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LIETUVOJE ir

apie LIETUVĄ
I

i

- Lenkijos prezidentas Lech
Walęsa balandžio 26 d. su dviejų
dienų vizitu atvyko j Vilnių. Su
Lietuvos prezidentu A. Brazausku
jis pasirašė ilgai derintą ir labai
svarbią abiems tautoms draugys
tės sutartį.
— Lietuvos Vyskupų konfe
rencijos pirmininkas arkivyskupas
mętrpolitas Audrys Juozas Bačkis
ir Lietuvos vyskupai balandžio 20
d. susitiko su Lietuvos prezidentu
A. Brazausku. Pokalbyje buvo ap
tarti aktualūs Bažnyčios ir valsty
bės santykių klausimai, tartasi dėl
bendradarbiavimo dorovės, so
cialinės rūpybos, kitose sferose, dėl
atitinkamų įstatymų ir vyriausybės
nutarimų.
- Buvusi Lietuvos banko
valdybos pirmininką Romualdą
Visokavičių Vilniaus mieto antro
jo apylinkės teismo sprendimu
nutarta išteisinti ir nutraukti šios
bylos nagrinėjimą. Tuo pačiu pa
naikinta ir Visokavičiui taikyta kar
domoji priemonė - dešimties tūks
tančių litų užstatas, kuris jam bus
grąžintas.
- Lietuvos prezidentas A.
Brazauskas balandžio 22 d. Vengri
jos sostinėje Bukarešte tarptautinės
konferencijos plenariniame posė
dyje padarė pranešimą "Ekono
minė reforma Lietuvoje". Brazaus
ką prėmė Rumunijos prezidentas
lon Ilijesku. Prezidentai kalbėjo
apie bendradarbiavimo plėtrą. Ba
landžio 23 d. pranešimą konferendjoje skaitė Estijos prezidentas
Lermart Meri. Brazauskas Bukarešte
taip pat susitiko su Europos Sąjun
gos, Europos Tarybos ir JT at
stovais.
- NATO jungtinių pajėgų
Šiaurės Europoje vadas generolas
Garry Johnson su žmona balan
džio 21-22 d. su oficialiu vizitu
lankėsi Lietuvoje. Johnson susiti
ko su Krašto apsaugos ministru L.
Linkevičiumi, Seimo pirmininku
Č. Juršėnu, Seimo nacionalinio
saugumo komiteto nariais, lankėsi
Danijos Karalystės ambasadoje, kur
kalbėjosi su Lietuvoje akredituo
tais NATO šalių ambasadoriais.
— Kanados ambasadorius
Lietuvai Michael Phillips balandžio
22 d. lankėsi Lietuvos sutrikusio
intelekto vaikus auginančių šeimų
bendrijos "Viltis" Vilniaus skyriuje
ir pasiūlė bendradarbiavimo pro
gramą, kurioje numatyti tiesiogi
niai kontaktai su panašaus pobū
džio vaikų centru Kanadoje bei
materialinė parama.
r Ekonomikos ministerijos
skaičiavimo centre sukurta ir eksplotuojama 11 valstybinių infor
macijos sistemų. Verslininkus la
biausiai domina Lietuvos įmonių
rejestras. Jame šiuo metu jau už
registruota 114,110 įmonių, iš
kurių veikia tik 96,623. Yra 3,959
užsienio investicijų įmonės, 5,024
žemės ūkio bendrovės, uždarųjų
akcinių bendrovių - 21,090. Dau
giausiai registruota individualių
įmonių, neturinčių juridinio as
mens statuso - 77,090.
- Lietuvoje užregistruotas
dar vienas - jau 21-as - žmogaus
imunodeficito viruso (HTV) nešio
tojas. Iš Lietuvoje esančių HIV
nešiotojų penki jau serga AIDS.
Dviem viruso nešiotojam gimė
vaikai, kurie dar yra sveiki. Keturi
viruso nešiotojai jau yra mirę. Eks
pertų nuomone, apie kiekvieną,
sergantį AIDS, susidaro nuo 50 iki
100 žmonių ratas, kurie gali būti
užsikrėtę. Todėl, užsikrėtusių HIV
Lietuvoje turėtų būti daugiau.

