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LIETUVOJE ir 

apie LIETUVĄ 
v-

— Seimo sekretoriate balan
džio 15 d. įregistruotas 26 Seimo 
narių, atstovaujančių dešiniąją 
opoziciją, pasiūlymas dėl pirma
laikių Seimo rinkimų. Spaudos 
konferencijoje opozicijos lyderis 
V. Landsbergis kaip realiai galimą 
rinkimų laiką minėjo 1995 m. pra
džią. Seimo narių aiškinamajame 
laiške sakoma: "Lietuvoje nesu
laikomai gilėja valdžios krizė, kas
dien didėja ūkio suirutė ir plečiasi 
korupcija, grobstomas valstybės 
turtas, praskolinama valstybė, 
smunka pragyvenimo lygis". "Jeigu 
26 Seimo narių projektas bus at
mestas, galbūt apsispręsime dėl jo 
realizavimo referendumo būdu", - 
pasakė Landsbergis.

-Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatoriai) aktyvas šią savaitę 
pradėjo rinkti parašus, kad būtų 
paskelbtas referendumas. Referen
dumui žadama pateikti Konstitu
cinį įstatymą, kurį jo rengėjai pa
vadino "Dėl neteisėto privatizavi
mo, nuvertintų indėlių ir akcijų 
bei pažeistos teisėsaugos". Tikima
si, kad per du mėnesius bus surink
ti referendumui paskelbti reikalin
gi 300 tūkstančių rinkimų teisę 
turinčių Lietuvos Respublikos pi
liečių parašų. Referendumas galėtų 
įvykti šių metų rugsėjo mėnesį.

- Kaune iškilmingai pašven
tintas istorinis, kultūrinis ir dvasi
nis simbolis - karilionas "Kovų var
pai". Miesto centre esančiame 
bokšte jis buvo įrengtas dar 1937 
m. Kauno varpus - vienintelius iš 
Rytų Europos - numatyta priimti į 
Europos varpininkų asociaciją "Eu- 
rocarillon" ir pirmojo šios asocia
cijos organizuojamo varpų muzi
kos festivalio, kuris vyks 1995 m. 
dalyvių gretas.

- Švedijos ginkluotųjų pa
jėgų vadas generolas Bent Gus- 
tafson su žmona balandžio 14 d. 
atvyko į Lietuvą su dviejų dienų 
oficialiu vizitu. Gustafson Lietu
voje susitiko su Lietuvos Seimo 
pirmininku Č. Juršėnu, Krašto ap
saugos ministru L. Linkevičiumi, 
kariuomenės vadu J. Andrikevi- 
čiumi. Balandžio 15 d. svečiai lan
kėsi Meškuičių kariniame aerouos
te, iš kurio ir išskrido namo.

- Lietuvos Seimo Opozicinės 
frakcijos išplatino pareiškimą dėl 
neseniai susikūrusios Socialistų 
partijos įregitravimo. Naujoji or
ganizacija, anot jų kūrėjų, yra "ryž
tinga darbo žmonių partija", sie
kianti reabilituoti komunizmo idė
jas. Opozicijos nuomone, prieš įre
gistruojant naująją Socialistų par
tiją, reikia nustatyti jos narių ryšį 
su nelegaliai Lietuvoje veikusiu 
Sovietų Sąjungos komunistų par
tijos padaliniu. Lietuvos teisingu
mo ministerijos atstovai pranešė, 
kad politinių organizacijų regis
travimo taisyklės tokios procedūros 
nenumato.
- Lietuvos totorių kultūros 

draugija balandžio 17 d. surengė 
ataskaitinę rinkiminę konferenci
ją. Pastaruoju metu Lietuvoje res
tauruotos keturios totorių mečetės, 
vyksta pamaldos. 1997 m. sukaks 
600 metų, kai totoriai apsigyveno 
Lietuvoje.

- Vilniaus šiuolaikinio meno 
centre balandžio 14 d. atidaryta 
dailininkės iš Estijos Tea Tamme- 
laan personalinė kūrybos paroda 
•pasivaikščiojimas su linija". Jau
na dailininkė jau yra eksponavusi 
savo darbus Stockholme, Tallinne, 
Rygoje, Kopenhagoje.

BENDRUMO SU EUROPA POJŪTIS IR SIEKIS
Kaip praneša ELTA, Lietuvos Pre

zidentas A. Brazauskas ir Lietuvos 
delegacijos nariai balandžio 14 d. 
9 vai. 30 min. atvyko į Europos 
Tarybos rūmus Strasbūre. Juos su
tiko ET Parlamentarinės Asamblė
jos prezidentas Miguel Angel Mar- 
tinez. Brazauskas pasirašė Garbės 
knygoje. Pristatydamas Lietuvos 
Prezidentą ET narių nuolatiniams 
atstovams, ET Parlamentinės 
Asamblėjos pavasario sesijos dele
gatams, Martinez pažymėjo, kad 
po to, kai Lietuva tapo ET nare 
1993 m. gegužės 14 d., šalies vado
vas iš šios organizacijos tribūnos 
kalbės pirmą kartą. Parlamentinės 
Asamblėjos prezidentas prisiminė 
Lietuvos nepriklausomybės kelią.

Po to Lietuvos prezidentas pa
sakė kalbą. Aš manau, - kalbėjo 
Brazauskas, - kad vienas svarbiau
sių dalykų, ką mes įgijome Lie
tuvoje po nepriklausomybės atkū
rimo 1990 m. kovo 11-ąją, tai - 
bendrumo su Europa pojūtis ir 
siekis. Pasibaigus "šaltajam karui", 
mūsų, manau, nepatenkintų "šal
tos taikos" ir lokalinių konfliktų 
Europa. Lietuva, kaip ir kitos Rytų 
bei Centrinės Europos valstybės, 
norėtų matyti augantį Vakarų dė
mesį ir pagalbą šalims į Rytus nuo 
griuvusios Berlyno sienos. Euro
pos saugumas, sakė prezidentas - 
nedalomas, tuo pačiu ir Lietuvos 
saugumas neatskiriamas nuo visos 
Europos saugumo. Prezidentas ak
centavo nuomonę, kad Rusijos 
santykių su kaimyninėmis šalimis 
nuostatos turi atitikti visuotinai 
pripažintus tarptautinės teisės prin

Pirmasis Vilniuje supermarketas "Pas Juozapą" neseniai atvėrė savo duris. Čia parduodama 
4,800 pavadinimą prekių - nuo kepalėlio duonos iki skalbimo miltelių, veikia 40 vietų 
baras. Po "Juozapu" jau baigiamas įrengti 60 vietų restoranas. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

LIETUVOS MISIJOS PRIE JT VEIKLA
Balandžio 4 d. - Pradėjo darbą 

JT gyventojų ir vystymosi konfe
rencijos trečioji paruošiamoji sesi
ja, kurioje dalyvauja LR delegaci
ja. Delegacijai vadovauja Statisti
kos departamento gyventojų sky
riaus vedėja M. Karalienė, talki
nant Misijos patarėjai G. Damušy- 
tei. Iš viso pasaulio suvažiavusios 
delegacijos rengia baigiamąjį do
kumentą, kuris nustatys tarptauti
nes ateities gaires gyventojų poli
tikos formavimui ir bus priimtas 
konferencijos metu š. m. rugsėjo 
mėn. Kaire. Lietuvos pranešimas 
apie gyventojus ir šiuolaikinę de
mografinę padėtį yra įtrauktas į JT 
gyventojų fondo duomenų ir skai
čiavimų bazę, pagal kurią yra ver
tinamos ir prognozuojamos tarp
tautinės demografinės tendencijos, 
kaip pvz. besireiškiantis gimsta

cipus. Baltijos valstybės labai teigia
mai vertintų Rusijos valdžios ins
titucijų oficialų atsiribojimą nuo 
kai kurių grupuočių pareiškimų, 
neigiančių Baltijos valstybių ne
priklausomybės teisėtumą. Mums 
svarbu, kad prie Lietuvos sienos 
esanti Rusijos Kaliningrado sritis, 
pamažu būtų demilitarizuojama ir 
taptų aktyvaus biznio zona.

Prezidentas taip pat pasakė, kad 
Lietuva gali didžiuotis nacionali
nių tautinių mažumų reikalų tvar
kymu, kad Lietuvoje per 600 metų 
neišnyko nė viena tautinė ma
žuma.

"Prisijungdama prie konvenci
jų, sudarančių Europos sutarčių 
sistemą, Lietuva ne tik prisiima 
naujus įsipareigojimus, bet ir įgyja 
naujas galimybes. Integracija į šią 
sistemą - vienas iš prioritetinių 
valstybės tikslų", - pasakė Brazaus
kas.

Atsakydamas į parlamentarų 
klausimus, Lietuvos prezidentas 
paaiškino, kad lenkų, kaip ir kitų 
tautinių mažumų teises Lietuvoje 
garantuoja Konstitucija bei spe
cialus įstatymas, kad Lietuvoje nėra 
ir nebus uždaromos privačios TV 
kompanijos, kad Lietuvoje nėra 
viešosios informacijos priemonių 
cenzūros tarnybos. Rusijos atstovui 
į klausimą dėl tranzito iš ir į Kali
ningrado sritį, Brazauskas atsakė, 
jog Lietuva nėra gavusi jokių pre
tenzijų dėl tranzito sąlygų neati
tikimo tarptautinėms normoms. 
Lietuvos prezidentą lydintiems 
žurnalistams buvo surengtas susi
tikimas su balandžio 12 d. išrinktu 

mumas ir mirtingumas, ištuokos, 
migracijos apimtys ir pan.

Baltijos valstybių delegacijos į 
Tarptautinės Gyventojų ir vysty
mosi konferencijos paruošiamąją 
sesiją derino savo pozicijas darbo 
posėdyje Latvijos Misijoje ir baigė 
rengti bendrą Baltijos valstybių 
pareiškimą.

URM išsiųsta informacija dėl 
papildomų Lietuvai taikomų mo
kesčių JT Taikos palaikymo ope
racijoms buv. Jugoslavijoje, Mo
zambike ir Somalyje.

Balandžio 5 d.- Estijos atsto
vas padarė pareiškimą trijų Balti
jos valstybių vardu gyventojų kon
ferencijos paruošiamojoje sesijo
je. Bendromis jėgomis parengtais 
pranešimais nušvietė šiuolaikinę 
Baltijos valstybių demografinę si
tuaciją, ypatingai tranzitinių eko

ET generaliniu sekretoriumi Daniel 
Tarschys. 51 metų Švedijos libera
lų partijos delegatas patvirtino turįs 
lietuviško kraujo - jo senelis apie 
1890 m. persikėlė į Švediją iš Lie
tuvos.

Po pietų, kuriuos Lietuvos prezi
dento garbei surengė ET parla
mentinės Asamblėjos pirmininkas, 
Europos rūmuose įvyko Brazaus
kas spaudos konferencija. Po to 
Lietuvos prezidentas su mandagu
mo vizitu aplankė Strasbūro merę 
Catherine Trautman, pasirašė 
miesto garbės knygoje.

Lietuvos atstovas prie Europos 
Tarybos laikinasis reikalų patikėti
nis Aurimas Taurautas pasirašė tris 
Europos Tarybos dokumentus: 
Europos konvenciją dėl informaci
jos apie užsienio teisę (1968 m.), 
Europos konvenciją dėl vaikų, gi
musių ne santuokoje, padėties 
(1975 m.) ir Europos susitarimą 
dėl teisinės pagalbos pareiškimų 
persiuntimo (1977 m.). Dokumen
tų pasirašymo ceremonijoje daly
vavo Lietuvos prezidentas Algir
das Brazauskas ir Europos Tarybos 
generalinė sekretorė Catherine La- 
lumiere. Balandžio 14 d. Lietuvos 
prezidentas baigė oficialųjį vizitą 
Europos Taryboje.

Lietuva, pasirašydama ET doku
mentus, turėtų artėti prie bendru
mo su Europa pojūčio, apie kurį 
kalbėjo Lietuvos prezidentas. Ta
kiau toje pat kalboje, neigdamas 
cenzūros faktus, Lietuvos prisidė
jimą prie Kaliningrado militariza
vimo, statant kariškiams namus, 
Brazauskas tą pojūtį nutolino...

Vaikai švenčia Velykas Rumšiškių muziejuje.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

KETVERI METAI PANAŠŪS I 
METŲ LAIKUS

A. Saudargo kalba, pasakyta kovo 11 d. Lietuvos Seime

nomijų poveikį demografinių pro
cesų raidai.

Balandžio 6 d. - Misijos pa
tarėjas D. Sužiedėlis dalyvavo Rytų 
Europos valstybių grupės posėdyje, 
kurio metu buvo toliau svarsto
mos grupės kandidatūros į JT 
komisijas.

Misijos patarėja G. Damušytė da
lyvavo Baltijos ir Vyšegrado šalių 
bei Bulgarijos ir Rumunijos darbo 
posėdyje, kuriame delegacijos ap
tarė tranzitinių ekonomijų intere
sus gyventojų konferencijos pa
ruošiamojoje sesijoje.

Balandžio 8 d. - Misijos pa- 
tarėjps-A. Gureckas dalyvavo dar
bo grupės posėdyje dėl Saugumo 
Tarybos praplėtimo ir reformos. 
Buvo diskutuojami Saugumo Tary
bos santykiai su Generaline 
Asamblėja ir su JT valstybėmis.

Aukštasis Seime, garbingieji svečiai! Apie kovo 11-ąją jau viskas 
pasakyta ir daug kartų pakartota. Tačiau nedažnai susimąstome, kad 
kovo 11-osios galėjo nebūti. Nenoriu pasakyti, kad sprendimai priimti 
prieš ketverius metus šioje salėje, priklausė išimtinai nuo čia su
sirinkusiųjų. Priešingai, į tuos sprendimus Lietuva ėjo nuo pirmosios 
okupacijos dienos. Jie paremti tremtinių ir politinių kalinių kančiomis, 
partizanų kova, pogrindžio rezistencija. 1990-ųjų kovo 11-osios spren
dimus tauta*ratifikavo 1991-ųjų sausio 13-ąją. Todėl kovo 11-osios Akto 
žodžiai, kad "Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama 
Tautos valią, nutaria ir iškilmingai skelbia..." yra pagrįsti, teisingi ir 
istoriškai patvirtinti.

Noriu pasakyti, kad kovo 11-osios sprendimai galėjo būti kitokie, 
galėjo būti priimti vėliau ar net atšaukti. Tautosv^ios esmė buvo aiški. 
Signatarai turėjo nuspręsti, kokiu būdu ją išreikšti, apsispręsti, kokių 
dokumentų signatarais jie taps. Jeigu būtų pristigę ryžto, jeigu būtu 
užvaldę abejonės, jeigu būtų paėmęs viršų kasdienio baimingo nuolan
kumo instinktas, Kovo 11 -oji galėjo neateiti. Tuomet dabartiniai pasieki
mai būtų likę neįgyvendinti ir nesunku būtų buvę įrodinėti, kad jie 
apskritai neįgyvendinami.

Laikotarpis, kurį pavyko laimėti buvo labai trumpas: 1991-aisiais nuo 
rugpjūčio iki gruodžio. Kai Sovietų Sąjunga subiro ir Borisas Jelcinas su 
savo sąjungininkais pradėjo reintegraciją nauju pagrindu, Baltijos val
stybės jau buvo Jungtinių Tautų narės, spėjusios apsikeisti diplomatin
iais atstovais su svarbiomis pasaulio šalimis. Be kovo 11-osios sprendimų 
to nebūtumėm turėję. Žinoma, būtumėm nepriklausomi ir butų sako
ma, kad tai reali, o ne popierinė nepriklausomybė. Prisiminkime, 
diskusijas tarp Sąjūdžio ir LKP, tuomet vartotus terminus ir suverenite
to laipsniavimą, balsavimus už suverenitetą arba nepriklausomybę, 
"sudėtyje" ar "ne sudėtyje" . Dabar pažvelkime j karo nuniokotos 
Gruzijos derybas su Rusija dėl karinių bazių, į nuolatinių konfliktų 
nualintos Moldovos pasisakymą už nepriklausomybę nuo Rumunijos 
"Nepriklausomų Valstybių Sandraugos sudėtyje", į lėtą, bet nenumaldo
mą visų grįžimą į rublio zoną. Mes dabar ginčijamės dėl lengvesnių 
dalykų. įteisinti ar neįteisinti Rusijos karinį tranzitą j Karaliaučių, tiltas 
mes ar patiltė. Tie patys ginčijasi ir motyvai tie patys, bet laikai kiti - 
po kovo 11-osios. Daug davė kovo 11-oji, kurios galėjo nebūti. Tikiu, 
kad daug ir gyvybių išgelbėjo.

Tie ketveri metai panašūs į metų laikus. Po 90-ųjų pavasario. 91-uju 
vasara sunokino vaisius, kurie 92-aisiais pasirpdė kartūs. Skubotai 
nokinti. 93-iuosius galiu palyginti nebent su žiema, po kurios teks daug 
kur iš naujo laukus arti. Nekritikuosiu valdančiosios partijos. Manau tai 
jau beviltiška. Beje, ji pati pastaruoju metu simptomatiškai susirupinusi 
opozicijos įteisinimu, gal sau ateitį ruošia.

