
kauskas, Teųuesta, FL; Jonas Tricis, Chicago, IL; Bronius Uzusienis, Chicago Ridge, IL; Valeria
Zadeikis, Oak Lawn, IL; K. A. Keblys, Baton Rouge, LA; A. ir L Lands
bergis, Upper Marlboro, MD; A.
Šimkus, No. Oxford, MA; A. Bazikas, Worcester, MA; Ona Pajedo,
VVorcester, MA; Ona Sarkauskas,
Worcester, MA; V. Jankus, Delran,
NJ; Sophie Stašaitis, Brockton, MA;
Isabel Ceras, Jamesburg, NJ; Vivian Karutis, Amsterdam, NY; Maria
Pakutka, Brooklyn, NY; A. Marcei,
Fa r Ročka vvay, N Y; A. Kildišius,

Kun. Eugenijus Savickis

Richmond Hill, NY; V. Gadliauskas, Ridgevvood, NY; Teresė Jakelaitis, Woodhaven, NY; P. Vaškys,
Cheltenham, PA; B. Burchikas,
Upper Darby, PA.
Po 5 dol.: Beatricejurch, Fairfield, CT; M. Jasenas, Westport,
CT; J. Gimbutas, Arlington, MA;
Theresa Gedvilas, VVorcester, MA;
Jadvyga Spirauskas, VVorcester,
MA; J. Pikunas, Northville, MI; A.
Šmulkštys, M.D., Gibbstovvn, NJ;
A. Girnius, Hovvell, NJ; Mary Go
tas, Keamy, NJ; Casimira Genevich, Elmhurst, NY; A. VasiliauskasVVesey, Geat Neck, NY; Lena Beleckis, Ravena, NY; P. Kiaunė,
Rochester, NY; Elena Lapinas,
Johnson City, TN.
Po 4 dol.: Aldona Dauciunas, Denville, NJ; Annie M. Matalavich, Elizabeth, NJ.
Po 3 dol.: V. Tuskenis, Palm
Springs, CA.
Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. Laikraščio atei
tis priklauso nuo aukotojų dosnu
mo. Vien iš prenumeratos nebūtų
galima išsilaikyti.

Už kiekvieną auką

nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko Administracija

DARBININKAS
Redakcija ........ (718)827-1352
Redakc. FAX ..(718) 827-2964
Administr.......... (718) 827-1351
Spaustuvė ....... (718) 827-1350
Vienuolynas ... (718) 235-5962
Vyskupas ........ (718) 827-7932
Salė (kor.) ........ (716) 827-9645
Salės adm.........(718) 235-8386

eYORKE
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Vysk. Paulius Baltakis, OFM,
Velykų švenčių proga pasveikino
šios apylinkės lietuvius per "Lais
vės Žiburio" radiją: "Pavasaris ir
Velykos skelbia tą pačią paslaptį prisikėlimą naujam gyvenimui.
Todėl Bažnyčia kviečia mus links
mintis, džiaugtis, nes švenčiame
ne vien istorinį Kristaus prisi
kėlimą, bet ir tiesos prieš melą,
gėrio prieš blogį, gyvybės prieš
mirtį pergalės švente". Vyskupas
baigė
sveikinimo žodį linkėji
mais: "Džiugaus velykinio aleliuja
linkiu visiems išeivijoje ir tėvy
nėje".
Ambasadoriaus A. Simučio
pagerbimo proga išleidžiama svei
kinimo knyga, į kurią priimami
draugijų ir asmenų sveikinimai.
(Apie tai buvo rašyta praeitame
Darbininko numeryje). Sveikini
mus tvarko Kęstutis Miklas, teL
516 935-0896. Jis jau pardavė
paskutiniuosius viršelio puslapius,
kurie yra brangiausi. Sveikinimai
plaukia pamažu. Prašom paskubė
ti.
BP (balandžio pirmosios)
agentūra praneša, kad balandžio
1-osios pokštas - Clinton ir Brazausko*susitikimo Vilniuje nuotrauka
praėjusio "Darbininko" 6 puslapyje
turėjo didžiulį pasisekimą. Su pra
ėjusia balandžio pirmąja - "Kvailių
diena" - ir sveikina jus visus links
moji BP agentūra. Jei kas nesijuo
kėte balandžio 1-ąją, pasijuokite
dabar - juk juoktis sveika visada!

Kavinė Kultūros Židinyje
veikia šį sekmadienį, balandžio 10
d. nuo 12 vai.