MEMORANDUMAS
dėl KGB struktūrų amnestavimo ir Lietuvos partizanų,
politinių kalinių bei tremtinių politinio paniekinimo
KGB archyvai
tinių organizacijų po ilgų derybų publikos Aukščiausioji Taryba, bu
Lietuvių tauta 1944-1954 metais buvo pasiektas konsensusas ir Sei vo numatyta nepažeisti archyvų
ginklu priešinosi sovietinei oku me priimtas "Lietuvos Respublikos fondų vientisumo. Šiuo metu
pacijai. Partizaniniame judėjime Lietuvos gyventojų genocido ir premjeras A. Šleževičius aiškina,
buvo per 40 tūkst. dalyvių, iš kurių rezistencijos tyrimo centro jstaty- kad dar nežinia kokiose patalpose
per 20 tūkst. žuvo. Rezistencijos mas" ir nutarimas dėl jo įgyvendi- įdirbs Centras. Tokiu būdu ruošiadalyviai buvo persekiojami, tar nimo tvarkos. Nutarime buvo nu- masi revizuoti 1993 m. liepos 16
dant - kankinami, žudomi. Visa matyta, kad šio centro vadovo kan- d. Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos
Lietuvos pasipriešinimo veikla at didatūrą Premjeras derina su poli gyventojų genocido ir rezistenci
sispindi Lietuvos KGB archyvuose. tinių kalinių ir tremtinių organiza jos centro įstatymo įgyvendinimo
51 tūkst. bylų išvežta iš Lietuvos į cijomis. Premjeras A. Šleževičius, tvarkos" 2 punktą: "Centro pada
Rusiją, 53 tūkst. sunaikinta Lietu nesilaikydamas šio nutarimo, 1993 linio - Lietuvos gyventojų genoci
voje. Šiuo metu Vilniuje yra apie m. gruodžio 21 d. pakeitė anks do ir rezistencijos tyrimo instituto
300 tūkst. įvairių bylų. Tai unikali čiau priimtą nutarimą, iš kurio darbuotojų darbo vieta laikyti bu
medžiaga, turinti ir tarptautinę išbraukė žodžius "politiniai kali vusio SSRS valstybės saugumo
reikšmę komunizmo nusikalstamai niai ir tremtiniai".Nut arta visiškai komiteto (KGB) LTSR padalinio
ignoruoti daugiausia Lietuvos ne archyvų patalpas". Centras be ar
doktrinai atskleisti.
Praktinis suinteresuotumas
priklausomybei nusipelniusią žmo chyvo ir laisvo fondų naudojimo
archyvais
nių dalį ir jų organizacijas.
yra beprasmis. Be to, ši vieta yra
Žuvusiųjų rezistencijos dalyvių
KGB archyvai aprašomi
istorinė Lietuvos kankiniams ir į
piktybiškai blogai
draugai ir artimieji dar yra tų ko
kitą vietą ją perkelti būtų švent
Kai kurios KGB archyve esančios vagiška.
vos laikų gyvi liudininkai. Jie as
meniškai viską išgyveno, prisime bylos yra sužalotos ir apgadintos.
Rezistencijos dalyvių teisių
na, žuvusius draugus, kovų epizo Tam fiksuoti ir kad jos toliau ne
komisijos naikinimas
dus ir turi moralinę teisę bei pa būtų klastojamos, rezistentai kar
Tokia komisija buvo įkurta 1990
reigą istorinės tiesos ir teisingumo tu su mokslininkais, parengė me m. spalio 31 d. Ekskomunistai
atstatymui. Lietuvos politinių ka todiškai pagrįstą būdą dokumen 1993 m. lapkričio 30 d. pateikė
linių ir tremtinių organizacijos vie tams apsaugoti, bet jis buvo atmes Seimui nutarimo projektą dėl jos
nija virš 100 tūkst. narių ir yra tas. Šiuo metu vykdomas aprašy panaikinimo. Dar iki šio laiko tai
stambiausios organizacijos Lietu mas paviršutiniškas ir negarantuo nepadaryta, bet 1994 metų valsty
ja bylų ar dokumentų nuo naiki bės biudžete iš projektuotų 39
voje.
nimo ir klastojimo. Rezistentų tūkst. litų laikinai skirta tik 3 tūkst.
Įstatyminis klausimo
sprendimas ir klasta
nuomonė yra ignoruojama ir jie litų. Apie šios komisijos naikini
Lietuvos KGB ypatingos reikšmės nušalinami nuo dokumentų tvar mą partizanai, politiniai kaliniai ir
.archyvų klausimas buvo išspręstas kymo.
tremtiniai nebuvo net informuo
Rengimasis keisti Centro
įstatyminiu keliu, dar neatėjus į
ti, su jais nebuvo tartasi.
patalpas
valdžią ekskomunistams. 1993 m.
Pilietybės atstatymas KGB
įstatyme "Dėl ypatingos reikšmės
liepos 16 d. kompromiso keliu tarp
pareigūnams
valdančiosios ekskomunistų parti archyvų išsaugojimo", kurį priėmė
Lietuvos Aukščiausioji Taryba
jos ir politinių kalinių bei trem- 1992 m. spalio 29 d. Lietuvos Res(nukelta į 3 psl.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lietuvoje - pavasaris. Jau sugrįžo gandrai.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