Daug iliuzijų ir mitų dabar sklando Lietuvoje. Paminėsiu tik viena: 
santarvės mitą. Gerbiami kolegos, tautos atstovai, pažvelkime į 
visuomenės nuomonės apklausas. Beveik niekas mumis nebesidomi ir 
mažiausiai pasitiki. Galime priimti iškilmingus santarvės aktus, su
darinėti dideles ar vidutines koalicijas - žmonės to paprasčiausiai 
nebepastebės.Per daug svarbūs mes sau patiems atrodom. Manome, 
kad Lietuvos likimas mūsų sutarime ar nesutarime. Iliuzija.

Nenoriu pasakyti, kad nereikia tartis ir susitarti. Noriu pasakyti, kad 
ne mums tarpusavyje reikia tartis, bet su žmonėmis, kurie mus rinko, 
reikia tartis ir mėginti susitarti. Po kovo 11-osios visą dėmesį sukoncent
ravome į istorinio teisingumo atstatymą. Daug buvo padaryta. Tačiau, 
šiuo metu Lietuvai labiausiai trūksta socialinio teisingumo. Korupcija, 
nusikaltėlių siautėjimas, vienų turtėjimas, o daugelio nuskurdimas - 
visa tai reikalauja socialinio teisingumo. Dabar jo nejaučia nei turtin
gas, nei vargšas, nei darbininkas, nei verslininkas, nei ūkininkas, nei 
tarnautojas. Dabar visi yra nepatenkinti viskuo, nes nėra tvirto pamato 
socialiniam teisingumui. Žmonės nežino nieko konkretaus apie savo 
ateitį, apie savo likimą. Kodėl jie turėtų domėtis, ką mes čia veikiame, 
o juo labiau mumis pasitikėti.

(nukelta į 2 psl.)



Kunigas Anicetas Tamošaitis iš Chicagos prie tremtinių jurtos Rumšiškių muziejuje, netoli
Kauno. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

BANDITAI - CLINTON 1:0
(Kitose rungtynėse prezidentui sekasi blogiau...)

Advokato S. Povilo Žutnbakio 
komentarai, transliuoti Chicagoįe 
balandžio 10 d. per Amerikos Lietu
vių Radijo programą, kuriai vado
vauja Anatolijus Siutas.

- o -
Kuomet 1992-ųjų gruodžio 9- 

ąją šaunūs amerikiečių "marinai" - 
karo jėgų elitas - maskuoti, šal
muoti ir ginkluoti iki arpų įkėlė 
savo sunkiuosius tankus į ^Somalio 
pliažą, juos pasitiko šimtai fo
tografų ir ž.urn^lis)ų bei vienas ki
tas apsimiegojęs somalietis.

Tuomet komentavau, kad prezi
dento George Bush žygis yra pana
šus į cirką. Vėliau, kai prezidento 
Bill Clinton karo vadai leido so
maliečiams skriausti Amerikos ka
reivius ir nedavė leidimo įvesti net 
kelių tankų, sakiau, kad situacija 
pradeda virsti tragedija.

Ta tragedija baigėsi 1994-ųjų 
kovo 25-ą dieną.

Amerikiečių "marinai" išsliūkino
iš Somalio kaip šeimininko išvary
tas šuniukas, pabrukęs uodegą - be

Lietuva užmezgė 
diplomatinius 
santykius su 
Mozambiku

Lietuvos ir Mozambiko nuola
tiniai atstovai Junginėms Tautoms 
ambasadoriai Anicetas Simutis ir 
Pedro Comissario Afonso kovo 30 
d. pasirašė protokolą, kuriuo Lie
tuva ir Mozambikas užmezgė 
diplomatinius santykius, praneša 
Lietuvos Nuolatinė Misija Jung
tinėms Tautoms New Yorke.

Protokolas surašytas trimis eg
zemplioriais anglų, lietuvių ir por
tugalų kalbomis. Jame sakoma, kad 
santykiai tarp abiejų valstybių bus 
pagrįsti suvereninės lygybės, abi
pusės pagarbos, apsisprendimo, ne
priklausomybės, teritorinio vien
tisumo ir nesikišimo į viena kitos 
reikalus principais pagal JT charti
jos tikslus ir nuostatus.

Diplomatinių santykių užmez
gimo protokolo pasirašymas įvy
ko Jungtinių Tautų rūmuose New 
Yorke. Trumpoje kalboje Ambasa
dorius Simutis išreiškė viltį, kad 
šis protokolas sudarys tvirtą pa
grindą draugiškiems Lietuvos ir 
Mozambiko santykiams. Šia proga 
jis Lietuvos vardu pareiškė užuo
jautą Mozambikui, nes prieš kelias 
dienas ciklonas nusiaubė tris jo 
provincijas, kur žuvo 200 su vir
šum žmonių. Ambasadorius Afon
so padėkojo už užuojautą dėl Mo
zambiką ištikusios nelaimės ir pa
sisakė esąs įsitikinęs, jog pasirašy
tas protokolas ateityje padės vy
styti artimesnius santykius tarp 
abiejų kraštų.

Pasirašyme dalyvavo Lietuvos 
Misijos patarėjas Algimantas Gu- 
reckas ir Mozambiko Misijos pir
mieji sekretoriai Filipe Chidumo 
ir Alberto Maverengue Augusto. 

fotografų ar žurnalistų ir be jokių 
palydų. Nebuvo suruošta net tradi
cinė vėliavos nuleidimo ceremoni
ja.

Amerikos karinės jėgos pasau
lyje yra galingiausios, bet, vado
vaujant prezidentui B. Clinton, jos 
kasdien vis silpnėja. Pradeda atro
dyti, kad vienintelė ir pagrindinė 
prezidento pareiga buvo nužeminti 
ir nualinti Amerikos kariuomenę. 
Pats jis karinės prieyolės niekada 
neatliko. Tuo metu, kai jo netur
tingi kolegos kovojo Vietname ir 
tūkstančiai jų žuvo ten, jis vengė 
savo pilietinės pareigos. Preziden
to santykiai su kareiviais yra blo
gesni, nei su teisingumo atstovais, 
bandančiais "pakratyti" jo spalvin
gą praeitį.

J Somalį amerikiečiai keliavo, 
paraginti Jungtinių Tautų. Po karo 
Irake, tai buvo pirmas didžiulis 
žygis - Naujas Pasaulio Tvarkos 
pavyzdys. G. Bush nebuvo taikos 
humanitaras. Jis yra pasaulio elito 
valdymo apaštalas. Somalis buvo

— Šiauliuose, "Saulės" kino 
teatro salėje, surengta konferenci
ja, skirta vysk. Vincento Borise- 
vičiaus atminimui. Jos tema: "Lie
tuvių tautos genocidas, neapykan
ta Dievui ir žmogui, resovietizaci- 
ja". Konferencijoje dalyvavo vysk. 
Antanas Vaičius, Seimo narys ir 
opozicijos lyderis prof. Vytautas 
Landsbergis, Kovo 11-osios akto 
signataras Albertas Šimėnas.

— Martynui Mažvydui, pir
mosios lietuviškos knygos auto
riui, paminklą sukūrė klaipėdietis 
skulptorius R. Midvikis. Paminklas 
turėtų būti pastatytas Ragainėje, 
bet manoma, kad kol kas ten jam 
būtų nesaugu.

-- Sapieginėje, vienoje gra
žiausių ir tyliausių Vilniaus vietų, 
atidarytas Oskaro Milašiaus pran
cūzų kultūros centras. Erdvioje bib
liotekoje pristatomi pagrindiniai 

Vilnius, 1994 kovo 11d. A. SaudargasPrancūzijos dienraščiai.

Potvynis Šilutės rajone. Kelias Šilutė-Rusnė apsemtas. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

tos naujos tvarkos pradžia. Tai 
buvo jo iliuzija, kurios, manyčiau, 
jis iki šiol nesupranta, taip kaip 
nesupranta savo pralaimėjimo 
prieš tokį silpną kandidatą B. 
Clinton.

Pagrindinė misija Somalyje buvo 
išgelbėti badaujančius žmones. Tą 
atliktLtiukdė komunistų išauklėti 
banditai, kurie ir privedė kraštą 
prie bado. Tai nebuvo kokia gam
tos katastrofa. Tai buvo pačių žmo
nių sukurtas badas, kaip ir Ukrai
noje prieš 60 metų, kaip ir daugkar
tinis badas kituose bolševikų užim
tuose kraštuose.

Žmonės negali prasimaitinti, galingas kariuomenes bei atorni- 
kraštą kontroliuojant banditam^ nius ginklus. ~ •
Tą greitai suprato amerikiea^ Prezidento B. ClintoriŽihesuge- 
kurių gyvybė buvo pavojuje. Ži- riejimas susitvarkyti su pusiau lau-
noma, Amerikos ir Jungtinių Tautų 
biurokratams tai nerūpėjo.

Tuo metu kareiviams kenčiant 
ir žūvant nuo žiaurios banditų ran
kos, diplomatai maloniai bendra
vo su žudikais, tarėsi ir, žinoma, 
kaip diplomatams privalu - daug 

KETVERI METAI PANAŠŪS Į 
METŲ LAIKUS

(atkelta iš 1 pslJ)

"Pirmas dalykas, kuris šiuo metu turi būti padarytas privatinėmis 
pastangomis, yra nupūsti dulkes nuo socialinės katalikų pasaulėžiūros" 
- rašė Antanas Maceina 1937 metais. Šiandien Lietuvoje vėl tenka 
sugrįžti prie šio kvietimo. Tiesa, dabar tai žymiai lengviau, nes krikščioniš
koji demokratija Europoje yra toli pažengusi. Neginčijamas krikščio
niškosios demokratijos indėlis suvienijant Europą, pašalinant konfron
tacijos tarp Vokietijos ir Prancūzijos prielaidas. Lengviau, nes galime 
pasiremti Europos liaudies partijos programomis, kuriose įtvirtinti ir 
išplėtoti pagrindiniai krikščionių demokratų principai: fundamentalios 
lygybės, laisvės ir atsakomybės, teisingumo ir solidarumo, socialinės 
rinkos ekonomikos. Mums tenka uždavinys pateikti šiuos principus 
Lietuvos visuomenei, pasiūlyti savo projektą, kaip šiuos principus 
įgyvendinti, kad jie užtikrintų socialinį teisingumą kiekvienam, nes tai 
kiekvieno žmogaus teisė.

Mes, Lietuvos krikščionys demokratai, neturime iliuzijų, todėl 
nežarstome pažadų, kurių negalėsime išpildyti. Kviečiame pasitikėti, 
kalbėtis ir susitarti. Kai liausimės tuščiažodžiavę, o sąžiningai susitar
sime su savo rinkėjais, ateis santarvė ir į Seimą. Tikiu, kad taip ir bus.

fotografavosi.
Pastebėjęs, kad pasaulio spauda 

pradeda žiūrėti j diplomatus su 
šypsena, prezidentas B. Clinton 
ėmėsi griežtų priemonių. Jis pa
reiškė, jog reikia areštuoti ar nu
žudyti pagrindini Maskvoje auk
lėtą banditą. Net uždėjo didelį 
užstatą už jo galvą. B. Clinton 
nebus toks silpnutis, kaip jo prie
šininkas respublikonas. Nors ir 
visai nepatyręs ir net nemokėda
mas sveikintis su kareiviais, paro
dys G. Bush ir visam pasauliui, 
kaip jis moka tvarkytis.

Kaip jau žinome, bandito nepa- 
gavo. Tik sudarė jam sąlygas sustip
rėti. Diplomatai vėl pradėjo su juo 
kalbėtis, tartis, tik buvo nepatogu 
fotografuotis. O B. Clinton pasiel
gė, kaip B. Clinton: įsakė kariuo
menei nesitraukti iš Somalio, bet 
gyventi barakuose ir nesikišti į 
krašto tvarką.

Taip B. Clinton kariuomenė pra
sėdėjo savo barakuose šešetą mėne
sių. Buvo įsakyta vengti bet kokio 
kontakto su somaliečiais bandi
tais. Ištiesė naujus kelius, kad 
amerikiečių tankai ir sunkvežimiai 
nevažiuotų pro banditų kontro
liuojamas gatves.

30 amerikiečių žuvo, 175 buvo 
sužeisti. Iš viso į Somalį buvo 
pasiųsta daugiau kaip 100,000 ge
riausių Amerikos kareivių. Ameri
kos gyvetojams - mokesčių mokė
tojams - tai kainavo bilijonus do
lerių.

Stipriausia pasaulio kariuomenė 
turėjo palikti Somalį, kaip prieš 
tūkstantį metų Romos legijonai 
buvo priversti pasitraukti iš bar
barų žemių... Nugalėti ne jėga, o 
politikų aklumu ir moliniu nugar
kauliu.

Pasaulis yra pilnas banditų, pana
šių į somaliečius, tik žymiai pa
vojingesnių. Jie išplitę po visus 
kontinentus. Kai kurie iš jų turi 

kiniais banditais Afrikoje buvo aiš
kus ženklas siaurės Korėjos, Mask
vos, Irano ir šimtams kitų įvairaus 
lygio banditams, kad Amerika - 
vienintelis "Super Power" - turi 
dantis, bet neturi nugarkaulio.

Prezidentas B. Clinton jau turė-

jo progos pademonstruoti savo ma, Maskvoje. Mes turime tai su- 
nesugebėjimus ir kitur, nors dar*. prasti ir pradėti rūpintis, kad musų 
paskutinių rezultatų nežinome, kraštą užtartų nė tik Amerika, bet 
Haiti saloje žemo lygio chuliganų i 
gauja Išgąsdino amerikiečius. Mu- 1 
sulmonai Bosnijoje.turėtų pradėti 
dar daugiau rūpintis, nes ten įsikišo ,j 
klintoniečiai. Geras prezidento i 
bendradarbis ir naujas draugas 
Maskvoje, Boris, jau rūpinasi, kur 
galės praleisti savo paskutiniąsias vavo paskutiniam, tragiškam pasi- 
dienas, o laikinai taikosi prie ėks-*- traukimui’iš Saigono, kai amerikie- 
tremistų reikalavimų. Prezidento 
agentai erzina azijiečius, kasdien

ir kitos valstybės, ypač didžiosios 
Europos demokratinės šalys.

O mūsų drąsūs "marinai" buvo 
priversti pasitraukti iš Somalio. Tos 
nemalonios pareigos prižiūrėti pa
sitraukimą teko tam pačiam 
"marinų" karininkui, kuris vado- 

čiai pralaimėjo karą ne kovos lau
ke, o už panašių žalių staliukų..* 

skaitome vis naujus" grasinimus Daugiausiai nusipelniusiems ame* 
prieš kokį nors kraštą dėl ekonomi
kos, karinių ar kitų priežasčių. Visa 
tai, atrodo, daroma be plano.

Lietuva yra apsuptyje kraštų, 
kurių gatvėse ir net sostinėse ne
trūksta tokių banditų. Amerika, 
kaip taikos partneris, yra nepatiki
ma. Tai žino banditai - tiek Soma
lyje, tiek Haiti, Bosnijoje ir, žino-

rikiečių karo daliniams tenka vyk
dyti gėdingus jų vadų sprendimus.

Nors šiandien rezultatas tarp 
Clinton ir banditų yra tik 0:1... ne 
toks blogas,reikia atsiminti, kad 
tai tik pirmieji prezidento metai 
valdžioje... Galima sakyti, kad tai 
tik rungtynių pradžia, tik pirmas 
ketvirtis...

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

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

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

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas^ Įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Uoodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tek 847-4477). IštaiguJ-kreipiantis paminėti, 
kad esate ar norite būti J. Andriušib klientais,'c ir

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

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

LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". WINC-FM 
90.5, Worcester, MA. SekmadieniąJsB-^yaKyakaro, Eduardas 
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, S^A OlSOU Tel. 508 753-7232

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

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

rasolino
* NENORIAIS

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

PHONES (718) 326-1282; 326-3ISO
TAI MUSU VIENINTELE VIETA -

• GAUSI PARODU SAEĖ -

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEVY YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

,v.-> ■ v»,.y • ■■ i- , 4 •

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
LĖKTUVAI

* LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)

* AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI

* ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA
VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 

2129 KNAPP STREET
BROOKLYN, N. Y. 11229 

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



Tautos Fondas - vakar ir šiandien

Balandžio 23 d. Kultūros Židinyje Brooklyne vyks Tautos Fondo 
metinis suvažiavimas. Pravartu šia proga pažvelgti i Tautos Fondo 
veiklą, susipažinti su jo rūpesčiais.

Kas šiek tiek pažįsta Amerikos lietuvių istoriją, tas žino, kad tokiu • 
Tautos Fondo vardu fondas jau veikė Pirmojo pasaulinio karo metu. 
Fondas buvo įkurtas 1914 m. rugpjūčio 24 d. Jį suorganizavo Amerikos 
lietuviai katalikai, kad galėtų šelpti nuo karo nukentėjusius lietuvius, 
remti Lietuvos laisvės idėją. Fondas tada stambiomis aukomis šelpė 
nukentėjusius nuo karo, lietuvių informacijos biurus Paryžiuje, Šveicari
joje, Washingtone, New Yorke. Versalio taikos metu jis šelpė lietuvių 
delegaciją, skyrė paramą Lietuvos mokykloms ir Lietuvos universitetui.