LMK Federacijos New Yorko klubo susirinkimas bus ba
landžio 13 d. 3 v. popiet pas klubo
narę Jadvygą Laucevičiene, 88-17
77 St., VVoodhaven, NY. Visos
narės prašomos dalyvauti.

Po Los Angeles kvarteto kon
certo, kuris bus balandžio 16 d.
Kultūros Židinyje, svečius akor
deonu linksmins Rita. Taip pat
šokių muzika bus grojama iš garsajuosčių. Bus galima pietauti nuo
5 vai. ir po koncerto.
Bronė Arminienė, anksčiau
gyvenusi Richmond Hill, NY, o
paskutiniu laiku Mountaindale,
NY, mirė kovo 27 d., sulaukusi 89
metų amžiaus. Iš Apreiškimo
parapijoj bažnyčios Brooklyne
buvo palaidota Cypress Hills kap
inėse prie savo vyro. Nuliūdime
liko dukterys Irena Gintautienė ir
Danutė Stankevičienė ir sūnus Juo
zas Arminas su šeimomis, 7 anū
kai ir 4 proanūkiai.

Rasai Allan Kazlas reži
suojant, The Independent Theatre Company stato A. Čehovo
veikalą "Ivanov". Spektakliai vyks
ta nuo kovo 30 d. iki gegužės 7 d.,
nuo trečiadienio iki šeštadienio,
vakarais 8 vai. Įėjimas $10. Dėl
rezervacijų skambinti 212 3533088. Spektakliai vyksta "House of
Candles" teatre, 99 Stanton St.,
New York, NY. Vietovė: vienas
blokas į pietus nuo Houston St. ir
vienas blokas į rytus nuo First Avė.
Naudojant F požeminį traukinį,
išlipti Second Avė. stotelėje.

Los Angeles dainuojančių inžinierių kvartetas. Iš k.: Rimtau
tas Dabšys, Antanas Polikaitis, Bronius Seliukas ir dr. Emanue
lis Jarašiūnas.

KULTŪROS ŽIDINIO VADOVYBĖ
VISUS MALONIAI KVIEČIA I

LOS ANGELES VYRŲ KVARTETO

KONCERTĄ
balandžio 16 d., šeštadienį,
7 vai. vakaro,
Kultūros Židinio didžiojoje salėje,
361 Highland BLVD., Brooklyn, NY.

Prieš koncertą nuo 5 vai. v. bus šilta vakarienė.
Po koncerto - kava, atgaiva ir
vakaronė apatinėje salėje.
Įėjimo auka 13 dol.

Vaidis Jurėnas, maratono
bėgikas iš Lietuvos, dalyvauja įvai
riuose bėgimuoe, kurie sekmadie.niais vyksta New Yorko parkuose.
Balandžio 2 d. jis dalyvavo tautų
taikos 30 km bėgime, kuris pasi
baigė prie Jungtinių Tautų. Jurė
nas nešė' Lietuvos vėliavą ir buvo
vienintelis lietuvis bėgime, kuria
me dalyvavo įvairių tautų atstovai.
Dabar jis rengiasi dalyvauti pa
saulio maratono bėgime, kuris
vyks liepos 30 d. Kanadoje.
Už a. a. Emilijos Sandanavičienės vėlę mišios Apreiškimo
parapijos bažnyčioje bus auko
jamos balandžio 9 d., šeštadieni,
10 vai. ryto. Velionės mirties vienerių metų sukakties proga sūnus
Petras, duktė Irena Merlino ir duk
tė Marytė Nevvsom kviečia drau
gus ir pažįstamus dalyvauti mišio
se ir kartu pasimelsti už velionę.
Po mišių dalyviai kviečiami daly
vauti šeimyninėse vaišėse.

Dailės paroda (Andrius Nau
jokaitis, Susanne Wetanson ir Ri
mas Idzelis) turėjusi vykti nuo
balandžio 5 d. LMG galerijoje
SoHo, Manhattane, dėl galerijos
direktoriaus mirties neįvyks.
Antano Masionio atsiminimų
knyga “Ateitininkų dvasia ne
palūžo gaunama ir “Darbinin
ko administracijoje, 214 psl.
knyga gausiai iliustruota. Kaina
$10, persiuntimo išlaidoms pa
dengti pridedama $2. Užsakoma
adresu:
Darbininkas”, 3-41
Highland Blvd., Brooklvn, NY
11207.
Nušautas verslininkas