LIETUVOS VYSKUPŲ
KONFERENCIJOS KREIPIMASIS
Lietuva, atgavusi savo nepriklausomybę, perkainuoja vertybes ir
visomis jėgomis stengiasi atsikratyti pusšimtį metų trukusiu svetimos
ideologijos slogučiu. Taip pat katalikų Bažnyčia, kartu su visa tauta
išgyvena apsivalymo ir atsinaujinimo laikotarpį.
Džiaugiamės , kad turime teisę naudotis visuomeninio bendravimo
priemonėmis, tačiau kartu ir liūdime matydami, kaip neatsakingai
spauda, radijas ir televizija naudojasi laisve ir prisideda prie visuomenės
klaidinimo. Laisvė naudotis visuomeninio bendravimo priemonėmis
atvėrė galimybes ne tik dvasiškai turtėti ir tobulėti, bet taip pat pasiklysti tarp naujų idėjų ar, pamynus doros principus, skleisti žmogaus
orumą žeminančius nepadorius vaizdus. Dažnai neskirtame tikrųjų
vertybių nuo tų, kurios klaidina žmones ir užstoja jiems tiesą.
Paskutiniu metu Lietuvą užplūdo įvairūs religiniai kititai, sektos ir
atskiri asmenys, kurie, atmesdami Kristaus Bažnyčios mokymą neša
"naujojo amžiaus" idėjas ir prietarus, ypač pavojingus tiems, kurie
neturi gilių krikščioniškų pagrindų.
Mes apgailestaujame, kad kartais net kunigai neatsakingai pasinau
doja visuomeninio bendravimo priemonėmis, skleisdami idėjas, kurios
niekaip nesiderina su krikščioniška doktrina. Turime mintyje kunigų
dalyvavimą TV laidose, kur buvo kalbama apie "ufonautus". Kunigams,
o taip pat pasauliečiams netinka viešai platinti bei populiarinti priva
čius "apsireiškimus", jei jie Bažnyčios nėra patvirtinti. Mums pavesta
skleisti Dievo žodį, Bažnyčios mokslą, o ne asmenišką nuomonę.
Apaštalas Jonas perspėja:
"Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš
Dievo, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų" (Jn 4, 1).
Visus visuomeninio bendravimo priemonių darbuotojus prašome
būti labiau atsakingus ir nesivaikyti sensacijų apie "keliones po kosmo
są", privačius "apsireiškimus" ar "stigmatizuotuosius", kurie sąmoningai
ar nesąmoningai griauna tikrą tikėjimą ir prieštarauja Bažnyčios moky
mui.
Audrys Juozas Bačkis,
Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas

JAV LB Krašto valdybos pirmininko
pareiškimas spaudai
dėl "Lietuvos kovų ir kančių istorijos"

Politiniai kaliniai ir tremtiniai buvusiuose KGB rūmuose rengia vakarus, koncertus,
padedančius dvasiniam susitelkimui. Balandžio 10 d. KGB rūmų fojė politiniams kaliniams
ir tremtiniams koncertavo prof. smuikininkas R. Katilius.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

MOTERŲ KUNIGYSTE ANGLIKONŲ BAŽNYČIOJE
Bristolio katedroje kovo 12 d.
kunigais buvo pašventintos 32
anglikonų Bažnyčios diakonės.
Vyriausiai iš jų - 69-eri, jauniausiai
- 30 metų. 22 naujosios moteryskunigai yra ištekėję, o trijų iš jų
vyrai, dabar reikia sakyti, kad taip
pat yra anglikonų Bažnyčios kuni
gai. Viena iš naujųjų kunigų yra
nėščia ir tikisi tapti pirmąja mote
rim kunigu, davusia pasauliui nau
ją gyvybę. I šventimus buvo pa
kviesta apie 100,000 svečių...
Kovo 13 d. rytą BBC 1 televizi
jos kanalas, kaip įprasta, translia
vo sekmadienines pamaldas; neį
prasta buvo, jog joms vadovavo iš
vakaro pašventinta kunigas moteris, 49 metų Vai Woods - penkių
vaikų motina ir kaip anglikonų
Bažnyčios diakonė jau palaiminu
si trijų savo dukterų santuokas
anglikonų Bažnyčioje...