Senasis Tautos Fondas jau savo darbus buvo atlikęs. Jo istorijos lapai 
buvo užskleisti, bet Antrojo pasaulinio karo metu Lietuva vėl pateko į 
vargą, todėl vėl tuo pačiu vardu buvo suorganizuotas naujas Tautos 
Fondas, kuris jau su praeitimi nieko bendro nebeturėjo.

Lietuvos okupacijos pradžioje buvo suorganizuotas Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo komitetas - VLIKas. Jo veiklą finansavo atskiros įvai
rios orgnizadjos. Veiklai plėsti buvo pasigesta tvirtesnės ir geriau 
organizuotos paramos. 1973 m. buvo suorganizuotas Tautos Fondas, 
kurio paskirtis ir buvo remti Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
veiklą.

Fondas plėtėsi, atstovybes įkūrė net 10-tyje kraštų. įvairiose Fondo 
operacijose dirbo 160 žmonių. Lietuvos laisvinimo reikalams buvo 
sutelktos milijoninės lėšos.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, turėjo baigtis ir VLIKo veikla. 
VLIKas savo veiklą sustabdė 1992 liepos 1 d., o Tautos Fondas pasiliko. 
Jis nebeteko savo tiesioginės paskirties, nes buvo sukurtas remti VLIKą. 
Fondas savo žinioje turėjo ir dar tebeturi stambias pinigų sumas.

Iki šiol atsikūrusiai Lietuvai paremti Fondas yra išleidęs per vieną 
milijoną dolerių. Kai kurias aukas verta prisiminti. Pavyzdžiui, Vilniaus 
universitetui buvo paskirta 100,000 dol. auka, kad būtų įkurta diplomą 
tinių mokslų katedra. Fondas parėmė kitas mokyklas, institutus, rūpes
tingai remia lietuviškas mokyklas Gudijoje, Latvijoje, Sankt Peterburge.

Lietuvoje Tautos Fondas turi savo įgaliotinį - Antaną Skaisgirį, gerai 
pažįstantį Lietuvos gyvenimą. Jis prižiūri, kad Tautos Fondo aukos būtų 
skirstomos tvarkingai. Fondo vadovybė skirsto paramą, pati adminis
truoja Fondo veiklą.

Visų mūsų uždavinys yra padėti Lietuvai stiprėti, nugalėti sunkumus, 
sustiprinti ekonomiką, krašto saugumą. Padėtis tebėra įtempta: didžioji 
kaimynė dažnai būna nedraugiška. Reikia didelio apdairumo Fondo 
administracijoje. Reikia sudaryti ir lėšų atsargas netikėtumams. Sunkė
jant! ekonominė padėtis, didėjantis socialinis ir politinis nestabilumas 
Lietuvoje nubrėžia veiklos gaires ir Tautos Fondui. Jis turi tapti Lietuvos 
ateities ramsčiu, visada ateinačiu į pagalbą sunkioje šiandienoje ar 
ištikus netikėtumams. Lietuva turi gyvuoti ir jai turime padėti.

Tautos Fondas ir dabar turi telkti lėšas, kad per jį eitų didžioji ii 
svarbioji parama kraštui. Tad padėkime Tautos Fondui.

Sveikiname Tautos Fondo suvažiavimą ir linkime, kad jis būtų 
darbingas ir naudingas Lietuvos labui.

9--------------------
Faktų liudijimas: "Pasaulinės 

politikos tėvai’’ kai kurias nelai
mes į Baltijos valstybes įveda per 
Lietuvę, kai kurias — per Latvi
ją, kai kurias — per Estiją. Trijų 
nelaimių sutartis nėra laimė, ta
čiau ji suteikia trigubai patiki
mesnį imunitetą nuo naujų nelai
mių”.

Interliudija.
1968 rugpjūčio 3, 
Šeštadienis.

Bratislava. Varšuvos pakto 
valstybių vadovų pasitarimas. 
Čekoslovakijos gynybos mini
stras Dzuras praneša: “Paskuti
nis tarybinis kareivis šįryt aplei
do Čekoslovakijos teritorijų”.

1993 rugsėjo 5, 
sekmadienis.

Prie Valakbūdžio bažnyčios, Šakių ra j., Tautos Fondo at
stovybės iždininkas Lietuvoje Aleksandras Šleinys (kairėje) 
ir Tautos Fondo atstovybės Vilniuje pirmininkas Antanas 
Skaisgiris (dešinėje). Nuotrauka daryta 1993 m. gegužės 2 d.

NEUŽMIRŠTAMOS AUKOJIMO APEIGOS
— Lietuva ant tarptautinės teisės aukuro —

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

1968 rugpjūčio 21, 
trečiadienis.

Praha. 4:30 vai. Prahos radijas 
praneša, kad tarybinė kariuo
menė įžengė į miestų.

Čekoslovakijoj po kariuo
menės išvedimo rusų kareivių 
nebuvo aštuoniolika dienų.

Penkta diena, kai Rusijos ka
riuomenė išvesta iš Lietuvos. 
Vilnius. Vingio parkas. Popie
žius Jonas Paulius II aukoja šv. 
Mišias. Tema: Krikštas. Krikšto 
pažadų atnaujinimas. 13.22 vai. 
Jonas Paulius II kalba: "Rusija 
stengiasi įeiti į tarptautinio so
lidarumo ir taikos kelią. (...) Aš 
pavedu Dievo Motinai, kurią la
bai gerbia rusų tauta, (...) ateitį, 
kuri atitiktų Dievo Apvaizdos 
planą’.

Ir: “Ite missa ėst”.
Įvykių testamentas: "Visų 

rusų politikų — ir B. Jelcin, ir 
V. Zirinovskij, ir M. Lapšino, ir 
G. Ziuganov, ir G. Javlinski, ir 
N. Travkin, ir net A. Solženicyn
— minami keliai veda į Rusiją
— imperiją. Kelių įvairovė ir jais 
einančių kova reikalinga tam, 
kad ir didžiausių krizių šalies vi
duje momentais būtų įmanoma 
viS* tš'jiaujo harmonizuoti dau
gybės visuomenės sluoksnių 
nuolatos į chaoso lankas iš- 
klystantį sąveikavimą.

Tačiau Rusijai visada, visais 
laikais reikia vienintelio. Ateina 
naujas caras — Rusija garbina, 
šlovina, myluoja, o kai tik nu
miršta išsižada, išsižadėjusi, pra
keikia: tai buvo ne Jis, ne Jis! 
Rusija praeity laukė, dabar lau
kia, ateity lauks vienintelio. Jis 
turi ateiti. Metafora: nebėra 
Švenčiausiosios Mergelės Mari
jos; yra nėščia senė Marija Ca
re v na; tai teisybė, nes nesuklas
totos teisybės nebėra, ir Marija 
Carevna pagimdys vienintelį Jo 
sūnų; okupantai pravartauja ir 
žmones ir Dievą; išprievartauto 
Dievo sūnus bus rusas.

Kas čia taip burkliai meldžia
si? Šit: "Marija Carevna, oku
pantų motina, mes su tavimi, 
mes patys vykdysime tavo valią 
mūsų krašte, kol ateis tavo Vie
nintelis. Amen

IR TAU REIKĖS RAŠYTI 
TESTAMENTĄ

1993 rugsėjo 15, 
trečiadienis.

Gruzija. Z. Gamsachurdijos, 
nuversto teisėto prezidento, ka
riniai būriai, vadovaujami L. Ko- 
balijos, puola svarbių strateginių 
punktų kryptimis Počio regione. 
Žūva žmonės. Vyksta pilietinis 
karas. Jau.

1993 rugsėjo 16, 
ketvirtadienis.

Kaunas. 4.00 vai. Į Pakaunės 
miškų pasitraukia dar “apie 30 
SKAT Kauno rinktinės ginkluo
tų vyrų”. Jie apsiginklavę iš vie
nos kuopos paimtais 133 automa
tais. Dabar jau aliarmas keliamas 
iš visų plaučių: miške — savano
riai! Demokratija sutrypta, su
trypta!:

Tbilisis. Z. Gamsachurdijos 
būriai žygiuoja nesulaikomai. E. 
Severdnadzė: “Nieko kito man 
nelieka, kaip vykti į Suchumį ir 
raginti žmones ginti Suchumį 
plikomis rankomis”.
Kas Lietuvoje pasakys: nieko ki
to man nelieka, kaip vykti į...?

Taigi: Gruzija — Lietuva. 
“Imperijos pakraščių” tragiškas 
sąskambis. “Nebėr demokra
tinės Gruzijos! Netar demokra
tinės Lietuvos”!

Teisybė: yra demokratiškai 
okupuota Lietuva.

Vilnius. LR Seimas, Nušalina
mas Lietuvos banko valdytas 
pirmininkas R. Visokavičius, lito 
emisijos priešininkas.

Interliudija. Prieš 9 dienas 
NVS šalių susitarimu (1993 09 
06) įkurta nauja rublio zona. 
"Tai pirmas žingsnis atkuriant 
Sandraugos Ekonominę Sąjun
gą. Tai padės sukurti sąlygas iš
laikyti tradicinius finansinius ir 
ūkinius ryšius tarp draugiškiį 
valstybių įmonių ir gyventojų. 
Rusija kontroliuos bankų siste
mą, emisiją, kreditus". Pasiro
do, Rusijos kontrolė veikia ne tik 
rublio zonoj. Ir lito kieme.

Vilnius. A. Brazausko dekretu 
premjero pareigas rugsėjo 17-26 
dienų pavedama eiti finansų mi
nistrui E. Vilkeliui. A. Sleževi-

(nukelta į 4 p.sl.)

Kaip butų juoda 
be gyvo tikėjimo

Bronės Kalvaitytės prisiminimai

Gimiau 1925 m. vasario 3 d. 
labai gražiame Žemaitijos kam
pelyje, tuometiniame Telšių 
apskr., Varnių valse., Baltininkų 
km. Tėveliai turėjo 12 ha žemės 
ūkį, vėliau nusipirko dar 6 ba. 
Vienų ūkio pakraštį juosė srauni 
Virvytė, kitų — nuo kalnų tekan
tis šaltinis, o iš trečios pusės 
ežios skyrė mus nuo gerųjų mū
sų kaimynų. Prieš mūsų langus 
lyg koks milžinas stūksojo Žųsū- 
galos kalnas, kurį savo poezijoje 
mini didysis mūsų tautos dainius 
Maironis. Ant jo vasarų jaunimas 
rengdavo gegužines, švęsdavo 
Jonines. Degdavo laužai, skam
bėdavo dainos.

Užlipęs ant šio kalno, galėjai 
matyti bent dešimties kilometrų 
spinduliu visus to krašto apylin
kių vaizdus. Mūsų parapijos 
bažnytėlė, kuri yra už šešių kilo
metrų, atrodydavo visai arti. 
Saulėtom dienom, rudens ir pa
vasario spalvom pasipuošus 
gamtai, tie nuostabūs vaizdai 
taip užtardavo sielų, kad norė
davosi šaukti:

“Ak, kokia graži tu, mano 
tėviškėle...“ 7

Čia ir prabėgo ta mano gražioji 
vaikystė iki 12 metų, kurioje 
buvo ir labai skaudžių valandų.

Būdama septynerių metų ne
tekau mamytės,- o dvylikos — 
tėvelio. Tuomet visa tai atrodė 
tragiška, o vėliau ėmėme dėkoti 
Dievui, kad taip įvyko. Turime 
jų kapų tame Žemaitijos kampe
lyje, kurį ir šiandien dar galime 
lankyti, o juk galėjo būti ir ki
taip, galėjo tas kapas likti ir prie 
Laptevų jūros, ar kitoje šiaurės 
vietovėje. Gal net kartu ir mūsų 
visų septynių vaikų. Mat, tėvelis 
dešimt metų buvo Varnių vals
čiaus viršaičiu, o tokius 1941 me
tais Juk irgi kišo į tuos baisius 
ešalonus.

Mūsų kaimo žmonės buvo dau
giausiai vidutiniokai ir mažaže
miai. Visos šeimos buvo gausios, 
todėl kaime buvo daug jaunimo. 
Gyventi buvo linksma ir įdomu

Ilgai mūsų mokykloje dirbo 
mokytoja Sofija Kiaulei kytė, vė
liau tapusi Daugeniene. Ji buvo 
didelė patriotė ir puikiai su
gebėjo tuos savo jausmus įdiegti 
į mokinių širdeles. Istorijos pa
mokose gerai išryškindavo oku

pantų tikslus Lietuvoje, ir, 
turbūt dėka jos auklėjimo vėliau 
mūsų kaimo vaikinai beveik nie
kas nestojo nei į vokiečių, nei į 
rusų kariuomenės dalinius. Nie
kas nenorėjo lieti kraujo už sve
timus tikslus. Visi jie padėjo gal
vas savoje žemelėje.

Nuo dvylikos metų išvykau iš 
tėviškės, ir tik kartkartėm neil
gam čia apsilankydavau.

1940-ųjų vasarų praleidau tė
viškėje. Prisimenu, kaip birželio 
15-ųjų rusų kariuomenės daliniai 
pasklido mūsų vieškeliuose. Jie 
Buvo baisiai vargani — dulkėtos 
pilkos milinės, nušiurusios pilot- 
kės ir bintais apsuktos kojos. Jie 
buvo tiktai skurdžiai prieš Lietu
vos kareivėlius, kurie avėjo ba
tais, vilkejožaliom gražiom mi
linėm, ant galvos švytėjo ke
purės su Vyčiu.

Žiūrėjom į rusus su baime ir 
užuojauta. Baisu buvo, kad jų 
tiek daug, supratome, kad ne- 
l>ėra mūsų Lietuvėlės. Kartųjų 
buvo gaila, kad jie tokie vargšai.

Kaime žmonės klausinėjo vie
ni kitų, kas dabar bus, kaip toliau 
gyvensime? Niekas negalėjo į 
tuos klausimus atsakyti.

Tais laikais mūsų kaime šokius 
ruošdavo kiekvienų šventadienį. 
Vasarą buvo madingos geguži
nės, žiemų — pas ūkininkus, ku
rie turėjo didesnes patalpas. 
Dažnai ir mokykloje būdavo šo
kiai su programa, kurių ruošdavo 
mokytoja su gailesniais jaunuo

liais. Gnxlavo smuikininkai bro
liai Lileikiai ir Bagdonai. Pasta
rieji antrosios okupacijos metu 
1944 m. įsijungė į partizanų gre
tas. Kazimieras su žmona žuvo, 
palikę du vaikučius, o Povilas 
partizanavo iki 1954-ųjų m. Tų 
metų vasarų sužeistas pakliuvo į 
saugumiečių rankas. Atsėdėjo25 
metus. Dabar gyvena Telšiuose.

To meto šokiuose, muzikan
tams ilsintis, jaunimas dainii(xla- 
vo. Visi turėjo gerus balsus. Dai
na skambėjo ne tik šokiuose, ne 
tik šventadieniais, bet ir šiokia
dieniais visur ir visada: einant į 
pievas, laukus ir grįžtant iš jų, 
ir vakarais, einant į Virvytę mau
dytis. Daina nenutrūko ir ru
sams okupavus Lietuvą tik dai
nos pasklido su liūdesio atspal
viu. Dažnai skamtajo ši:

“Tau, sesute, puikios gėlės, 
O man kardas prie šalies,

\ Tau akis plaus ašarėlės,
Man ugnis takus nušvies...”

Sklido kaltas, kad vaikinam 
reikės karinę prievolę atlikti Ru
sijoje. Rūpestis ir netikrumas 
gauta jaunus veidus...

Tų metų nidenį aš išvykau gy
venti į Kaunu. Kaune buvo daug 
visokių anekdotų ir užrašų viešo
se vietose, atspindinčių tautos 
pasipriešinimo okupacijai dva
sių. Nors jau ir vyko gana daug 
areštų, tat dar žmonės neįsivaiz
davo tų saugumo pinklių, kurios 
tavo statomos kiekvienam žmo

gui, neįsivaizdavo, kad už kiek
vienų neatsargų žodį, jų laukia 
baisios kančios.

Rusų karininkai atsivežė savo 
šeimas. Žmonos pirko parduo
tuvėse viskų, kas pakliuvo, daž
nai nežin<xlamos daiktų paskir
ties. Žmonės kalindavo, kad ki
logramų sviesto įdėdavo į pu<xlų 
virti, o paskui nustelxlavo, kur 
jis dingo. J teatrų nueidavo su 
naktiniais marškiniais. Prie maisto 
parduotuvių susidarė eilės, ku
rių Lietuvoje žmonės nebuvo 
matę.

Pas mano šeimininkę gyveno 
viena žydų tautytas komjau
nuolė. Ji tiesiog dievino Stalinų 
ir visų santvarkų. Kada prasidėjo 
baisusis birželis — žmonių veži
mas, ji pareiškė, kad Stalinas 
žino, kų daro. Mums buvo .nesu
prantama, iš kur toks taisus fa
natizmas. Žmonių ašaros plovė 
Kauno, ir ne tik Kauno gatves ir 
kelius. Riedėjo į gelžkelio stotį 
sunkvežimiai prikimšti žmonių. 
Man šeimininkės brolio šeimai 
neleido net ir dukrelės, kuri iš
vakarėse buvo įnirusi, palaido
ti... O tai vargšei komjaunuolei 
atrodė viskas natūralu. Aš ma
nau, kad vokiečiam užėmus Lie
tuvų, ji kitaip pagalvojo apie 
žmonių kančias.