Kovo 25 d. Vokietijoje, Ham
burgo mieste, savo namuose
nušautas vienas stambiausių Lie
tuvos verslininkų ir Lietuvos meno
mecenatų Gintaras Pluščiauskas,
firmos Ost West Handel vadovas.
Spėjama, kad jį nužudė samdyti
žudikai iš Lietuvos. Iš naujosios
kartos turtuolių jis išsiskyrė intelek
tu ir erudicija, 1980 m. aukso
medaliu baigė vidurinę mokyklą
ir įstojo į Politechnikos institutą.
Ji baigęs su pagyrimu, pradėjo dirb
ti mokslinį darbą technologinių
įrengimų katedroje ir kartu aspir
antūroje gilino studijas. Per metus
buvo patvirtinta 10 iš 14 jo suku
rtų išradimų. Prieš kelerius metus
pasitraukė iš instituto ir pradėjo
verslininko karjerą. Jis buvo vien
as iš pradininkų prekybos kom
piuteriais ir metalais Lietuvoje. Yra
galimybė, kad G. Pluščiauską
nužudė ir biznio partneriai, kurie
buvo jam įsiskolinę ir nenorėjo
skolos grąžinti. Laikraščio "Lietu
vos ryto" žiniomis apyvartoje vers
lininkas turėjo daugiau kaip $5
milijonus.
ft
Moteris iš Lietuvos ieško dar

bo: gali šeimininkauti, virti, pri
žiūrėti vaikus, glolx>ti ligonis.
Norėtų gyventi šeimoje. Skam
binti (201) 887-2185, prašyti Ni
jolę Astrauskienę, (sk.).
Kelionių reikalais galite
skambinti Algirdui Šimukoniui 212
688-0972 nuo 10 vai. ryto iki 10
vai. vakaro. Galite įkalbėti savo
kelionių reikalavimus, pageidavi
mus su savo pavarde ir telefono
numeriu į pranešimus užrašančią
mašinėlę, arba tuo pačiu numeriu
galite pasiųsti faxu. Į Floridą, Chicagą ir Atlantą galite skristi pigja
kaina tą pačią dieną ir tik į vieną
pusę.
Vilniuje parduodamas 4 ka
mbarių ir virtuvės butas. Yra du
balkonai, vonios kambarys, tele
fonas. Labai geras Antakalnio ra
jonas, butas Oginskio gatvėje. Ska
mbinti po 8 vai. vak. 718 2663858. Vilniuje skambinti 74-3724. (sk.)
TALPINTUVAI PER TRANSPAK siunčiami kas savaitę. Sku
bius siuntinius siunčiame AIR
CARGO. Pinigai pervedami do
leriais. TRANSPAK, 2638 \V.

69th Street, Chicago, IL 60629.
Telef. 312 436-7772. CONNECTICVT valstijoje 203 232-6600.
(sk.)

Žuvę gaisrininkai

Kovo 28 d., pirmadienį, SoHo
kvartale, 62 Watts St., Manhat
tane, kilo gaisras. Ieškodami de
gančiame name žmonių, žuvo du
gaisrininkai, abu iš tos pačios gais
rinės apsaugos komandos. Pirma
sis, James Young, 31 metų, kilęs iš
Woodhaveno, daugelio lietuvių
gyvenamame rajone ir jų pažįs
tamas, nes su jais lankė tas pačias
mokyklas. Palaidotas iš St. Thomas parapijos bažnyčios prie Jamaica Avenue, kurią sekmadieniais
lanko daugelis lietuvių. Laidotu
vėm vadovavo Brooklyno vysku
pas. Abiejų žuvusių gaisrininkų
laidotuvės vakare buvo rodomos
per televiziją.
Antras žuvęs - Christopher Siedenburg iš Staten Island. Kapito
nas John Drennan buvo sunkiai
sužeistas ir dabar gydomas Cornell Medical Center ligoninėje.
Woodhavene balandžio 2 d. apie
vidurdienį į James Young laido
tuves suvažiavo tūkstančiai gais
rininkų iš kitų miestų ir valstijų.
Jamaica Avė. stovėjo apie 40 auto
busų, o aplinkui visos gatvės buvo
užkimštos gaisrininkų automobi
liais.
Žuvęs gaisrininkas buvo vežamas
ant aukštos gaisrinės mašinos su
didelėm garbės sargybom. Priešais
ėjo škotų orkestras, grodamas mar
šus.
Kun. dr. Eugenijus Savickis,
Aušros Vartų parapijos klebonas,
kuris dirba Manhattano gaisrinės
apsaugos sistemoje, balandžio 7 d.
12:10 v. savo parapijos bažnyčioje
už žuvusius gaisrininkus aukojo
mišias.
Iš Metropolitan operos
rūmų balandžio 9 d., šį šeštadie
nį, 1:30 vai. popiet New Yorko
laiku per radiją bus transliuojama
Richard Wagner opera "Der Fliegende Hollaender". Pagrindiniai
solistai: James Morris, Jan-Hendrick Rootering, Sondra Kelly. Di
riguoja Hermann Michael. Atei
nantį šeštadienį, balandžio 16 d.,
bus transliuojama Giacomo Puccini opera "Tosca".