t

Kažkas spaudoje juokais pastebė
jo, jog reikėjo moterų šventimų
dieną atkelti kelias dienas ank
sčiau - į kovo 8-ąją. Paliekant
juokus nuošalyje, faktas lieka fak
tu, ir belieka tik priminti jo priešis
torę ir kontekstą.
1992 m. lapkričio 11 d. Didžio
sios Britanijos anglikonų Bažnyčios
generalinis Sinodas priima nuta
rimą šventinti kunigais moteris,
tačiau bet kokiu atveju moterys
negali tapti vyskupais. Savo ruožtu
šį nutarifhą patvirtino Didžiosios
Britanijos parlamento Bendruome
nių Rūmai ir Lordų Rūmai, jam
pritarė ir Karalienė. Tad vasario 22
d. generalinis sinodas paskelbė ga
lutinį sprendimą, aprobuojantį
moterų kunigystę Anglijos ang
likonų Bažnyčioje ir buvo paskel
bta pirmųjų kunigystės kandidačių
šventimų data.

Pagal statistiką, 31-oje anglikonų
Bažnyčios provincijoje visame pa
saulyje priskaičiuojama apie 1200
moterų diakonių. Neskaitant Di
džiosios Britanijos, dar 12-oje pro
vincijų kunigystė atvira ir mote
rims, o anglikonų Bažnyčios Kana
dos, Jungtinių Amerikos Valstijų,
Naujosios Zelandijos provincijose
jau 5 moterys yra tapę vyskupais.
Nepritardami Sinodo sprendi
mui, 7 anglikonų vyskupai ir 712
kunigų pasiprašė priimami į kata
likų Bažnyčią. Šiuo klausimu Ang
lijos ir Velso vyskupų konferenci
ja paskelbė dvi deklaracijas - ati
tinkamai praeitų metų balandžio
ir lapkričio mėnesiais. Be to vysku
pų konferencijos pirmininko kar
dinolo Basil Hume vadovaujama
delegacija Vatikane susitiko su Ti
kėjimo mokslo kongregacijos pre(nukeita į S psl.)

Paskutiniuoju metu į JAV LB Krašto valdybą kreipiasi asmenys ir
organizacijos ryšium su spaudoje kilusia kontroversija dėl "Lietuvos
kovų ir kančių istorijos" pirmojo tomo apimties bei turinio. Jaučiu
lietuvių visuomenei pareigą pareikšti, kad:
1. "Lietuvos kovų ir kančių istorija’ šiuo metu yra Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdybos ir Lietuvos Istorijos Instituto leidinys;
2. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba, priimdama nutarimą
leisti istoriją, JAV LB Krašto valdybos nekorFsultavo dėl istorijos apim
ties, turinio, redaktorių parinkimo, prenumeratos, lėšų telkimo, tiražo,
platinimo ar kokiais kitais klausimais. PLB valdyba pati parinko visus
asmenis šiems uždaviniams vykdyti.
3.1993 m. gegužės 16 d. Toronte įvykusiame JAV LB, Kanados LB ir
PLB pirmininkų pasitarime, PLB pirmininkui buvo pareikštos stiprios
rezervacijos paaiškėjus, kad išeivijos istorikai nedalyvaus ir nebus
tiesioginiai įjungti į šio istorinio veikalo paruošimą. Šiame posėdyje
taip pat buvo pageidauta, kad aukų telkimas leidiniui būtų kiekviena
me krašte vykdomas per tenai veikiančios LB Krašto valdybos suorga
nizuotą komitetą. PLB valdyba pageidavimo nepriėmė.
4.1993 birželio 1 d. JAV LB Krašto valdybos aplinkraštyje Nr. 2 dėl
PLB pareikštos pozicijos buvo toks įrašas:
"PLB valdyba ir PLB valdybos sudarytas redakcinis komitetas priima
pilną atsakomybę už istorijos veikalą, kad atsvertų rūpestį, kuris kyla su
žinia, kad abu samdyti vyriausieji redaktoriai buvę komunistų partijos
nariai".
šio istorijos leidinio tikslas - tai dokumentacija, pagal kurią Lietuvai
ir lietuvių tautai padaryta žala ir skriauda taps valstybinio atsiprašymo
ir atsilyginimo reikalaujantis pagrindas ir kentėjusiems bei jų palikuo
niams ir visai tautai atminimų paminklu.
Neabejoju, kad PLB valdyba, gerai apsvarsčiusi iškilusią kritiką, padarys
reikalingus sprendimus užtikrinti, kad šis tikslas būtų pasiektas.
Vytas Maciūnas,
JAV LB Krašto
valdybos pirmininkas