Dvidešimt antrų birželio pra
sidėjo karas.. Kaunu išvadavo pa
tys lietuviai. Po trijų dienų nepa
liko nei vieno rusų kareivio. Bu
vo sudaryta laikinoji Ambraze

vičiaus vyriausyta ir paskelbta 
Lietuvos nepriklausoinyta. Iš
girdę šių žinių, žmonės, gatvėse 
sustoję šluostėsi džiaugsmo aša
ras... Vokiečių kariuomenė 
įžygiavo į visai laisvų Kaunu, ta 
šūvio, ta aukų. Už Kaunu lietu
viai savo galvas paguldė. Kau
niečiai vokiečius sutiko su 
džiaugsmu, nes labai bijojo, kad 
nišai vėl nesugrįžtų. Deja, Lie
tuvos nepriklausoinyta buvo pa
neigta.

Tuoj po karo nuvažiavau į 
tėviškę. Ten, pasirodo, tarp kal
nų vyko vokiečių ir nišų su
sirėmimai. Buvo apšaudyta ir 
mūsų s«xlyl>a. Brolio šeima ne
nukentėjo, nes 14ivo pasitraukę 
į paupį. Žuvo tik vienas jaunas 
mūsų kaimynas.

Keliaujant po Žemaitiją, teko 
patirti nuoširdų žmonių džiaug
smų, kad visi taisomai praėjo, ir 
mes vėl laisvi, nors dar nebuvo 
aišku dėl tikrosios mūsų laisvės.

Sekmadienį nuėjau į mūsų pa
rapijos bažnyčių Janapolėje. Po 
pamaldų buvo suruošta gegu
žinė, kurios metu ant laužo buvo 
sudegintas Stalino portretas.

Mūsų kaimo jaunimas mane 
labai šiltai sutiko. Atrtaė, lyg aš 
<laugyl)ę metų bučiau čia nebu
vusi. Toks buvo visų džiaugsmas 
ir laimė po tokio taisus siaubo 
— talševikmečio.

(Bus daugjau)

l



NEUŽMIRŠTAMOS AUKOJIMO APEIGOS
(atkelta iš 3 psl.)

čius išvyksta į Japoniją. Kaip ir 
įvedant litą, premjero Lietuvoje 
nėra. Kai pradedama ypatinga 
“Naujojo pavasario” akcija, 
premjero, LDDP pirmininko, 
Lietuvoje nėra. Premjerui visa
da suteikiamas alibi.

...Lyja. Kiaurą dieną lyja...

1993 rugsėjo 17, 
penktadienis.

Tbilisis. “Demokratinės oku
pacijos” Gruzijoje vietininkas E. 
Ševardnadzė vadovauja Suchu
mio gynybai. Žūva daug žmonių.

Vilnius. RF ir LR valstybinės 
derybų delegacijos parafuoja tris 
susitarimus: 1) dėl Rusijos ka
riuomenės, išvedamos iš Vokie
tijos, tranzito per Lietuvą; 2) dėl 
karo pensininkų; 3) apskritai dėl 
pensijų.

Įvykiai klostosi “demokratinės 
okupacijos” naudai, ir LDDP el
giasi kaip lapė uodega užšluojan- 
ti pėdsakus sniege: pasirašo ben
drą — pirmą kartą! — su kitomis 
7 partijomis, pareiškimą dėl pa
sitraukusių į mišką savanorių. Ir 
prezidentas A. Brazauskas pa
skelbia pareiškimą. Konfliktą su 
savanoriais reikia išspręsti dery
bomis, taikiai, be šūvių.

Ir: LTV, 23.30 vai. Krašto ap
saugos ministras A. Butkevičius 
paskelbia savo įsakymą Nr. 867. 
Savanoriams, pasitraukusiems iš 
tarnybos vietų, įsakoma sugrą
žinti ginklus iki 1993 09 20 die
nos, 12 valandos.

O jeigu nesugrąžins?- Sffvid iš 
miško galimybė didėja kiekvieną 
dieną. “Nepriklausomoj Lietu
voj nepriklausomi žmonės stu
miami į mišką kaip pokario me
tais”.“ Stumiami. "Tai teisybė. 
Provokacija paremta- • • teisybe. 
Tuo ji pavojingesnė.

Pakaunės miškas. 17.30 vai. 
“SKAT mašinos” pajuda iš sto
vyklavietės. “Savanoriai” grįžta 
iš miško, sudeda ginklus.

Šauti — vėlu? Rusijoj prasi
dėjo riaušės. Į automatų šūvius, * 
kuriuos rytoj (09 25) paleis S. Te- : 
rechov vyrukai Maskvoje, B.-Jel- . -
čin spalio ketvirtą dieną atsakys - Sadauskaitę.

llIllUOll rk. UUlAUVIVIŲd. * . 1 •

' Tbilisis. TV. Gruzijos parla- tankl* ŠQviais i Baltuosius —...................
mento pirmininkas V. Goguadaė—^“mus 
kreipiasi į tautą, sakydamas, kad 
Gruzijai būtina įstoti į NVS. Jau.

Maskva. Dailės teatre prasi
deda “TSRS tautų kongresas”, 
kuris turi būti “didžiosios vals
tybės TSRS atkūrimo pradžia”.

1993 rugsėjo 20, 
pirmadienis.

Vilnius. 12:00 vai. Pasibaigė 
laikas išeiti iš miško. “Savano
riai” neišėjo. Atsistatydinimo 
pareiškimus rašo SKAT štabo 
viršininkas J. Gečas, krašto ap
saugos ministras A. Butkevičius.

1993 rugsėjo 21, 
antradienis.

Maskva. TV, B. Jelcin paskel
bia įsaką, kuriuo nutraukiamas 
RF AT darbas, paleidžiamas LD 
suvažiavimas.

RF Konstitucinis teismas (pir
mininkas — V. Zorkinas), rem
damas^ 197.8 metų TSRS Kon
stitucija, pripažįsta B. Jelcin 
įsaką neteisėtu, ir RF AT vado
vaujama R. Chasbulatov, nušali
na B. Jelcin, prezidentu paskel
bia generolą A. Ruckoj.

Du prezidentai. Du gynybos 
ministrai. Rusija dvigubėja, tri- 
gubėja, keturgubėja, tačiau lau
kia to paties — Vienintelio. Jis 
turi ateiti. Jau. 

1993 rugsėjo 22, 
trečiadienis.

Maskva. Rytą B. Jelcin kalbasi 
telefonu su B. Clinton iJAVepre^v. 
zidentas surengia spaudos kon
ferenciją: “Visiškai palaikau B 
Jelcin sprendimą. Jis siūlo nau
jus rinkimus. Jis siūlo pačiai 
liaudžiai rasti išeitį iš aklavietės.

Praeina tik kelias' valandos; ^iėjų^roF.-Vi Daujotyterfe^^un  ̂
kai apie “Didžiųjų > laikyseną’-1’ ’ 
praneša radijas, ir ...

kelią, neturi namų. Tauta duoda 
tiems žmonėms namus atsimin
dama, galvodama apie juos 
Neužmirškime vieni kitų ir min
tyse visi turėsime namus, ku
riuose nėra Marijos Carevnos.

Kauno rajonas. Altoniškių 
miškas. Sodyba miške. 23.00 
„vai. Buvęs savanoris, buvęs (?) 
KGB darbuotojas H. Valaitis 
nušauna šešiolikos metų mer-

1993 lapkričio 2, 
antradienis. _

Maskva. Rusijos saugumo ta
ryboje po trečio svarstymo (pir-

1993 rugsėjo 24. 
penktadienis.

Maskva. NVS šalių vadovų su- mas — kovo 3, antras spalio 6) 
sitikime įkurta Sandraugos Eko-' prezidento B. Jelcin įsaku Nr. 
nominė Sąjunga. Tai būsianti fe- 1883 priimtą Rusijos karinė dok- 
deracija. Toji federacija būsianti * trina.
“persikeitusios imperijos karka- ' Rusija gali įvesti kariuomenę 
sas”. Būsimos imperijos sutartį į kitų valstybių teritoriją. Kai rei

kia. Kai iškyla pavojus, tarkim, 
Rusijos piliečiams, gyvenan
tiems kitose valstybėse. Kiek 
Lietuvoje Rusijos piliečių? Ne
svarbu. Tai juk metafora. Kai 
Lietuvoj koks nors “buvęs” KGB 
darbuotojas pradeda šaudyti,

pasirašė 9 šalys. Devinta—Mol
dova. Lietuva — kelinta? “Euro- ; 
pietiška partnerystė su NVS šąli- n 
mis”. Prisimenate? Tai ir yra su
tartis su Sandraugos Ekonomine 
Sąjunga. Taigi: '> }

“partnerystės vardan taikos”1'1
■'sutartis su NATO; ' ,K’cV ’"K'r Rusija gali įvesti į Lietuvą ka- 

“europietiškos partnerystės” ritiomenę.
sutartis su NVS (Ekonomine Są
junga); " 1993 lapkričio 4

Šios sutartys — “Lietuvos tilto ketvirtadienis.
tarp Rytų ir Vakarų" s^paros., įjdjejj Kremljaus
Kas ciasėdi ant tilto ir taip baik- rūmai 12(x) va| RF iden. 
liai, murkliai meldžiasi? Šit:,.-,; tas B Jekin prjilna LR

Marija Carevna, okupantų mo-.:5 dįntii A Brazauskų. Spaudos 
tina, mes su tavimi... >. . a.„.e konferencijoj A. Brazauskas pa-

3 feiškia: “Susitarta geriau organi-
SP ,o > ' s’3'zGoti Lietuvos - Rusijos deryba-

sekmadienis. l < ~j c •*. u i iu J • s . Susitarsimas bus vykdomas 
Roma. Klinijoj mirė Federico greitai ir sėkmingai.

Fellini, kelias savaites išbuvęs
“be sąmonės. Europa gyvena leis- Lapkričio 18 dieną RF prem-

gyve sąmone nuo Potsdamdkon- jenas V. Čemomyrdyn tūpteli 
ferencijos. Europa nemirtinga. Vilniuje ir greitosiomis pasirašys

Vilnius. Akademinis dramos 9dokumentus — padės pamatus 
teatras. 18.00 vai. Sostinės elitas '^europjetiškos partnerystės su
mini S. Daukanto 200 metų jubt-‘ %ųkiai su NVS — Ekonoiųįpe

‘ kantas teturėjo kelią. Kai'tėtuti^ 1A994 sausio 13dieną Maskvoje 
..nug.-oiuj “

Lapkričio 18 dieną RF prem- 

■Vilniuje ir greitosiomis pasirašys 

B. Jelcin - B. Clinton pasirašys 
bendrą pareiškimą. “Pasauliui ir 
demokratijai didžiausią grėsmę 
dabar kelia nacionalizmas . Ke
lių dienų derybų metu preziden
tai nuspręs, kad pasauliui reikia 
tvirtos rankos. Ir visi dėl visko 
tartis turės su JAV ir Rusija. Ir: 
“Svarbiausia: palikti Europos 
duris atdaras ir be skiriamosios 
linijos“. “Saugumas be skiriamo
sios linijos”. Sausio 17 dieną A. 
Brazauskas užsienio šalių amba
sadų Lietuvoje vadovams paaiš
kins Lietuvos (?) poziciją: “Mes 
prieš bet kokią sieną tarp blokų, 
tarp Rytų ir Vakarų Europos“. 
Ir 1994 01 27 dieną Briuselyje 
A. Brazauskas pasirašys (antras 
Europoje!) “partnerystės vardan 
taikos” sutartį su NATO.

Pasirašius šią sutartį, nepasi
rašyti “europietiškos partne
rystės” sutarties su NVS - Eko
nomine Sąjunga jau nebegalima. 
“Partnerystės vardan taikos” su
tartis Lietuvai nereiškia nieko 
kito kaip tik savisaugos jausmo 
apmarinimą prieš stojant į naują
ją Rusijos imperiją (ji iš pradžių 
bus vadinama dešimtimis vardų 
— NVS,federacija, Sandrauga, 
Sandraugos Ekonominė Sąjun
ga, Nauja Rublio Zona, Dujų ir 
Naftos Vartotojų Susivienijimas, 
Europos Bendrabutis, Nu
skriaustųjų ir Pažemintųjų 
Šventosios Maskvos Imperija, 
Vienintelio Žemė t. t., ir t. t.).

Lietuva bus paaukota Paskui 
bus paaukotas aukotojas, kad lik
tų gyvuoti patikėtinių Seimas. 
Naująjį vyriausiąjį “demokra
tinės okupacijos” vietininką at
siųs ne Rusija. Jungtinės Ameri
kos Valstijos. Ir jo rinkimuose 
nenurungs nei E. Bičkauskas, 
nei R. Ozolas, nei J. Erlickas.

Faktų liudijimas: “Miškas 
turėjo iššauti rugpjūčio 1-5 die
nomis. Neiššovė. Prezidentas vi
zitą į Maskvą atidėjo. Miškas 
turėjo iššauti rugpjūčio 19-23 
dienomis. Neiššovė . Prezidentas 

atšaukė vizitą į Maskvą. Spalio 
paskutinę valandą miškas iš
šovė . Praėjo 85 valandos, ir pre
zidentas jau žingsniavo Krem
liaus koridoriais.

Vilniuje tuo metu buvo mini
mos karaliaus Mindaugo žūties 
730 metinės. Karalius Mindau
gas žuvo 1263 metais neaiškio
mis aplinkybėmis. Arkikatedroje 
atidengta paminklinė atminimo 
lenta: “Mindaugas — Lietuvos 
karalius, karūnuotas 1253 me
tais, ypatingasis šventos Romos 
bažnyčios sūnus, Lietuvos vys
kupijos įsteigėjas, pirmosios ka
tedros statytojas”.

Miškas turėjo nušauti Lietu
vą . Nušovė šešiolikos metų mer
gaitę . Įvyko Daukanto žodžiu ta
riant “perkeitimas“.

-Įvykių testamentas: “Kai 
gulėsite mirties patale ir rašysite 
testamentą, turtą, kurį pa
vogėte,liepkite išdalyti elgetoms. 
Nepalikite sūnums^r dukterims 
tramdomųjų marškinių. Gulki
tės su jais į karstą. Keliaukite su 
jais į kapines. Jūsų vaikams ne
reikia jūsų priešų”. x

(Pabaiga)

- Bendra Lietuvos - Kana
dos įmonė "Pierana" Lietuvoje pra
dėjo statyti namus, daugiausia skir
tus kaimo gyventojams. Vieno 
aukšto 90-120 kv. metrų ploto 
butai susideda iš dviejų dalių - 
modulių, visiškai paruoštų gamyk
loje. Pirmieji tokie namai pastaty
ti Vilniaus rajone, Papikeliškių kai
me.

d
- Vyriausybės nutarimu nuo 

šiol trylika kūrybinių sąjungų galės 
neatlygintinai naudotis negyvena
maisiais pastatais, kuriuos dabar 
nuomoja arba valdo. Tokia teisė 
dabar suteikta architektų, dizaine
rių, fotomenininkų, kompozitorių, 
rašytojų, mokslininkų ir kitoms 
sąjungoms.

t
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Taupios Kelionės• Į Pabaltijį
TAI H'KITE LAIKA... tiesioginė kelionė iš New Yorko Kenncdy aerodromo 
iki Rygos (Latvija). American ’IYans Air yra greičiausias kelias į Pabaltijį!

TU PYKITE PIMGI S... palyginki! ir sutaupysi! keliaudami su American 
Tranu Air. Jums geriausias aplarnavimas ir prieinamiausią kaina!

nuo
KAINA | VIENĄ PUSĘ IŠ ŠIŲ MIESTŲ:
(Persėdimas \ l\ Xe\\ lorko J.F.KJ

U tania nuo MII Delioil nuo ‘344 l’liiladclphia nuo $324
Boston nuo $279 Los \ngcles nuo $397 Pillsburg nuo ‘329
C.leseland nuo ‘370 \liaini nuo $419 Sraute nuo ‘399

‘434 Minneapolis nuo $329 San Franriseo nuo ‘397

Kelionė į vienę pusę, perkant 
bilietu į abi puses

Sos komo* yra ne*ezonine* keliavimo komo*. Koi proside* kekavvno sezonas *Off- 
peąk' jos bus tymai brangesnes Bilietus reikia užsnokyt, bent 21 dieno prieš skrydi 
Gaidiški mokėk o- $32.95 bus pridėti prie keliones brlieiu koi ut ruoš mokėsite 
Šios AIA's skrydtv New York-Ryga sąlygos galiojo nuo Sf7/Si iki 10/31/94

\r Jus skrenda! biznio reikalais. ar 
pasimatyti su giminėmis. Jus nori! 
ten nukeliauti kuo greičiau. Nereikia 
persėsti į kily lėktuvą. nereikia lx* 
reikalo išleisti dar daugiau pinigu.
ATAs tiesioginis skrydis iš \ew Sorko 
į Pabaltijį yra patogus, ekonomiškas, 
ir labai paprastas. Juk Jus visada to 

'. tenorėjote.