Šv. Petro ir Povilo lietuvių
parapija Elizabethe, NJ, buvo
įsteigta 1895 m. Ateinančiais me
tais, klebonaujant kun. Alfredui
Žemeikiui, parapija švęs 100 metų
sukaktį. Anksčiau iškilmingai buvo
atšvęstos tokios sukaktys: 40 metų
sukaktis, klebonaujant kun. Juo
zui Simonaičiui, 50 metų - klebo
naujant prel. Mykolui Kemėžiui,
75 ir 90 metų - klebonaujant kun.
Petrui Žemeikiui.

Ieškoma mergina dviejų vai
kų priežiūrai. Dėl informacijos
prašoma skambinti 212 877-0387.
Šeimininkams neatsiliepus, prašo
ma palikti pavardę ir telefono nu
merį pranešimus užrašančioje ma
šinėlėje, (sk.)

“Lietuvos aidas", patriotinės

Šarūnas Marčiulionis laiko $2.500 čeki/ kurį atsiuntė Zeno
nas ir Živilė Jūriai. Pinigai suaukoti per jų sūnaus laidotuves

ir a.a. Mindaugo vardu atiduoti.

AUKA ŠARŪNO VAIKŲ FONDUI
Prieš metus kovo mėn.
pradžioje New Yorke tragiškai
žuvo jaunuolis Mindaugas Jūrys,
Živilės ir Zenono Jūrių sūnus.
Jo laidotuvėse žmonės suau
kojo nemažų sumų “Šarūno Vai
kų Fondui”. Pridėję dar savo
Žinios iš "Laisvės Žiburio"
Velykų dienos, balandžio 3 d.,
"Laisvės Žiburio" radijo programa
buvo skirta Velykų šventėm. Pro
gramą pradėjo įspūdingu giedo
jimu "Linksma diena mum nušvi
to". Švenčių proga kalbėjo vysk. P.
Baltakis, OFM, buvo keletas klau
sytojų sveikinimų.
Romas Kezys, "Laisvės Žiburio"
programos vedėjas, prisiminė gau
tą laišką iš Birutės ir Jono Kasauskų. Laiške linki, kad "L. Žiburys"
savo programos laiką prailgintų
iki vienos valandos. Esą tokių pa
geidavimų ir iš kitų rėmėjų.
Programos vedėjas pranešė, kad
jie tyrinėja šią galimybę. Galima
gauti visą valandą nuo 9 iki 10
vai. ryto iš stoties 1380 AM. Prašo
mi radijo klausytojai, kurie gyve
na toliau nuo miesto, pasekti, kaip
girdima ši stotis. Jei stotis blogai
girdima, tai ar verta ten keltis.
Už visą valandą prie dabartinių
išlaidų dar reikėtų primokėti 150
dol. Ar atsiras tiek rėmėjų, kurie
padėtų šią programą išlaikyti?

aukų, Zenonas ir Živilė Jūriai
Šarūno Vaikų Fondui pasiuntė
$2500 čekį. Auka įrašyta a.a.
Mindaugo M. Jūrio Jurevičiaus
vardu.
Šarūnas atsiuntė padėkos laiš
kų iš Walnut Creek,. CA. Laiške
rašo, kad pinigai bus naudojami
tęsti Šarūno Vaikų Fondo darbų.
Daug vaikučių Lietuvoje tikrai
bus laimingesni, kad juos prisi
minė šie aukotojai, dar tokia pro-

Žymusis sportininkas, krepši
ninkas Šarūnas Marčiulionis tokį
fondų suorganizavo 1993 m.
Fondo tikslas — padėti Lietuvos
našlaičiams, nelaimingiems vai
kams, tiems, kurie turi regėjimo
problemų. Šarūnas taip pat suor
ganizavo ir specialias.krepšinio
mokyklas, kuriose mokosi apie
tūkstantis vaikų. Šis fondas ben
dradarbiauja su panašiais kitais
fondais, kad tik surinktų daugiau
aukų Lietuvos našlaičiainsir ne
laimingiems vaikams.
Tegu šis pavyzdys patraukia ir
kitus prisiminti Lietuvos naš
laičius, nelaimingus vaikus!
Palangoje, naujame rajone par
duodamas 3 kambarių ir virtuvės
butas su baldais, trečiame aukšte.
Kambariai nepereinami, yra du
balkonai. Skambinti 908 521-5784
nuo 12 vai. iki 5 vai. popiet.
Palangoje skambinti 5-47-57. (sk.)