-

Arūnas Čiuberkis (kairėje), specialiųjų vaikų terapistas iš New Yorko, jau trečią kartą
lankosi Lietuvoje, kur apmoko Lietuvos gydytojus.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

WASHINGTONO HILLARY ir BILL:
Pirmasis veiksmas... iš daugelio
"‘Advokato S. Povilo Žuntbakio
komentarai, transliuoti Chicagoįe
balandžio 17 d. per Amerikos Lietu
vių Radijo programų, kuriai vado
vauja Anatolijus Siutas.
-oEuropiečiai ir kiti užsieniečiai
anais laikais nesuprato, kaip tokie
pbpuliarūs Amerikos prezidentai,
kaip Richard Nixon ir Ronald Reagan gali būti nuversti arba spau
džiami Kongreso atstovų ir teisin
gumo skyriaus už tokius, palygi
nus, nedidelius nusižengimus. R.
Nixon už teisybės slėpimą buvo
išstumtas iš Baltųjų Rūmų, o R.
Reagan sugebėjo baigti savo prezi
dentūros terminą, apkaltintas už
Kongreso nurodymų neklausymą
(jis leido savo jaunesniems padėjė
jams bylinėtis, pateisindamas save
pamirštumu...)
Atsakymas dėl Europos žmonių
ir kitų užsieniečių nesupratimo yra
labai paprastas: Amerika turi tvirtą
konstitucinę ir teisinę sistemą,
prieš kurią net ir patys populiariau
si ir didžiausi vadai turi atsakyti
lygiai taip, kaip ir eiliniai piliečiai.
Šiandien skaitome apie Hillary
Rodham Clinton ir jos vyro nešva
rius darbelius, atliktus prieš kelio
lika -metų. Užsieniečiai vėl nesu

pranta, kodėl reikia rūpintis tokio
mis smulkmenomis. Kodėl "kaps
tyti" jaunų Clinton praeitį, kuri
rinkėjams buvo gan gerai žinoma,
kaip ne labai etiška ir švari.
Atsakymas yra toks pats: mes
gyvename demokratinėje valsty
bėje, kurioje Hillary Rodham Clin
ton yra atsakinga prieš įstatymus
lygiai taip pat, kaip ir jos tarnaitės.
(Už panašius darbelius bilijonierė
Leoną Helmsley kalėjime praleido
keliolika mėnesių).
Nors ir trumpai apibrėžti Hillary
ir jos vyro problemas reikėtų daug
laiko - prirašyti daug straipsnio
puslapių. Sutrumpintai, analizuo
ti teisinę Clinton padėtį galima iš
dviejų pusių: ką ir kaip jie darė,
būdami pirmąja ir pagrindine šei
ma mažoje Arkansas valstijos sos
tinėje ir kaip jie elgėsi, apsigyvenę
Washingtone.
Apie kitus klausimus - politinius
ir spaudos - kitą kartą.
Pagrindinės Arkansas valstijos
valdymo laikų problemos, priklau
sančios ponams Clinton, būtų dvi:
Whitewater (balto vandenėlio
problema) ir neaiški Hillary spe
kuliacijos praeitis.
Whitewater veikla yra surišta su
nekaltai atrodančiu Hillary ne

TARPTAUTINĖ BALTIJOS
PAJŪRIO KONFERENCIJA

didelės pinigų sumos ($500) in
vestavimu į žemės spekuliacijos
projektą. Neaiškumai kyla dėl
neproporcingo investavimo ir dėl
neaiškaus tos sutarties charakte
rio, kurio veikla įvairiais būdais
rišosi su Arkansas valdžia, kurios
vyriausiu pareigūnu buvo Hillary
vyras. Tuo tarpu jų partneris in
vestavo $200,000 su viršum (vėliau
Clinton irgi pridėjo pinigų skolų
atmokėj imui, bet toli gražu ne tiek,
kiek jų "partneris").
Pagrindinė teisinė Whitewater
problema yra ta, kad tas Hillary
partneris bei kiti jo kolegos ir Hillary darbovietė - garsiausia Arkansas teisinė firma Rose Law Firm
atrodo, turėjo rimtus interesų susi
kirtimus. Sakoma,kad visus reika
lus tvarkė Hillary, o jos idealistas
vyras apie tai nieko nežinojo ar
žinojo labai mažai (jis turėjo daug
įvairių kitų, dabar jau pagarsėjusių
užsiėmimų).
Šiems klausimams tirti yra pa
skirtas specialus prokuroras (bet
ne nepriklausomas), kurio pasky
rimą visais būdais bandė sustab
dyti prezidento patarėjai ir Demo
kratų partija. Šiandien jie tvirtina
visą laiką pritarę tokio prokuroro
veiklai...