IXM. ilgiausios kelioiM's j Pabaltijį skam
binkit Jū^j kelionių agentui arba \T\:

800-382-5892
?.* • i
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□ Rusija ir Baltarusija balandžio 
13 d. , po 7 mėnesius trukusių 
derybų, pasirašė susitarimą, kuriuo 
bus sujungiamos Rusijos ir Balta
rusijos monetarinės politikos. Susi
tarimas leis Baltarusijai pirkti piges
nę naftą ir dujas iš Rusijos. Mėne
sinė infliacija šių metų pradžioje 
Baltarusijoje išaugo iki 40%. Susi
tarimas pirmiausia turi būti pa
tvirtintas visos Baltarusijos gyven
tojų referendume, kurio data dar 
nenustatyta. Jei balsuotojai nu
spręs patvirtinti susitarimą, tai jie 
savo dabartinius Baltarusijos rub
lius, kuriuos vadina "kiškučiais", 
pakeis j rusiškus rublius santykiu 
1:1.

Drąsūs keliautojai - Vladas Vitkauskas (kairėje) ir Julius 
Gudavičius (dešinėje) su chicagiečiu dr. R. Ošlapu kovo 4 d. 
Chicagos Jaunimo Centre surengtoje vakaronėje, kurioje 
keliautojojai pasakojo apie savo žygius. Ed. Šulaičio nuotrauka

atskirų vyskupų priklausys, ar jiems 
priklausančiose vyskupijose mer
gaitėms bus leidžiama patarnauti 
mišiose. Jau daugelį metų kai ku
riose JAV parapijose mergaitės pa
tarnaudavo mišioms. 1987 m. JAV

jamasi dėl galimų NATO lėktuvų 
reidų virš serbų karinių pozicijų.

□ Olandijoje jau priskaičiuoja
ma iki 50,000 nelegalių imigrantų, 
kurių dauguma yra iš buvusios 
Jugoslavijos. Dauguma iš jų gauna

□ Vladimir Žirinovskij dėl jo 
garbės ir orumo įžeidimo padavė į 
teismą savo politinius oponentus. 
Įžeidimus jis įvertino suma - 
$830,000. Didžiausia suma - 
$277,000 įvertinama reformato
riaus Jegor Gaidar kalbos. Įžei- 
dusiųjų Žirinovskij sąraše - užsie
nio reikalų ministras Andrėj Kozy- 
rev, St. Peterburgo meras Anatolij 
Sobčak ir buvęs KGB generolas 
Oleg Kalugin.

□ Nuo šiol ir mergaitės, ir ber
niukai oficialiai galės patarnauti 
Romos Katalikų mišiose, - balan
džio 13 d. pranešė Vatikanas. Nuo

prelatai, siekdami moteriai suteik
ti didesnę rolę, pasiūlė Vatikanui, 
kad mergaitėms taip pat būtų lei
džiama patarnauti mišiose. Vatika
nas šią galimybę pradėjo studijuo
ti prieš metus.

□ Balandžio 14 d. Rusijos užsie
nio reikalų ministras Andrėj Kozy- 
rev, protestuodamas prieš NATO 
lėktuvų reidus virš Bosnijos serbų, 
pareiškė, kad Rusija atsisako prisi
jungti prie NATO "Partnerystė var
dan taikos" programos. Šioje pro
gramoje dalyvauja jau 14 Europos 
valstybių. Rusija yra įsižeidusi, kad 
su ja nebuvo iš anksto konsultuo-

valstybės pagalbą, kuri per metus 
sudaro $830 milijonus. Olandijoje 
gyvena 15 milijonų žmonių. Dar
bingo amžiaus žmonių grupėje - 
9% bedarbių. Olandijos vyriausybė 
numato keisti gana lojalią politiką 
imigrantų atžvilgiu: prieglobstis 
bus suteikiamas tik tikroms karo 
ar persekiojimų aukoms. Vadi
namieji ekonominiai imigrantai 
bus verčiami grįžti namo.

□ Balandžio 14 d. Maskvoje tei
sėjas leido 19-os metų buchalte- 
riui PaveI Zverev dėl įsitikinimų 
vietoj būtinosios karinės tarnybos 
atlikti alternatyvią - civilinę.

- uinid',n£U

LINAS KOJELIS KOVO 11-OSIOS MINĖJIME

CHICAGOJE
Paminėta Kovo 11-oji

Šalia gausių Vasario 16-osios minėjimų Chicagoje vyko tik vienas 
Kovo 11-osios minėjimas, kurį kovo 13 d. Jaunimo Centre surengė 
Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga.

Jėzuitų koplyčioje mišias aukojo kun. Juozas Vaišnys, taip pat pasakęs 
ir šventei skirtą pamokslą. Pamaldų metu giedojo Vaclovas ir Margarita 
Momkai, vargonuojant muz. Mangirdui Motekaičiui. Po mišių susirink
ta prie Žuvusiųjų dėl Lietuvos laisvės paminklo. Čia buvo uždegtas 
aukuras, merginos padėjo gėles, o ALT-o Sąjungos vicepirm. Petras 
Buchas tarė trumpą žodį šios šventės tema. Iškilmės baigtos Lietuvos 
himnu.

Tada buvo persikelta į Jaunimo Centro didžiąją salę, kur buvo 
akademinė ir meninė dalis. Viskas vyko sklandžiai be didesnių ištęsimų. 
Įnešus vėliavas buvo sugiedoti JAV ir Lietuvos himnai, kun. J. Vaišnys 
paskaitė invokaciją, o Vida Jonušienė - Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo (Kovo 11-osios) aktą.

Programos vedėjos Daivos Meilienės scenon pakviestas Lietuvos gen. 
garbės konsulas Vaclovas Kleiza ragino turėti daugiau pakantos vieni 
kitiems, mažiau kalbėti, daugiau klausyti ir mažiau teisti.

Pagrindinė kalbėtoja - "Draugo" vyr. redaktorė Danutė Bindokienė 
iškėlė mintį, kad išeivijoje reikia pasekti Atgimimo metais Lietuvoje 
surengtu "Baltijos keliu" ir čia užsienio lietuviams susijungti į panašų 
simbolinį kelią. Kalbėtoja pareiškė mintį, kad Amerikoje žmonės mėgs
ta "instant" produktus, nori viską greitai turėti, gauti, pasiekti. Tačiau 
ne visur tai galima pritaikyti ir to net nereikėtų siekti, kas liečia įvykių 
Lietuvoje raidą.
,/Meninėje dalyje pasirodė sol. Dana Stankaitytė. Akompanuojant 
Alvydui Vasaičiui, ji sudainavo 4 kūrinius. 13 metų amžiaus jaunuolis 
Valdas Vasaitis, akompanuojant jo tėvui, gana sugebančiai parodė ką 
yra išmokęs per neilgą smuikavimo laikotarpį.

;Minėjimo pabaigoje publika dėkojo už šį trumpą, bet efektingą 
minėjimą.

Didieji keliautojai Jaunimo Centre
..... Du drąsūs keliautojai iš Lietuvos - Vladas Vitkauskas ir Julius 
Gudavičius - buvo užsimoję iš Rusijos per Beringo sąsiaurį pasiekti 
Ajįaską. Po nesėkmingo bandymo buvo atvykę į Chicagą ir Jaunimo 
Centro kavinėje kovo 4 d. jie papasakojo apie savo vargus ir kliūtis, 
neleidusias realizuoti šią misiją.

J. Gudavičius nusiskundė, kad, jiems, atvykus į paskutinę stotį prieš 
jų žygį per Beringo sąsiaurį,buvo įvairių trukdymų iš rusų pusės ir 
reikėjo gautį leidimus. Tuomet jie nuskrido į Aliaską ir iš ten bandė 
pereiti šį sąsiaurį. Bet tada orai jau buvo >atšilę ir gamtinės sąlygos 
privertė juos nuo šio žygio atsisakyti. 1

Nors šį kartą jų planuotas žygis nepavyko, apie tai rašė Aliaskos

- Dali. Jadvyga Paukštienė, 
Chicago, IL, Panevėžio kraštoty
ros muziejui padovanojo 70 savo 
tapybos ir grafikos darbų. Nese
niai tame muziejuje vyko jos dar
bų paroda.
- Lietuvių Katalikų Religi

nės Šalpos metinis suvažiavimas 
įvyks spalio 9-10 dienomis Put- 
nam, CT, N. Pr. Marijos seserų 
sodyboje.

- Baltimorės LB apylinkė 
per valdybos iždininką Juozą Sau- 
rusaitį "Darbininkui" stiprinti at
siuntė $50. Už auką laikraščio lei
dėjai ir administracija nuoširdžiai 
dėkoja.

— Amerikos Lietuvių Kuni
gų Vienybės metinis susirinki
mas įvyks spalio 10-11 dienomis 
Putnam, CT, N. Pr. Marijos seserų 
sodyboje.

LB Sunny Hills, FL, apylinkė, 
savo jėgomis surengusi įspūdingą 
Vasario 16-tosios minėjimą, į Kovo 
11-tosioš minėjimą, surengtą kovo 
13 d., pakvietė Liną Kojelį, buvusį 
Užsienio Reikalų Departamento ir 
Baltųjų Rūmų pareigūną ir dabar
tinį JAV-Baltijos Fondo (The U. S.

nuotaiką tomis dienomis.
Tačiau greit pradėjome išgirsti 

apie nesutarimus ir net rietenas 
Lietuvoje. Sunku tautai atsigauti 
po 50 metų, praleistų bolševiki
niame kalėjime. Lietuvai yra rei
kalinga pagalba. Mes mėginome 
padėti per "Dovana Lietuvai" rink-

radjų fondus. Iki 1993 metų pabai
gos iš tokių šaltinių sutelkta mili
jonas dolerių su viršum, kas reiškia, 
kad Amerikos baltų suaukoti pini
gai padidėjo maždaug 15 kartų. 
Reikia pabrėžti, kad tokių fondų 
paskirti pinigai gali būti naudoja
mi tik USBF tikslams puoselėti, o

spauda, ypatingai "Anchorage Daily News" dienraštis.
(Kitas keliautojas - V. Vitkauskas - kalbėjo daugiau apie savo žygį, kurį 

jis padarė įkopdamas į aukščiausio pasaulyje kalno - Everesto viršūnę. 
Tą-viršūnę.beveik 9 kilometrų aukštyje jis pasiekė pernai gegužės 40 d. 
,ir ten paliko plevėsuoti Lietuvos vėliavėlę ir dar pažėrė saują Baltijos 
jūros gintarėlių.

Abu keliautojai gana plačiai atsakinėjo ir į gausybę klausimų. Vaka
ronę surengė Jaunimo Centro moterų klubas.

- .Tautodailininkė Uršulė 
Astrienė, Grand Rapids, MI, per 
paskutiniuosius 28 metus Balzeko 
muziejuje, Chicago, IL, kasmet 
praveda margučių dažymo pamo
kas. Šiuo metu minėtame muzie
juje vyksta jos iš tikrų šiaudų dary
tų paveikslų ir lietuviškų margučių 
paroda. Paroda tęsis iki balandžio 
30 d.
- Juozas Masilionis, visuo

menininkas, pedagogas ir lituanis
tinio švietimo išeivijoje puoselė
tojas, neseniai susuke 80 metų 
amžiaus (gimęs 1914 m. kovo 4 d. 
Miežiškių parapijoje, netoli Pane
vėžio). Jo sukaktis gražiai paminė
ta ir Lietuvos spaudoje.

- Dainininkai Arvydas- ir . , 
Jūratė Vilčinskai atvyko i Chi- > , 
cagą iš Vilniaus ir gegužės 7-8 die
nomis koncertuos Jaunimo Cent
re, o gegužės 14-15 dienomis - 
Lietuvių Centre, Lement, IL.

- Baltic Foundation) prezidentą.
Linas Kojelis, prof. Vytauto 

Landsbergio pakviestas, 1990 m. 
kovo 11d. buvo Vilniuje ir Aukš
čiausiosios Tarybos (dabar Seimo) 
rūmuose pats stebėjo tą Lietuvos 
istorijoje labai svarbų įvykį. Sun
ny Hills minėjimo dalyviai (jų bu
vo per 60) su didžiuliu susi
domėjimu klausėsi jo pasakojimo 
apie nuotaikas Aukščiausiosios Ta
rybos posėdžių salėje ir apie lauke 
susirinkusios minios džiaugsmą. 
Tai buvo prieš ketverius metus. 
Atstatytoji nepriklausomybė lietu
vių krauju buvo apginta Sausio 
13-tąją (1991 metais), o už pus
mečio su virš Lietuva buvo pri
pažinta visų Jungtinių Tautų na
rių ir priimta į šią organizaciją. 
Visi prisimename savo pakilią

liavas, per Lietuvių Fondą, Lietu
vos Vaikų Viltį, Lithuanian Mercy 
Lift. Reikia pripažinti, kad mūsų 
pagalba nėra labai didelė, nes yra 
vis sunkiau sutelkti stambesnes 
sumas.

Svečias Linas Kojelis išsamiai 
papasakojo, pasinaudodamas 
skaidrėmis, apie paramą Lietuvai 
ir kitom dviem Baltijos valstybėm 
teikiamą per The U. S. - Baltic 
Foundation (toliau USBF). USBF 
buvo įsteigta 1990 metais. Jos tik
slas yra skatinti Baltijos valstybių 
politinį, socialini ir ekonominį 
vystymąsi, vadovaujantis demok
ratiniais, pliuralistiniais ir laisvos 
rinkos principais. Tam tikslui yra 
telkiamos lėšos iš JAV gyvenančių 
baltų kilmės žmonių. Kartu yra 
kreipiamasi į privačius ir korpo-

PRISIMINTAS PALAIMINTASIS 
JURGIS MATULAITIS

Viktorija Dėdinienė kovo 24 d. į savo namus Sunny Hills, FL, sukvietė 
tuziną svečių. Proga - palaimintojo Jurgio Matulaičio bareljefo šventini
mas. Palaimintojo veidas, kieto medžio plokštėje išskaptuotas, iki 
smulkiausių detalių išbaigtas medžio skulptoriaus Antano Žalkausko. 
Bareljefą pašventino Šv. Teresės parapijos klebonas kun. Francis Szc- 
zykutovvicz. Po šventinimo sekė vaišės ir Viktorijos Dėdinienės bei 
Antano Žalkausko pasipasakojimai, kodėl bareljefas sukurtas ir kodėl jį 
dailininkas Viktorijai padovanojo.

Prieš keletą metų Viktorijos vyresnysis sūnus Stasys susirgo kepenų 
liga. Ne ciroze, kuria suserga alkoholikai, bet kažkokia neišaiškinta. 
Stasys - blaivininkas, tvarkingas šeimos žmogus, JAV federalinės valdžios 
tarnautojas. Jo kepenys ilgainiui tiek atrofavosi, kad pirma mėnesiai, 
paskui tik savaitės buvo likę gyventi, jeigu neatsiras kepenų donoro. 
Viktorija ėmė melstis į palaimintąjį Jurgį Matulaitį ir buvo išklausyta: 
atsirado donoras ir sūnui kepenų persodinimo operacija geriausiai 
pavyko. Šiuo metu jis dirba ir džiaugiasi gyvenimu.

Tuo tarpu apie vidurĮ 1992-jų skulpt. A. Žalkauskas ėmė blogiau ir 
blogiau jaustis. Atlikus vienus, kitus ir ^rečius tyrimus, visi gydytojai 
vieningai sutarė, kad jam likę gyventi 6^8 mėnesiai, bet jokiu būdu 
neilgiau, kaip aštuoni. Taip buvo nuspręsta 1992 m. lapkrityje. Radia
cinė terapija, ją sekusi operacija nieko nepadėjo. Viktorija jam patarusi 
pagalbos ieškoti pas palaim. Jurgį Matulaitį. Paklausęs. Nežino net, 
kada pasijuto sveikas. Anot gydytojų, plaučių vėžio simptomai nedin- 
gę, bet jo tai nevargina, jis jaučiasi sveikiausiu žmogumi. Jį tyrę ir gydę 
daktarai negali atsistebėti. Atsidėkodamas palaim. Matulaičiui jis ir 
sukūrė bareljefą. Atsidėkodamas Viktorijai už patarimą, jai padovanojo. 
Tai tokia istorija, kuria valia tikėti ar netikėti.

Alfonsas Nakas

ne administracijai, projektų pa
ruošimui, ir kasdieninėms išlaid
oms. Tokioms išlaidoms gali būti 
naudojami tik iš USBF narių su
rinktos lėšos. O nariu skaitomas 
kiekvienas, paaukojęs ne mažiau 
kaip $25 į metus. -

Savo tikslams pasiekti USBF turi 
įstaigas Taline, Rygoje ir Vilniuje, 
o centrinė įstaiga yra Washingto- 
ne. Tarp šiais metais užsibrėžtų 
darbų yra:

1. Savivaldybininkų apmokymo 
centrai prie Tartu, Rygos ir Kauno 
Technologijos universitetų. Tam 
tikslui yra gauta $300,000 iš Pew 
Charitable Trusts. Nuo pereito spa
lio iki ateinančio birželio Ameri
kos instruktoriai vadovauja mėnesį 
užsitęsiantiems seminarams.

2. Šiuo metu 20 vidurinių mo
kyklų mokinių iš Baltijos valsty
bių mokosi Maryland mokyklose. 
Šią programą finansuoja U. S. In
formation Agency. Ateinančiais 
mokslo metais Maryland studen
tai mokysis Baltijos kraštų mokyk
lose.