Verbų sekmadienis Apreiškime

Apreiškimo parapijos bažnyčioje, Brooklyne, NY, prieš 11 vai. mišias,
išdalinus palmes į pamaldas gausiai susirinkusiems parapiečiams, jas
pašventino parapijos klebonas kun. Vytautas Palubinskas. Po to, Bill
Kučinskui nešant kryžių, chorui giedant grigališkas giesmes, mišias
aukojo kun. Palubinskas. Evangeliją - "Kristaus kančią" atliekant, Kristaus
žodžius skaitė kun. Palubinskas, minios ir kitų evangelijoje minimų
asmenų - Alfonsas Samušis, aiškintojo - Petras Palys. Mišiom patarnavo
Mantas Šaučiūnas.
Ypatingai gražiai pasirodė ir daug giedojo parapijos choras, vadovau
jama Gintarės Bukauskienės.
Verbų sekmadieni choras suruošdavo religinės muzikos koncertą. Šį
kartą koncertui pasiruošti laiko nebeužteko, nes choras šią vasarą
vyksta į Lietuvą ir ten dalyvaus Dainų šventėje. Visos repeticijos ir buvo
skiriamos tik tos šventės dainų paruošimui. Iš dalies religinio koncerto
nebuvimas buvo pateisintas šį sekmadienį, Mišių metu.
Mišių pradžioje buvo atlikta ištrauka Inflamatus et accensus iš G.
Rossini oratorijos "Stabat Mater", solo - Astra Butkutė. Sekė ’Kyrie’ iš F.
ATLANTA IE Ine., siuntinių į Schubert Mass in G, solo - Elizabeth Hyon, A. Mikulskio giesmė *O
Lietuvą persiuntimo bendrovės Dieve geriausias", "Sanctus" ir "Benedictus", iš Ch. Gounod St. Cedlia
atstovai, į New Yorką atvyks Mass, solo - Paul Dulkė, Agnus Dei iš F. Schubert Mass in G, "Pie Jesu",
balandžio 16 d., šeštadienį, 12-2 iš A. L Webber "Reųuiem", solo - Gintarė Bukauskienė, K. Kavecko
vai. popiet; ir balandžio 28 d., giesmė "Dievo motina Marija" ir pabaigai "Adoramus te Christe" iš T.
ketvirtadienį, 10 - 12 vai. dieną. Dubois oratorijos "Septyni paskutinieji Kristaus žodžiai".
Siuntinius priims Kultūros Židinio
Pamaldose dalyvavo ir klebonui talkino, klausant išpažinčių ir dali
kieme, buv. spaustuvės patalpose. nant Komuniją, buvęs Apreiškimo parapijos klebonas kun. Jonas Pa
Jokių muitų nėra. Dėl informacijų kalniškis. Mišių pabaigoje klebonas kun. V. Palubinskas išreiškė padėką
skambinkite teL: (914) 258-5133. kun. J. Pakalniškiui, o mišių dalyviai, pritardami klebonui, ilgai plojo.
(Žiūrėkite skelbimą 6 psl., kada
Po iškilmingų Verbų sekmadienio pamaldų į jas atsilankiusieji dva
siuntiniai paimami iš kitų vieto siniai sustiprėję, skirstėsi iš bažnyčios išsinešdami džiugaus Prisikėlimo
vių).
viltį.
p.palys

minties, plačios inforinacij<*s
dienraštis, daugiausiai skaitomas
išeivijos lietuvių, 1994 metams
paliko tų pačių metinę prenume
ratų— $85 oro paštu. Kiti Lietu
vos dienraščiai prenumeratų oro
paštu pakėlė 50%. Jau laikas už
sisakyti “Lietuvos aidų 1994
metams arba pratęsti turimų
prenumeratų. Gėlų $85 išrašyti:
"Lietuvos aido vardu ir siųsti
AV įgaliotiniui adresu: Bronius
Jii<xlelis, 2.39 Brooksidt* kine,
Will<nvbr<x»k. IL 60514.Telef.
708 986-1613.