Kita Hillary problema irgi yra
surišta su Jos ypatingu sugebėjimu
investuoti. Pasirodo, paskaičius!
dienrašti "The Wall Street Jour
nal”, Hillary tiek daug išmoko, kad,
investavusi tik $1,000, per keletą
mėnesių padidino tą sumą iki
$100,000. Tuomet nusprendė šią
*
'profesiją
mesti. Prieš tai ir po to
spekuliacija ji nesivertė, bent taip
sakė vieną savaitę. O sekančią
savaitę pasirodė dar viena inves
ticijų sąskaita, apie kurią Hillary
buvo pamiršusi. Žinoma, mokesčių
už pelną nemokėjo. (Šiemet nus
prendė užmokėti moksčius. Savo
advokatams leido paaiškinti, kad
tai daro savanoriškai, nes jau yra
praėjęs įsisenėjimo periodas ir
valdžia nebegalinti bausti jų dėl
pelno nepranešimo - statute of
limitations - lyg tai būtų koks
didžiulis Clinton šeimos pasiauko
jimas.)
Problema dėl ypatingų Hillary
gabumų yra ta, kad jos sakomas
patarėjas taip pat, kaip ir Whitevvater pavyzdyje, buvo labai suin
teresuotas gerais santykiais su Ar
kansas valdžia - o Hillary vyras ėjo
gubernatoriaus pareigas. Po tų ma
lonių patarimų, patarėjo firma ga
vo daug lengvatų iš Arkansas valdžios. Jos ”brokeris" buvo ne visai
švarus spekuliantas, kurį valdžia
vėliau pričiupo, kaip ir keletą kitų
klintoniečių kolegų.
Kita, svarbesnė Hillary ir jos vyro
problema atsirado, jau atvykus
jiems į Washingtoną, nors jie ir
labai stengė^, kad visi tie Arkan
sas darbeliai ir privilegijuoti in
vestavimai neišlystų į viešumą.
Vienas Baltųjų Rūmų patarėjas
jau nusižudė (bent taip atrodo),
kitas atsistatydino, trečią išstūmė,
po to dar vienas atsistatydino. Eilė
tarnautojų yra pasisamdę priva
čius advokatus - kai kurie pačius
garsiausius ir brangiausius Ameri
koje, kaip ir Hillary su vyru.
Hillary ir jos vyras bando gintis.
Tačiau jų įprotis yra ne gintis, bet
pulti ir meluoti, (o jeigu jau labai
nuolankiai vertinti jų pasisakymus,
tai "sakyti pusiau tiesą").
Iš pradžių Hillary vyras tvirtino,
jog visos tos problemos jau daug
kartų buvo aprašytos, jis viską yra
pasakęs ir įrodęs savo valstijos
spaudai ir rinkėjams. Nieko ne
nuslėpė. Arkansas rinkėjai ir JAV
spauda buvo pilnai informuoti. (Ar
neprimena penkių namų istorijos
Lietuvoje?). Po to dėl to fiasko
prezidentas sugalvojo apkaltinti
Respublikonų (opozicijos). partiją