3. USBF išleistame U. S. - Baltic 
Partnership Guide įtraukta dau-

Žurnalistai iš Lietuvos
Algio Grigo, G. T. International kelionių biuro prezidento pakviesta, 

Chicagoje lankėsi grupė žurnalistų iš Vilniaus. Jie čia praleido daugiau 
negu 3 dienas. Buvo atvykę spaudos atstovai: Neringa Jonušaitė ("Lietu
vos Rytas"), Leonardas Aleksiejūnas ("Gimtasis kraštas"), du televizijos 
atstovai - Romas Jankauskas, Zigmas Gruzinskas. Su jais buvo atvykusi 
irATlniaus miesto vicemerė Birutė Butkutė.

Svečiai iš Vimiaus buvo apgyvendinti gerame viešbutyje - "Swiss 
Hotel", vežiojami po’įvairias lietuvių įstaigas, supažindinami su Chica- 
ga. T

Į Ed. Šulaitis

giau kaip 200 JAV universitetų, 
profesinių ir verslo sąjungų, ku
rios parūpina stipendijas ir kitokią 
paranaąUaltijos kraštų studentams 
ir profesionalams. Šis vadovas iš
dalintas Baltijos kraštų mokslo įs
taigoms.

4. Padedant U. S. Office of Gov
ernment Ethics, USBF steigia Bal
tijos kraštų ministerijose ir savi
valdybėse programas apsivalyti 
nuo post-komunistinės korupcijos.

5? Kartu su Corporation for Pub
lic Broadcasting (PBS), USBF ruošia 
programas apie demokratiją ir lais
vąją rinką Baltijos kraštų televizi
joms ir programas apie Baltijos

valstybes JAV televizijai. Kartu 
USBF steigia Independent Media 
Centers puoselėti valstybės nekon
troliuojamą laisvą spaudą ir elek
troninę žiniasklaidą.

Prieš Linui Kojeliui atvykstant į 
Sunny Hills, USBF atsiuntė apy
linkės pirmininkei Laimai Savaitie- 
nei keletą aplankų su USBF veik
los ir tikslų aprašymais. Ji su atsiųs
ta medžiaga aplankė gan daug vie
tos gyventojų, išgaudama pasi
žadėjimus paremti USBF veiklą.

Po minėjimo ir pasisvečiavimo 
parapijos salėje prie kavos ir už
kandžių, aukojusieji ar pasižadėję 
aukoti stambesnes sumas buvo

- "Gintaro", Toronto lietuvių 
jaunimo ansamblio, metinis kon
certas Palangos Juzė įvyks gegužės 
7 d. Port Credit gimnazijos audi
torijoje, 10 Mineola Rd. E, Missis- 
sauga, Ont.

— Komp. Vlado Jakubėno 90 
metų gimimo sukaktuvinis kon
certas įvyks gegužės 15 d. Chica
go, IL, Balzeko Lietuvių Kultūros 
muziejaus "Gintaro" salėje. Rengia 
komp. VI. Jakubėno vardo draugi
ja Chicagoje.

— Šv. Kazimiero popiežiš
koje lietuvių kolegijoje Romoje 
Šiuo metu studijuoja 9 klierikai, 8 
kunigai ir 2 seselės.

-- Lietuvių Katalikų mokslo 
akademijos finansinę valdybą su
daro pirm. dr. Vytautas Vygantas, 
vicepirm. dr. Česlovas Masaitis, 
ižd. kun. Rapolas Krasauskas, sekr. 
preL dr. Vytautas Balčiūnas, nar
iai: kun. dr. Valdemaras Cukuras, 
dr. Juozas Rygelis. Finansinė valdy
ba Putnam, CT, tvarko Amerikos 
lietuvių kultūros archyvą (ALKA) 
ir religinių knygų leidyklą "Krikš
čionys gyvenime".

Palaimintojo Jurgio Matulaičio bareljefą kovo 24 d. Sunny 
Hills, FL, šventina kun. Francis Szczykutowicz. Kairėje - dali. 
Antanas Žalkauskas. . ___

pakviesti į Laimos ir Jurgio Savaičių 
namus artimiau susipažinti su Linu 
Kojelių. Į gan nedidelį Savaičių 
namą susirinko peri" 40 svečių. 
Pačiame minėjime ir po minėjimo-' 
pas Savaičius USBF veiklai paremti 
buvo surinkta $3,085.

Įdomu pastebėti, kad į USBF 
patariamąją tarybą įeina VVilliam 
D. Schaefer, dabartinis Maryland 
valstijos gubernatorius, Frank J. 
Fahrenkopf, Jr., buvęs respub
likonų partijos pirmininkas, mūsų 
tautietė Ann Jillian, o 14-os narių 
direktorių taryboje yra Gintė Da- 
mušytė, Lietuvos Misijos Jungti
nėse Tautose patarėja.

Norintieji gauti daugiau infor
macijos ar pasiųsti aukų gali kreip
tis: The U. S. - Baltic Foundation, 
1211 Connecticut Avenue NW, 
VVashington DC 20036. Telefonas 
(202) 986 - 0380. T. D.

— “Pensininko žurnalo 
dešimtmečio sukakties minėji
mas įvyksbaku ritino 23 d. C1 nca- 
goje*, ^-Seklyčios " patalpose.

^Rengf.r LfrlStkialinė tary ba.

— LB Floridos apygardos 
metinis suvažiavimas įvyks lxi- 
landžio 23 d. Quality Resort res
torane. Singer Island, FL. Su
važiavimą glolx>ja LB Palm 
Beach apylinkės pirm. dr. V. 
Majauskas.

— JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos atstovų suvažiavimas 
įvyks lxdandžio 24 d., sekma
dienį. Pasaulio Lietuvių Centre, 
Lemont, IL.

- "Gintaras", Toronto lietuvių 
jaunimo ansamblis, rengia pava
sario balių Gintariniai prisimini
mai’balandžio 29 d. Prisikėlime 
lietuvių parapijos salėje.
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Apie vyrus

Tikras vyras - tai vyras, kuris 
tiksliai atsimena moters gimimo 
datą ir niekada nežino kiek jai 
metų. Vyras, kuris niekada neatsi
mena moters,, gimimo dienos, bet 
tiksliai žino, kiek jai metų - tai jos 
tikrasis vyras.

Geriausios kelionės į Pabaltijį

LIETUVA *94
Skambinkit mums dėl kelionių sutvarkymo! 

Pigiausios kainos per Finnair, 
Lufthansa ir SAS 

Turistinė ir Biznio klasė 
- Viešbučiai -

BALTIJOS KRAŠTAI
Prašykite musų naujos brošiūros apie 

Skandinaviją ir kitus Pabaltijo kraštus.

1 - 800 - 451 - 9511

UNIONTOURS
įsteigta 1931

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

Šventimo būdas
Elektros lempučių fabriko direk

toriaus 60-mečio jubiliejaus proga 
ant torto degė ne tradicinės žvaku
tės, o 60 vatų elektros lemputė.

Neapskaičiavo
Jauna moteris skundžiasi savo 

motinai:
Apie finansus - Nebenoriu daugiau gyventi su

— Ar gali moteris padėti vyrui 5370 vyru. V akai jis mane primušė,
tapti milijonierių? - O aš maniau, kad jis išvažiavo

— Gali, jeigu jis buvo milijar- i užsienį, - nusistebėjo motina.
dierius. “ Taigi, ir aš taip maniau...

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

MLSWaterview Properties 
of the Palm Beaches, Ine.

SPECIALI KAINA Į VILNIŲ
Nuo GEGUŽĖS 1-15 d.

□ CHICAGO, DETRO1T ir CLEVLAND į abi puses 
$800.00 plius mokesčiai

d NEW YORK į abi puses $625.00 plius mokesčiai 
Bilietai galioja iki 6 mėn., 

nuo gegužės 1-15 d. išskrendant.

Dėl informacijos prašom kreiptis į:
BALTIC TOURS

77 Oak St., Suite 4 
Newton, MA 02164 ,

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

BALTIC 
TOURS

ECONOMY AIRFARES TO VILNIUS
: v-v,„ .... . .................. .....

New York-Vilnius-New York $680 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $680 r.t.

One way to Vilnius $450 
One way to Kaunas $420

SUDARYDAMI TESTAMENTUS, 
NEPAMIRŠKITE "DARBININKO”! 

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

Ray Staskunas
UCENSED REAL ĖST ATE BROKER

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

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

FOR YOUR FLORIDA REAL ĖST ATE NEEDS!!!

VILTIS UTHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
/TTootX 368 West Broadway, Boston, MA 02127
(HUPL) JEL . (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO J VILNIŲ

□ 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.

Balandžio mėn. siuntinius priimsime šiuose miestuose: f 
12.00 - 4.00 popiet 
4.00 - 6.00 popiet 
4.00 - 6.00 popiet 
9.00- 11.00 ryte 
12.00 - 2.00 popiet 
4.00 - 6.00 popiet 
4.00 - 6.30 popiet 
12.00 - 4.00 popiet

» Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

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

■ i

WORCESTER, MA 16 d. (šeštadienį) 
PUTNAM, CT 18 d. (pirmadienį) 
PROVIDENCE, Rl 20 d. (trečiadienį) 
WATERBURY, CT 23 d. (šeštadienį) 
HARTFORD, CT 23 d. (šeštadienį) 
CAPE COD, MA 26 d. (antradienį) 
BROCKTON, MA 28 d. (ketvirtadienį) 
BROOKLYN, NY 30 d. (šeštadienį)

PIGIAUSIOS KELIONĖS į LIETUVĄ ir iš LIETUVOS

N.Y. - Vilnius $390 Vilnius - N.Y. $415
N.Y. - Vilnius - N.Y. $575 Vilnius - N.Y. - Vilnius $625

Kainos galioja iki gegužės 15 d. plius mokesčiai

PAINI/ ir ŠOKIŲ ŠVENTĖ
Birželio 30 - liepos 13 iš JFK (New York) 

Birželio 29 - liepos 13 iš Newark, N.J.

Kaina $1.893 iš New Yorko 
iš kitų miestų pridėtinis mokestis

Kaina Įskaito: lėktuvo bilietai; viešbučiai (Vilniuje, Kaune, Palangoje); visa trans- 
portacija; 3 valgiai kasdien; bilietai Į Dainų ir Šokių šventę; pilna 
"sightseeing" programa; visi Įėjimo mokesčiai; gidai lietuvių ir 
anglų kalba; bagažų nešiojimas; taxai ir patarnavimo mokesčiai.

Rezervacija garantuojama, pasiuntus $100 mokesčio:

VYTIS TRAVEL
2129 Knapp St.

Brooklyn, NY 11229
Tel. 718 769-3300; 1-800-77-VYTIS 

FAX 718 769-3302

*

------------------ X’’ —

CALL 1 (800) 369 - 73550=^ B 
Wm. Anastasi, B. S.

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

VVbodhaven, N. Y. 11421 
WE DELIVER

, Tel.: 296 - 4130

Skausmo valandoje pareikškite Darbininko 
laikraštyje užuojautą savo liūdintiems 

draugams ir pažįstamiems.

(f= - - - ... .
NY(EWR)-CHICAGO(MDW)-ATLANTA(ATL)-NY(EWR) tik $288+tax

Dėl papildomų informacijų ir kelionių po visą pasaulį 
skambinkite ALGIRDUI ŠIMUKONIUI; 212 - 688 - 0972 

nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.
Galite įkalbėti savo kelionių pageidavimus į pranešimus užrašančią mašinėlę 

arba tuo pačiu numeriu galite pasiųsti faksu.
NY(EWR) - CfflCAGO(MDW) nua $75+tax

atlanta IE, Ine.
800- 775-SENO v 914 - 258 - 5133

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, i JUMS patogią vietą 

MUSŲ atstovas atvyks paimti JŪSŲ siuntinių. 24 valandas per dieną, 7 
dienas per savaitę, 365 dienas j metus!

SKAMBINKITE MUMS NEMOKAMU telefono numeriu:
1 - 800 - 775 - 7363

arba kreipkitės į MŪSŲ atstovą N.Y. valstijoje telefonu:
1 - 914 - 258 - 5133

4/5 TUES NEW BRITAIN, CT

4/6 WED

NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
KEARNY, NJ

4/7 THURS
PATERSON, NJ
PHILADELPHIA, PA

4/12 TUES
BALTIMORE, MD 
PUTNAM, CT

4/13 WED NEVVARK, NJ
4/16 SAT BROOKLYN, NY
4/19 TUES NEW BRITAIN, CT

4/20 WED

NEW HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT 
KEARNY, NJ

4/21 THURS
PATERSON, NJ
PHILADELPHIA, PA

4/26 TUES
BALTIMORE, MD
PUTNAM,CT

4/27 WED NEWARK, NJ
4/28 THURS BROOKLYN, NY

APRIL PICK-UP SCHEDULE
11- 12 AM 
2-3 PM 
5-7 PM 
10-12 PM
1- 2 PM
9- 11 AM
4- 6 PM
10- 11 AM
10- 11 AM
12- 2 PM (Kult. Žid.)
11- 12 AM
2- 3 PM
5- 7 PM 
10-12 PM 
1-2 PM
9- 11 AM 
4-6 PM
10- 11 AM 
10-11 AM 
10-12 PM (Kult. Žid.)J
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Prie bažnyčios statulos iš k.: klebonas Francis Szczykuto- 
wicz, vyskupas Paulius Baltakis, OFM, ir kun. L. Musteikis.

Antroji Vysk. Pauliaus Baltakio 
viešnagė Sunny Hills, FL

Vyskupas Paulius Baltakis OFM, 
pirmąsias dvi kovo savaites lankęs 
kitus Floridos lietuvių telkinius, į 
Sunny Hills atvyko kovo 17 d. ir 
čia išbuvęs net 5 dienas, kovo 22 
d. sugrįžo į savo nuolatinę bu
veinę Brooklyn, NY. Tai buvo 
antroji išeivijos lietuvių ganytojo 
kelionė į mūsų Š. Floridos telkinėlį: 
pirmąkart jis mus lankė 1989 m. 
gruodžio 8-10 dienomis. Laimin

gu sutapimu, abiem atvejais tik už 
poros savaičių prieš didžiąsias 
šventes, Kalėdas ir Velykas. Čia 
apsistojo pas kun. Leonardą Mus- 
teikį, bet daug laiko kartu praleido 
ir su kun. Izidorium Gedvilą bei 
Šv. Teresės parapijos klebonu Fran
cis Szczykutovvicz. Pastarasis buvo 
pats energingiausias jo globėjas.

Religinė vyskupo apsilankymo 
dalis buvo panaši kaip ir kituose

vadovė G. Beleckienė.

Vai papūski, šiaurės vėjau, 
Nubarstyki smėlio kalną, 
Ir at'plėški baltą lentą -
Ten palaidota motulė...

DEŠIMTIES METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A. t A.
EMILIJA 

MEIL1UNAITĖ- 
LANDSBERGIENĖ

Šiq skausmingą sukaktį minint, mišios už jos sielą bus 
aukojamos pas lietuvius pranciškonus Brooklyne bei 
Matulaičio’ Namų koplyčioje, Putname, kur ji praleido 
paskutiniąsias savo dienas.

Kviečiame artimuosius ir pažįstamus prisiminti a.a. 
Emiliją ir už ją pasimelsti.

Vyras Jeronimas Landsbergis
Sūnus Algirdas ir Joan Landsbergiai
Sūnus Algimantas ir Teresė Landsbergiai 
Duktė Gražina ir Mamertas Erčiai 
Anūkė Ligija ir Steve Erčius Di Pfiola 
Anūkas,. Paulius Landsbergis
Anūkas Jonas-Albertas ir Eis Landsbergiai 
Anūkai Andrius ir Liudas Landsbergiai 
Proanūkė Emilija Landsbergytė 
Proanūkis Forest Ercius-Di Paola 
Sesuo Jadvyga Matulaitienė

t

telkiniuose. Apie tai kai kas jau 
rašė ir kiti gal spėjo prieš mane 
parašyti, jų korespondencijos bus 
anksčiau už manąją išspausdintos. 
Tad apie tai trumpai.

Kovo 17 d. vakare dalyvavo 
Kryžiaus kelių pamaldose Šv. Te
resės bažnyčioje, bet į maldininkus 
neprabilo.Kovo 18 d. vakare, kar
tu su paminėtais kunigais klausė 
išpažinčių. Kovo 19, Šv. Juozapo 
dieną, 9 v. r. su ^visais trim kuni
gais koncelebravo mišias ir pasakė 
pirmąjį pamokslą, kuriuo skatino 
prie maldos, gailestingumo, nuo
lankumo, vargšų šelpimo. Kovo 
20 d., sekmadienį, iškilmingose 
mišiose (vėl su trim kunigais) baž
nytėlė buvo sklidinai pilna, nes 
dalyvavo ir daug kitataučių, ypač 
lenkų. Čia vyskupas pasakė antrąjį 
pamokslą, šį apie Švč. Marijos 
reikšmę bolševikų sužlugdyme ir 
Lietuvos laisvės atgavime. Abi die
nas giedojo Genovaitės Beleckienės 
gerai paruoštas choras, išmokęs šiai 
progai keturias naujas, skambias 
giesmes. Panis Angelicus atliko vy
rų trio (Vytas Macys, Albinas Straz- 
dis, Alfonsas Vėlavičius) su choro 
intarpais. Klebonas kitataučiams 
apie vyskupą pakalbėjo angliškai.

Tą pačią kovo 20 d. 14 vai. 
parapijos salėje prasidėjo vysku
pui pagerbti vaišės, užtrukusios iki 
pavakario. Dalyvavo daugiau kaip 
120 žmonių: lietuviai, lenkai, šiek 
tiek kitų tautybių. Vadovavo kleb. 
kun. Francis. Jo paraginti visi su
giedojo "Ilgiausių metų" ir "Sto 
lat". LB Sunny Hills apyl. vardu 
sveikino pirm. Laima Savaitienė, 
po geriausių linkėjimų vyskupui 
iškeldama ir klebono Francis Szc
zykutovvicz palankumą lietuviams. 
Vėliau, lenkų bendruomenės var
du, sveikino Emily Buczyna.

Trumpame kelių minučių žodyje 
vysk. Paulius Baltakis pasidžiaugė 
tokiu darniu mūsų sugyvenimu, 
pozityvia religine bei kultūrine 
veikla. Kunigams ir jų 
parapięšiams bedėkodamas, ir jis 
ypač iškėlė kleb.kun. Francis as
menybę. Gausių katučių vyskupas 
pelnė prasitaręs, kad jei galėtų

išeiti kada į pensiją, tai apsigyventų 
tiktai Sunny Hills. (Vėliau klau
siau vyskupą, ką reiškia jeigu, nes 
juk visi, kas sulaukia senatvės, eina 
j pensiją? Atsakė: Esu vienuolis, 
tai vienuolyne turiu pasilikti).

Vaišėms, kurių suruošimui vado
vavo Viktorija Dėdinienė, buvo 
labai gausios ir įvairios. Mat, pa
tiekalus sunešė, ar čia pat salės 
virtuvėje gamino ir lietuvės, ir len
kės, tad visos norėjo pasirodyti. 
Puotos gėrimas buvo silpnas, bet 
vėsus, gaivus alus iš statinaičių. 
Šurmulio, juokų ir nuo jo užteko...

Vaišėms įpusėjus, prieš patie
kiant kavą bei saldumynus, prieš 
.kelias valandas bažnyčioj giedojęs 
"Antrosios jaunystės" choras da
bar atliko penkių dainų programą, 
irgi muz. G. Beleckienei, tik čia 
pianinu, akompanuojant. Visos 
dainos skambios ir gerai išmoktos. 
"Paskutinioji", "Ad plurimos an- 
nos", buvo skirta vyskupui.

Kavą begurkšnojant, kun. Fran
cis vedė vyskupą prie kiekvieno 
stalo ir stengėsi supažindinti su 
kiekvienu dalyviu. Norintiems su 
vyskupu atskirai pasikalbėti, irgi 
sudarė progas. Negana to, kavos 
gurkšnojimą užbaigus, vedė prie 
vyskupo sutuoktinių poras bei pa
vienius ir fotografavo, fotografa
vo. Albumuose paliks mūsų gar
bės momentas vaikams ir vaikai
čiams. Mūsų tėvai į vyskupą Ka
zimierą Paltaroką Kamajuose tega
lėjo pažvelgti tik iš didelio nuoto
lio, jei išvis bent dalį jo veido

’iiiatė...
Žinau, kad vyskupas uoliai lankė 

ligonius (visada mes tokių, iš 
namų neišeinančių, turime). Kas
dien pusryčiavo ir pietavo vis ki
tose šeimose. Kaip entuziastiškas 
žvejys, jis kovo 21d. buvo specia
liai išnuomotu laivu išvežtas į 
Meksikos įlanką žvejoti. Su juo 
kartu plaukė Juozas Mačiulaitis, 
Algis Savickas, Danutė Vėlavičienė 
ir Vincas Žebertavičius. Visi_pri- 
siekę žuvautojai, slapta kai kurie 
gal mane vyskupą žvejybos pamo
kyti. Išėjo taip, kad gal jie pasimo
kė: vyskupas sugavęs daugiausia!
Kadangi svetys į Brooklyną žuvų 
neišskraidino, tai ir mes, paša
liečiai, tuo pasinaudojom. Šią ko
respondenciją rašau tik ką suval
gęs vyskupo sugauto "red snapper" 
(kaip jis lietuviškai?) sultingą ga
balą...

Vyskupas nesigyrė, o jo vaišin
tojai nepaklausė, prieš kiek metų 
jis išeivijos lietuvių ganytojo pa
reigas gavo? Būtų sužinoję, kad 
popiežius Jonas Paulius II vysku
pu jį paskyrė 1984 kovo mėnesį 
(nežinau dienos), viešai paskelbė 
birželio 7 d., konsekracija atlikta 
rugsėjo 14 d. Taigi vyskupavimo 
dešimtmetį vysk. Paulius Baltakis 
tyliai atšventė Floridoje, galbūt 
Sunny Hills.

Alfonsas Nakas

Worcester, MA
Mirė Agota Norkevičienė

Vasario 28 d. Šv. Vincento ligoninėje po sunkios ir varginančios ligos 
mirė Agota Norkevičienė, 78 metų amžiaus suvalkietė. Turėjo gražų ūkį 
prie Alvito. 1944 m. vasarą su mažais vaikais pasitraukė į Vakarus.

I Ameriką atvyko 1949 m. ir apsigyveno VVorcesteryje. Daugel metų 
dirbo siuvykloje ir iš ten pasitraukė pensijon. Išaugino skautišką šeimą: 
du sūnus, Algimantas sukūrė lietuvišką šeimą ir gyvena We s t boro 
miestelyje. Povilas gyvena Detroite, MI, bet labai dažnai aplankydavo 
mamytę, nes velionės vyras a. a. Bronius Norkevičius mirė 1988 m. Jo 
netekimą šeima skaudžiai pergyveno. Sūnūs globojo motinėlę, ypatin
gai Povilas, kuris dieną naktį budėjo prie jos lovos ligoninėje iki jos 
mirties.

Velionė priklausė keletai draugijų, kurių narės meldėsi už jos sielą 
Jono Kazlausko laidotuvių namuose, lydėjo j bažnyčią ir į kapines.

Laidotuvių namuose atsisveikinimui vadovavo seselė Oliveta iš Put- 
namo, atvykusi su kitomis seselėmis, šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje 
mišias už jos sielą aukojo parapijos vikaras kun. A. Nockūnas, MIC. Jis 
pasakė ir pamokslą. Ilga automobilių virtinė palydėjo į Notre Dame 
kapines. Ten paskutini religinį patarnavimą atliko kun. A. Nockūnas. 
Palaidota šalia savo vyro a. a. Broniaus Norkevičiaus.

Nuliūdę liko sūnūs: Algimantas su šeima ir Povilas; broliai: Vincas, 
Juozas ir sesuo Marija Kazlauskienė su vyru, trys vaikaičiai ir kiti 
giminės. J. M.

Sudarydami testamentus, nepamirškite 'Darbi
ninko*. Tuo paremslte lietuvybę ne tik Ameri
koje, bet ir visose šalyse, kurias kas savaitę 
lanko "Darbininkas".

Paulita ir Linas Aliaskai.

Nauja lietuviška šeima
1993 m. lapkričio 6 d. Paulita Abariūtė ir Linas Alinskas sumainė 

aukso žiedus laimingoms vedybinio gyvenimo dienoms. Moterystės 
sakramentą palaimino kun. Antanas Saulaitis, SJ, iš Chicagos, Our Lady 
of Help of Christians bažnyčioje, Concord, MA.

Paulita yra Mykolo ir Onos Abarių, gyvenančių Detroit, MI, duktė, o 
jaunasis - Linas, Tado ir Renatos Alinskų sūnus, iš New Yorko, dabar 
įsikūręs netoli Bostono, Westford, MA.

Gražiose vestuvėse nebuvo pamiršti ir gražūs lietuviški papročiai. 
Būryje vestuvių palydos buvo dvi Paulitos sesutės - Violeta ir Alma, o 
vyriausias pabrolys - Rimas Alinskas, Lino brolis. Mišių metu su 
dėmesiu parinktus skaitinius skaitė Laura Gražulytė, Mikis Abarius, 
Andrius Gražulis ir Sanda Simanavičiūtė. Aukas prie altoriaus nešė Lino 
sesutė Audronė ir Paulitos brolis Mikis Abarius. Mišias savo giedojimu 
ir "Avė Maria" papuošė solistė Asta Jurgutytė ir gražiabalsės sesutės 
Regina ir Kristina Butkūnaitės iš Detroito.

Vestuvių vaišės buvo Groton Country klube, Groton, MA, kur jaunie
ji buvo sutikti svitos su tautinių juostų vartais. Buvo linksma ir smagu, 
nes didelę dalį pokylio svečių sudarė jaunimas. Miela sutikti naują 
lietuvišką šeimą.

Abu jaunieji yra baigę aukštuosius mokslus: Paulita - B.S. laipsniu 
baigė gailestingųjų seserų mokslą valstybiniame Wayne universitete 
Detroit, MI; Linas - B. S. laipsniu kompiuterių mokslus Politechnikos 
universitete New Yorke.

Jaunoji Paulita yra baigusi "Žiburio" lituanistinę mokyklą (12 skyrių) 
Detroite. Taip pat buvo aktyvi skautė "Gabijos" tunte, dainavo chore ir 
žaidė tinklinį "Kovo" komandoje. Šiuo metu ji dirba kaip maitinimo 
pagerintoja Brigham & Women’s ligoninėje Bostone.

Jaunasis irgi baigė Maironio lituanistinę mokyklą New Yorke, dabar 
jis dirbs pažangių sistemų išvystyme - Advantage Systems, Waltham, 
MA.

Po vestuvių jaunieji buvo išvykę į salas poilsiui. Nuoširdžiausi linkėji
mai jaunavedžiams. Ad multos.annos!

"Palangos Juzė" Philadelphijoje
Retas išeivijos lietuviškas telkinys ryžtasi didesnio masto kultūriniam 

renginiui. Šalia Chicagos, Los Angeles, Toronto ir retkarčiais Clevelan- 
do, Detroito ir gal Nevv Yorko, dažniausiai rengiami tik savų talentų bei 
mažų grupių ar vieno asmens iš Lietuvos koncertai. Tačiau Philadelphi- 
jos LB apylinkės valdyba dar išdrįsta rizikuoti ir savo metiniams 
koncertams kviečia išeivijos didesnius vienetus. Čia yra koncertavęs 
kelis kartus "Grandinėlės" ansamblis, paskutinį gastrolinį koncertą čia 
atliko "Čiurlionio" ansamblis.

Pereitais metais su labai gera programa koncertavo Bostono folklori
nis ansamblis "Sodauto", o šiais metais nekantriai yra laukiamas Toron
to ansamblis "Gintaras", kuris į Philadelphiją atveža naują, originalią, 
lietuvišką "operetę" "Palangos Juzė".

"Palangos Juzė" į Philadelphiją atkeliauja gegužės 14 d., šeštadieni, ir 
pasirodys 7 vai. vak. Lietuvių Namuose (Lithuanian Music Hali), 2718 
E. Allegheny Avenue. Pasirodyme dalyvauja 60 jaunimo ir suaugusių 
šokėjų bei dainininkų. Spektakliui gros liaudies instrumentų orkestras. 
Gintaro ansambliui vadovauja Rita ir Juozas Karasiejai, kurie taip pat 
ruošia išeivijos tautinių šokių grupių pasirodymą Pasaulio lietuvių 
dainų ir šokių šventėje Lietuvoje šią vasarą. "Palangos Juzės" pastatyme 
talkina labai daug asmenų, kurių čia neįmanoma išvardinti, bet kurie 
bus surašyti vakaro programoje.

Po koncerto bus proga pabendrauti su gintariečiais prie Stasio (Romo) 
Telšinsko smagios šokių muzikos. Veiks bufetas ir baras.

Daugiau kaip mėnesį prieš koncertą jau buvo užsakyta apie 100 
bilietų, daugiausia tolimesnių Philadelphijos kaimynų. Rengėjai tikisi, 
kad visi, kurie nori koncerte dalyvauti, bilietus įsigys iš anksto, 
užsitikrindami sau vietas ir palengvindami darbą valdybai. Bilietų 
kainos $15, pensininkams $12, o studentams $8. Vinco Krėvės mokyk
los mokiniams, pagal nusistovėjusią tradiciją bilietus dovanoja LB 
valdyba. Bilietus bei stalus (8-iems ir 10 asmenų) galima užsisakyti pas 
Romą Krušinskienę 215 355-3030, pas Aniliorą Mašalaitienę 610 687- 
3048 arba pas Teresę Gečienę 215 938-0783. Pavieniams asmenims, 
kurie nenori užsisakyti stalo, bus sustatytos kėdės ir surastos vietos.

Šio renginio išlaidos yra labai didelės. Rengėjų finansinius rūpesčius 
sumažino Lietuvių Fondo parama, gauta per JAV LB Krašto valdybos 
Kultūros tarybą. Kasmet LB Kultūros taryba gauna lėšų iš Lietuvių 
Fondo paremti mažesnių telkinių kultūrinę veiklą. Philadelphijos LB 
apylinkė nėra didelė, bet ji drįsta didelius renginius ruošti. Valdyba 
tikisi, kad visuomenė jos darbus įvertins bei parems išpirkdama visus • 
koncerto’bilietus. Kai visos vietos salėje bus užimtos, tai tikrai bus 
smagu ir programos atlikėjams ir žiūrovams!

Teresė Gečienė -

>



DARBININKAS

'YORKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Kulturos Židinyje šį savait
galį: balandžio 23 d., šeštadienį, 
Tautos Fondo suvažiavimas.

LMK Federacijos New Yor- 
ko klubo susirinkimas buvo kovo 
13 d. Jadvygos Laucevičienės na
muose. Kalbėta klubo einamaisiais 
reikalais. Klubas balandžio 30 - 
gegužės 1 dienomis globoja dail. J. 
Bagdono parodą. I susirinkimą at
silankė iš Lietuvos atvykusi Jolita 
Venckuvienė. Jos pasakojimas apie 
gyvenimą Lietuvoje visas nares 
įtraukė į gana ilgas diskusijas.

Jolita Venckuvienė, anksčiau 
gyvenusi VVoodhavene ir Rich- 
mond Hill, prieš porą metų išvyko 
į Lietuvą. įsikūrė Vilniuje, kur gyve
na jos dvi seserys. Kovo mėn. gale 
atvyko į New Yorką aplankyti savo 
pažįstamų. Čia gyvena jos dukra ir 
sūnus.

Jadviga Vytuvienė, Woodha- 
ven, NY, kasmet paremia "Dar
bininką" dosnia auka. Ir šiemet 
užmokėjo prenumeratą, atsiųs
dama 100 dol. čekį. Nuoširdžiai 
dėkojame už mūsų spaudos įver
tinimą.

Dr. Marija Gimbutienė, mi
rusi vasario 2 d. Los Angeles, C A, 
bus pagerbta su specialia progra
ma draugų amerikiečių gegužės 7 
d. šeštadienį, 2 vai. popiet Friends' 
Meeting House patalpose, 15 Ruth- 
erford Place (East 15th Street), New 
York, NY. informacijai telef. 212 - 
777 - 8866

Jono Jurašo surežisuoto pagal 
Šekspyro "Midsummer Night's 
Dream" spektaklio premjera įvyko 
balandžio 15 d. Rutgers univer
siteto Levin teatre. Spektakliai vyks 
iki gegužės 1 d. Bilietų kainos $15, 
pensininkams ir studentams $12. 
Bilietus galima įsigti Levin The- 
atre Rutgers University, George St., 
Brunsvvick, NJ. Telef. 908, 932- 
7511.

Lietuyiš gaisrininkas Velykų 
diepąfouvo skaudžiai sužeistas tar- 

/hyboje. Robertas "Bubbles" Wash- 
kievvicz, 31 m. amžiaus, gelbė
damas kitus, gaisro metu pats skau
džiai apdegė ir gydomas ligoninėje. 
Jo būklė sunki. Giminės prašo visų 
maldų ir aukų šeimai šiame skau
džiame įvykyje. Adresas: Friends 
of Bob Washkiewicz, 96 Parkvievv 
Drive, Bronxville, N Y 10708.

Elizabeth, NJ, tautinių šokių 
grupės "Liepsna" ir "Aušrinė" ba
landžio 24 d., sekmadienį, 1 vai. 
popiet rengia pavasario puotą Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapijos 
salėje.

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.)

Knyga
BALIONAI, BANANAI ir BIUROKRATAI"

Redaguoti ir papildyti
Povilo Žumbakio radijo programų komentarai.

Šį leidinf galima įsigyti, pasiunčiant $15 arba didesnę 
auką "Darbininkui”.

341 Highland Boulevard
Brooklyn, NY 11207

Gavus jūsų aukų, užsakymas bus išpildytas savaitės bėgyje.
Knygą išleido Detroito leidėjas lithuanian Melodies Publishing, Ine.

Visas pelnas bus skirtas lietuviškų radijo programų rėmimui 
bei lietuviškos spaudos darbams.