Ambiente-94. Lietuvių gaminiai žemės ūkio bendrovė neturi nė
buvo rodomi dovanų skyriuje. Be hektaro žemės, bet nebankrutuoja
šio skyriaus, buvo dar du - buto - padeda savo ir kitų rajonų žem
interjeras ir apšvietimas ir stalo dirbiams valyti sėklas, įsigyti mine
ralinių trąšų, chemikalų, ruošti
kultūra ir virtuvė.
Nuo š. m. gegužės 3 iki 8 dienos pareigūnai. Dauguma lietuvų pre
- Kitų valstybių piliečiai bei produkciją eksportui.
Rygoje, Klaipėdoje ir Kaliningrade legentų bus geologai, geografai ir
— Lietuvos Respublikos per
asmenys be pilietybės gali nuola
susirinks daugiau nei šimtas moks ekologai, įskaitant dr. Kazį Ėringi,
tos gyventi Lietuvoje, tik turėda sonalinės premijos paskirtos dar
lininkų iš dvylikos valstybių pers kuris iš Amerikos grįžo į Lietuvą.
mi Vidaus reikalų ministerijos iš aštuoniolikai žmonių: kompozito
varstyti Baltijos pajūrio apsaugos Moksliniai pranešimai bus skaito
duotą leidimą ir asmens doku riams J. Gaižauskui ir V. Barkaus
metodų. Šią konferenciją pavadin mi anglų ir rusų kalbomis.
mentą. Tokią tvarką priminė Mig kui, poetams J. Juškaičiui ir E.
ALTO Info
tą "Pakrančių konservacija ir ap
racijos departamentas, pridurda Mieželaičiui, aktoriams T. Vaičiū
sauga Baltijos regione", remia
- Šešios Lietuvos kompani mas, kad asmenys be reikiamų nienei ir L. Noreikai, istorikei T.
BUCC - WWF.
jos dalyvavo Frankfurte prie Mai dokumentų gali būti traukiami at Kulikauskienei ir kitiems. Dabar
Mokslinė konferencijos dalis
personalinės pensijos dydis - 222
no vykusioje 97-oje tarptautinėje sakomybėn.
vyks Klaipėdoje gegužės 4 ir 5 die
- Šilutės rajone esanti Rapso litai. Iki šiol ją gavo 60 žmonių.
plataus vartojimo prekių mugėje
nomis. Iš viso bus 57 paskaitos:
lietuviai skaitys 20 pranešimų,
vokiečiai - 10, rusai - 9, latviai - 7,
danai - 5, olandai - 3, po vieną
paskaitą - prelegentai iš Amerikos
(JAV), Estijos, Prancūzijos, Gudi
jos, Lenkijos ir Švedijos. Taip pat
tojus išstatyta 19 parodomųjų lentų.
Amerikiečiams atstovaus ir pas
kaitą skaitys prof. dr. Jonas Genys
iš Marylando Universiteto Aplin
kotyros Centro. Dr. Genys jau
anksčiau buvo lankęsis Lietuvoje
kaip Amerikos Fulbright Scholar.
Ekskursijų metu bus parodyti
Šlitere ir Pape ežerų rajonai Kurše,
Latvijoje, gamtos apsaugos parkai
Kuršių Neringoje, Lietuvoje ir Ka
liningrado pajūris, įskaitant Sambijos pusiasalį ir gintaro kasyklas
Jantamyj.
šiai ekstensyviai konferencijai
vadovauja tarptautinis komitetas,
kuriame didelį darbą atliko dr.
Ramūnas Povilanskis iš Klaipėdos.
Paskaitų ciklą atidarys aukšti Lie
Seimo nariai gieda Lietuvos himnų 1994 m. kovo 11 d. posėdyje.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka
tuvos, Latvijos ir Kaliningrado

išsigalvojimu. Neva jie nenori, kad
Willlam Jefferson Clinton vestų
kraštą prie tvarkos, doros ir social
izmo.
Ponai Clinton bandė net kibti
prie spaudos, kuri per daug klausi
nėjo jų apie tuos nešvarius darbe
lius ir st<
*b i Alingus investavimo
rezultatus. Taikinai ši taktika veikė,
kai juos kritikavo tik mažasis laik
raštis ("The VVashington Times") ir
konservatoriai žurnalistai. Baltųjų
Rūmų atstovams pradėjus žudytis,
kitiems nešant bylas iš nusižudžiusio advokato kabineto ir sle
piant jas, dar kitiems - Hillary
draugams - pradėjus naikinti by
las, net ir liberalų spauda turėjo
įsivelti į šį skandalą. Deja, net la
biausiai Clinton simpatizuojantys
nebegali tikėti Hillary ar jos vyro
aiškinimais, nes kiekvieną dieną
jie turi pakeisti vakarykščius paaiš

kinimus. Kas dieną randama vis
naujų faktų, prieštaraujančių pir
mosios šeimos aiškinimams.
Lietuvoje ši drama turėtų būti
įdomi tiems, kuriems rūpi demo
kratijos atkūrimas ir tiems, kurie
yra valdžioje. Jų praeities ir dabar
ties darbeliai yra daug įdomesni,
negu mūsų gobšaus, sukto jauno
jo prezidento ir jo žmonos. Pas
taroji grupė Lietuvoje šiuo metu
jaučiasi saugiai, nes jie yra už
tikrinti, kad jiems nereikės aiškin
tis ar atsakyti prieš neutralią teisi
nę sistemą. Bet gal jie klysta? Gal
Lietuvoje ateis laikas, kad teisė, o
ne partija ar 'dori
*
partiečiai nusta
tys, kas yra teisėta ir kas ne.
Mes labai laukiame tokio Lietu
vos rytojaus, o Amerikoje stebime
kas dieną didėjantį skandalą nau
jų Washingtono gyventojų na
muose...