Povilo Žumbakio komentarai yra transliuojami per septynias radijo 
programas Amerikoje ir Kanadoje. "Darbininkas" kiekvieną savaitę 
perspausdina komentarų nuorašus. Knygos komentarų temos liečia 

įvairius politinius, teisinius ir ekonominius klausimus, tautiečių 
interesus užsienyje bei Lietuvoje.

Redakcija ...... (718) 827-13?2
Redakc. FAX .. (718) 827-2964 
Administr......... (718) 827-1351

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

Rinkimai į XIV Tarybą
Balandžio 30 ir gegužės I, ge

gužės 7 ir 8 dienomis vyks rinki
mai į XIV-tąją LB Tarybą.

NY apygarda pasiūlė šiuos kan
didatus: Kęstuti Bilerį, Ramutę Čes- 
navičienę, Daivą Kezienė, Kęstuti 
Miklą ir Rimą Vaičaitį.

Balsuoti galima už 5 kandida
tui. Dauguma balsuotojų gaus bal
sus paštu. Norintieji balsuoti paš
tu arba balsų negavę, gali paskam
binti telefonu: 718 827-2629. Bal
sai paštu turi būti pasiųsti ne vėliau 
gegužės mėn. 8 d. šiuo adresu: K. 
Norvilą, 19 Chestnut St., Brook- 

Aušros Vartų parapijos meti
nė pavasario šventė bus gegužės 
15 d., sekmadienį, tuoj po 11 vai. 
sumos. Bus gardūs pietūs, nemoka
ma atgaiva, gausi loterija. Suau
gusiems įėjimo auka - $25, vaika
ms -$ 15. Klebonas kun. Eugenijus 
Savvickis ir parapijos taryba kviečia 
visus paremti parapiją, praleidžiant 
malonią popietę bičiulių tarpe. Dėl 
informacijos skambinti tel. 212 
255-2648.

Ambasadoriaus Aniceto 
Simučio 85 metų amžiaus ir 60 
metų diplomatinės veiklos pager
bimo popietė bus sekmadienį, 
birželio 5 d. Joje dalyvaus ir am
basadorius Stasys Lozoraitis, kuris 
specialiai atvyks iš Romos.

Apie ambasadoriaus Anice
to Simučio gyvenimą ir jo veiklą 
bus išleistas gausiai iliustruotas 
suvenyrinis leidinys, kurį gaus visi 
dalyvaujantieji jo pagerbime bir
želio 5 d. Leidinys jau redaguoja
mas. Jo spausdinimo išlaidom pa
dengti jau gauta eilė sveikinimų iš 
organizacijų ir pavienių asmenų, 
bet dar yra vietos. Skubėkite, nes 
redaktoriai turi juos gauti iki ba
landžio 30 d. Kaina už vieną pilną 
puslapį - $100, už pusę - $60, už 
trečdalį - $40 ir už ketvirtadalį 
' puslapio - $30. Sveikinimų tekstus 

ir čekius siųsti: Vacys Steponis, c/ 
o Lithuanian Catholic Religious 
Aid, 351 Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207.

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
vadas Rimvydas Mintautas ir 
jo pavaduotojas Stasys Ignataviči
us, lydimi Lietuvos Šaulių Sąjun
gos išeivijoje pirmininko Mykolo 
Abariaus, balandžio 25 ir 26 dieno
mis lankysis New Yorke. Antradie
ni, balandžio 26 d. 7:30 vai. vak. 
Kultūros Židinyje svečiai iš Lietu
vos pasidalins mintimis apie šaulių 
padėtį, budint sargyboje dėl Lietu
vos laisvės. New Yorko šaulių kuo
pos valdyba kviečia lietuvių visuo
menę kuo gausiausiai dalyvauti ir 
išklausyti įdomaus pranešimo apie 
dabartinę padėtį bei nuotaikas Lie- 
tuvpje.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 23 d., šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Richard 
Strauss opera "Ariadne Auf Naxos". 
Pagrindiniai solistai: Carol Veness, 
Teresa Stratas, Tracy Dahl. Dirig
uoja James Levine. Tai paskutinis 
spektaklis, transliuojamas iš Met
ropolitan operos šį sezoną.

Antano Masionio atsiminimų 
knyga Ateitininkų dvasia ne
palūžo gaunama ir “Darbinin
ko administracijoje. 214 psl. 
knyga gausiai iliustruota. Kaina 
810. persiuntimo išlaidoms pa
dengti pridedama $2. Užsakoma 
adresu: 'Darbininkas". 341 
Highland Blvd., Brooklvn. NY 
11207. '

lyn, NY 11208.
Bus galima balsuoti ir asmeniš

kai:
Balandžio 30 d. - Kultūros Ži

dinyje nuo 7 iki 9 v. v. dail. J. 
Bagdono parodos metu.

Gegužės 1d. - Apreiškimo parapi
jos salėje nuo 12 iki 1 vai.; Kultūros 
Židinyje nuo 12 v. iki 5 v. popiet.

Gegužės 7 d. - Kultūros Židinyje 
nuo 12 v. iki 2 v. popiet.

Gegužės 8 d. - Apreiškimo 
parapijos salėje nuo 12 iki 1 v. 
popiet.

Visi lietuviai raginami atlikti 
savo pareigą ir dalyvauti rinkimuo
se.

LB Queens apylinkės 
rinkimų komisija

Povilas Gylys, Lietuvos už
sienio reikalų ministras, atvyksta 
iš Washingtono į New Yorką balan
džio 28 d. Tos dienos vakare daly
vaus Lietuvos Misijos prie Jung
tinių Tautų ir Lietuvos Generali
nio konsulato naujų patalpų atida
ryme. Balandžio 29 d. 11 vai. ryto 
jis dalyvaus audiencijoje pas JT 
Generalinį sekretorių, po to pie
taus ambasadoriaus Aniceto Simu
čio ruošiamuose pietuose su Balti
jos, Skandinavijos, Saugumo Tary
bos penkių nuolatinių narių ir ap
linkinių kraštų ambasadoriais. Po 
jų vyks į aerouostą skrydžiui atgal 
į Lietuvą. Tad numatytas susitiki
mas su lietuvių visuomene ne
įvyks.

ATLANTA IE Ine., siuntinių į 
Lietuvą persiuntimo bendrovės at
stovai, į New Yorką atvyks ba
landžio 28 d., ketvirtadienį, 10 - 
12 vai. ryto. Siuntinius priims 
Kultūros Židinio kieme, buv. spaus
tuvės patalpose. Jokių muitų nėra. 
Dėl informacijų skambinkite tel.: 
(914) 258 - 5133. (Žiūrėkite skel
bimą 6 psl., kada siuntiniai paima
mi iš kitų vietovių).

“Lietuvos aidas”, patriotinės 
minties, plačios informacijas 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, 1994 metams 
paliko tų pačių metinę prenume
ratų— $85 oro paštu. Kiti Lietu
vos dienraščiai prenumeratų oro 
paštu pakėlė 50% . Jau laikas už
sisakyti “Lietuvos aidų 1994 
metams arba pratęsti turimu 
preninneratų. ('ekj $85 išrašyti:
Lietuvos aido vardu ir siųsti 
A V įgaliotiniui adresu: Bronius 

Juodelis, 239 Brookside Line, 
\Villowbr<x)k. IL (50514.Telef. 
708 986-1613.

TALPINTVVAI PER TRANS- 
PAK siunčiami kas savaitę. Sku- 
Imus siuntinius siunčiame AIR 
CARGO. Pinigai pervedami do
leriais. TRANSPAK, 2638 \\. 
69tb Street, Chicago, IL 60629. 
Telef. 312 4.36-7772. CONNEC- 
TICUT valstijoje 203 232-6600.

(sk.)

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jus galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite 
trijų kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

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

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

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

LB Queens apylinkės meti
nis susirinkimas įvyks gegužės 1 
d. 3 vai. popiet Kultūros Židinyje. 
Bus renkami keturi valdybos na
riai, kontrolės komisija ir atstovai 
į apygardos suvažiavimą. Ta proga 
nariai galės pabalsuoti už kandi
datus į XIV Tarybą ir susimokėti 
nario mokestį. Visi nariai kviečia
mi susirinkime dalyvauti.

Gera žinia New Yorko ir 
apylinkių lietuviams

"VILTIES* siuntinių agentūra pra
neša, kad visi velykiniai siuntiniai 
jau įteikti Jūsų artimiesiems. Nei 
vienas siuntinys nežuvo.

"Vilties" atstovai Brooklyne si
untinius vėl priims balandžio 30 
d. nuo 12 iki 4 vai. popiet Kultūros 
Židinio kieme, buv. spaustuvės 
patalpose. Dėl smulkesnių infor
macijų prašome kreiptis tel. (617) 
269 - 4455. Mūsų adresas:

VILTIS
Lithuanian Relief Parcel Service, 

Ine., 
368 West Broadvvay, 
Boston, MA 02127 

(Žiūr. skelbimą 6 psl.)

Ieškojimai, 
pasiūlymai, 

pageidavimai

"Likimas”, invalidų klubas 
Vilniuje, įsikūręs prieš 3 metus, 
turi 150 įvairaus amžiaus ir sveika
tos stovio narių. Pagal galimybes 
vystoma visuomeninė veikla, turi
mas rankdarbių kampelis, suorga
nizuotas savas dainos ansamblis. 
Klubo nariai norėtų susirašinėti su 
JAV lietuvių organizacijomis ar 
pavieniais asmenimis. Lietuviškai 
arba angliškai rašyti adresu: Zita 
Gudonavičienė, Viesulo 5-1, 2050 
Vilnius, Lithuania. Telef. 45-22- 
97.

Ieškau prof. Jono Geštauto, 
kardiologijos instituto ar klinikos 
direktoriaus New Yorke, adreso. 
Mano pavardė Geštautaitė Ona, 
Jono (ištekėjusi - Žukauskienė 
Ona). Jis pats ar apie jį žiną prašo
mi pranešti: Žukauskienė Ona, 
Neries g. N9, 12 bt., Domeikava, 
Kauno rajonas 4302, Lithuania. 
Telef. 55 - 35 - 92.

Čeko dovana Lietuvos vaikams
Kartą Kazimieras Matuzas, pašto 

ženklų rinkėjas ir filmuoto jas, su
pažindino su įdomiu žmogumi. 
Jis buvo čekas ir kalbėjo lietuviš
kai.

Kilo klausimas: kur jis išmoko 
lietuvių kalbą? Pasirodo, kad jo 
žmona buvo lietuvaitė.

Jo pavardė Karol Dvoržak (čekiš
kai rašosi Dvorak). Karo metais 
pasitraukė iš Čekijos. Vokietijoje 
gyveno prie Bodeno ežero Lindau 
mieste. Iš ten 1949 m. emigravo į 
Australiją. Pradžioje gyveno Mel- 
bourne, vėliau - 7 metus Adelai
dėje. Teko jam pažinti daug lietu-
vių. Gerai pažino dail. Antaną 
Rūkštelę, su solistu Paulium Rūte- 
niu net gyveno vienuose namuo
se.

Teko jam dirbti ligoninėje. Ten 
dirbo ir lietuvaitė Irena Juodaitytė. 
1955 m. jiedu susituokė. Irenos 
motina buvo Staugaitytė, vysk. J. 
Staugaičio sesuo. Jos brolis buvo 
prel. J. Juodaitis, profesoriavęs 
Telšių kunigų seminarijoje. Užda
rius seminariją, gyveno Kražiuose, 
kur ir mirė.

Australijoje Karol praleido 10 
metų, į Ameriką atvyko 1959 m. ir 
apsistojo New Yorke. Visą laiką čia 
ir gyveno. Žmona mirė 1991 m. 
liepos 31 d. Ji prašė, kad būtų 
palaidota Lietuvoje.

Vyras jos prašymą išpildė. Susi
rašinėjo su jos giminėmis Lietuvo
je. Šie patarė pelenus atvežti jos 
mirties metinių proga.

Tai jis ir padarė. Gavo reikiamus 
leidimus, nuskrido į Prahą, ten 
išsinuomavo automobilį. Palydėjo 
giminaitis. Per Varšuvą pasiekė 
Lazdijus. Ten buvo didžiausia eilė 
mašinų, kurios norėjo pervažiuoti

Balandžio 2 - 10 dienomis New Yorke, Jacob Javits centre 
vyko tarptautinis New Yorko autošou, kuriame pirmą kartą 
dalyvavo Rusija su savo karine mašina UAZ. Jos kaina $13,000. 
Lankytojų dėmesys eksponatui nebuvo didelis, nors virš jo ir 
kabėjo plakatas "The Russians are here".

Norėtų susirašinėti lietuviš
kai ar angliškai 14 metų Dainora 
Kriauzaitė. Ji turi brolius Martyną 
9 metų ir Gražvydą 18 metų, ses
eris Simoną 16 metų ir Jurgitą 17 
metų. Adresas: Dainora Kriauza
itė, Maž. Lietuvos g-vė 13-9, 5743 
Saugos, Šilutė, Lithuania.

Ieškau žmonių Stripeikio 
pavarde. Mano moaūtė Barbora 
Stripeikytė Savickienė turėjo brolių 
ir seserų, kurie gyveno Ctricagoje. 
Mano senelis Jonas Savickas, gy
venęs Chicagoje, taip pat turėjo 
brolių ir seserų. Mano adresas: Adas 
Savickas, Pakalniškiai - kaimas, 
Pajūrio paštas, 5937 Šilalės rajo
nas, Lithuania.

Ieškau pusbrolio Alberto 
Petro Bartulio, gimusio 1966 
m. Peabody. Iki 1979 m. susira
šinėjom su jo tėvu Viktoru Kan- 
teravičiumi. Jis pats arba apie jį 
žinantieji prašomi pranešti adre
su: Danutė Tatarūnienė, Jazminų 
2-32, 4580 Alytus, lithuania.

Ieškau Dragūnų Antano ir 
Vinco šeimų, o taip pat jų sesers 
Onos Dragūnaitės Bagdonienės. 
Kai Dragūnai rašydavo laiškus iš 
Chicagos pridėdavo dar pavardę 
Bytautas. Taip pat ieškau Augusto 
Lukošiaus. Mano adresas: Danutė 
Prišmantienė, Spraudančių kaimas, 
Pajūrio paštas, 5937 Šilalės rajo
nas, Lithuania.

sieną. Būtų tekę laukti kelias die
nas. Jo giminaitis sugebėjo duoti 
kyšį, ir jiedu už 5 valandų jau 
buvo Lietuvoje.

Lengvai pasiekė Telšius. Vysku
pas A. Vaičius labai šiltai priėmė, 
surengė gražias laidotuves, pasakė 
ir pamokslą, kad velionė čia yra 
daug kartų buvusi, dabar sugrįžo 
amžinam poilsiui. Žmonių kated
roje buvo kokia 500.

Dvoržak aplankė Šiauliuose ir 
žmonos brolį, daktarą Juodaitį.

Atvykęs į Ameriką, susitiko su 
lietuviais ir pradėjo su jais drau
gauti. Lankosi ir lietuviškuose ren

Karol Dvoržak su žaislais Lietuvos vaikams.

KNYGOS ANGLU KALBA 
geriausia dovana lietuviškai 

nekalbantiems
"Darbininko administracijoje 

gaunamos šios angliškos knygos:
Introduction to Modern Lithua

nian, Dambriūnas, Schmalstieg & 
Klimas. Tai geriausias vadovėlis 
išmokti lietuviškai. Kaina 25 dol. 
Yra pagamintas ir A Sėt of 4 audio 
cassettes, vartojamas su knyga. Visi 
paaiškinimai anglų kalba. Kaina 
40 dol.

Lithuania 700 Years. Tai gar
sių lietuvių istorikų ir politikų 
straipsnių rinkinys. Kietais virše
liais, su spalvotu aplanku. 458 psL 
Kaina 25 dol.

Lithuanian Cookery by Iza
belė Sinkevičiūtė. 5th printing 
1993. Populiariausia dovana. 325 
psl. Yra labai daug lietuviškų val
gių receptų. Kaina 15 dol.

Heli in Ice, by Onutė Garbš- 
tienė. Introduction by Alfred E. 
Senn, Ph. D. Translated into En- 
glish by Raimonda K. Bartuška. 
Published by the Alksninis family. 
Tai dienoraštis moters, kuri 1941 
m. biželio mėn. iš Lietuvos buvo 
išvežta į Sibirą. Kietais viršeliais, 
255 psl., su spalvotu aplanku. Kai
na 15 dol.

Šias knygas galima gauti "Dar
bininko" administracijoje. Čekius 
ir užsakymus siųskite:

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

giniuose.
Kažkas jam pasiūlė vaikų žaislų - 

meškiukų. Ir jis visus paėmė, tikė
damasis, kad galės pasiųsti Lietu
vos vaikams. Dar pripirko ir vi
sokių gėrybių: žaislų, pieštukų, 
šokolado. Supakavo į dėžę. Susi
darė net 75 svarai. Nuvežė į Kul
tūros Židinį, kai ten priimami siun
tiniai. Jam talkino kaimynė mer
gaitė ispanė, kuriai labai patiko šis 
labdaros žygis, nes tai siunčiama 
nuskriaustiems Lietuvos vaikams. 
Ir ji pati žadėjo rinkti žaislus.

Tie žaislai išsiųsti į Naujamiesį, 
prie Panevėžio, nes iš ten yra kilu
si Danutė Kalinienė ir gerai pažįsta 
miestelio vaikus. (p. j.)