VIRGINIA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, lietuviškai kalbanti advokatė,
teikia padanga IMIGRACIJOS bei ŠEIMOS teisiniuose reikaluose.
The American Immigration Lawyers Assodation narė. Turi
leidimų praktikuoti Massacbusetts ir Washington, D.C. One
Bulfinch Place, Saite 100, Boston, MA 02114.
Tel.: (617) 723-2242; FAX- (617) 723-1899.
_
’

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Simsbury, CT 06070. TeL 203 651-0261.
--------------------------------------------------------------------------------- ------------ -------- -------------------------------
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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. Tel. 296-2244.
■ ------ ‘—

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.). Tel.
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY.
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti,
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell BaltingCd. LietirHtica
ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms' bei
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd.,
Corona, Qųeens, NY 11368. Tel. 779-5156.
LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". VVINC-FM
90.5, VVorcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 508 753-7232

NEVV YORK-NEVV JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-930
vai. ryto VVNVVK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside,
NY 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 769-3302.
NEVV JERSEY, NEVV 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. Štokas - direktorius, 234
Sunlit Dr., VVatchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.

LIETUVIŠKO stiliaus paminklai
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI
PRISTATOMI Į VISAS KAPINES
NEWYORK, NEW JERSEY
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

’

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE,
ąUEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326-1282; 326-3150
- TAI MOSV VTENINTĖLt VIETA - GAUSI PASODU SALE -

KELIONIŲ IR TURIZMO

L___ agentūra!
* LĖKTUVAI
*■ LAIVAI (CRUISES)
* TRAUKINIAI (AMTRAK)
* AUTOBUSAI
* NUOMOJAMOS MAŠINOS
* VIEŠBUČIAI
* (DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS .j
GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ
MOKĖTI GAUMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
2129 KNAPP STREET
BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

MEMORANDUMAS
(atkelta iš 1 psl.)
1991 m. gruodžio 5 d. priėmė nutarimą, pagal kurį visi represinių
struktūrų darbuotojai, atvykę į Lietuvą po 1940 m. birželio 15 d., negali
būti laikomi Lietuvos gyventojais ir tuo pačiu įgyti Lietuvos pilietybę.
1993 m. gruodžio 22 d. ekskomunistai pakeičia šią nuostatą ir SSSR
represinių struktūrų (NKVD, KGB ir kt.) darbuotojams, neteisėtai įgi
jusioms Lietuvos pilietybę, ji paliekama, legalizuojant ir amnestuojant.
Lietuvoje 1991 m. dirbo apie 2 tūkst. KGB kadrinių darbuotojų ir
buvo 1.3 tūkst. KGB pensininkų. Jie neregistruojami, nekontroliuoja
mi, neapklausti, nedavė paaiškinimų ir ataskaitų apie priešišką veiklą
Lietuvos valstybei prieš ir po 1990 m. kovo 11 d., neperdavė savo
agentūros, informatorių, nors absoliuti jų dauguma oficialiai dirbo iki
1991 m rugpjūčio pučo.
Legalus KGB pareigūnu darbas saugos ir sekimo tarnybose

Nusilenkime Motinai..,

a

Nusilenkime Motinai Mes jai dar nedėkojome...
Artėjant Motinos dienai, daugelis prisimena savo motinas. Tai jos
rankos globojo, glaudė prie krūtinės, glostė, šildė. Mamytė paguosdavo,
suprasdavo, patardavo, užgautą vietą papūsdavo, bučiuodavo - ir skaus
mas dingdavo. Tai ji - Motina - buvo ir tebėra dvasinė užuovėja, meilės
ir paguodos šaltinis, namų šiluma...
Prisiminkime ne tik savo mamą, bet ir Lietuvos motinas - tas, kurias
vežė j Sibiro platybes, kurios pasitraukė į Vakarus ir tas, kurios liko
Lietuvoje.'Nors jų likimai skirtingi, jas visas reiktų vadinti vienodai Lietuvos motinos vardu. Jos visos glaudė ir globojo savo - Lietuvos
vaikus, stengėsi surasti jiems skanesnį kąsnį, dažniausiai paskutinį.
Mamos skiepijo meilės artimajam, meilės tėvynei dvasią. Nors ir
būdama toli nuo Lietuvos, motina savo vaikeliui dainuodavo lietuviš
kas lopšines, sekdavo lietuviškas pasakas, kepdavo lietuvišką duoną. Tai
jos.darbščios rankos saugojo vaikus didžiausiais negandų metais.
Dėl savo vaikų Lietuvos motina kentė badą vagonuose, dardančiuose
į Sibirą'(kuriuose nei medicinos seselių, nei šilto peno vaikams nebū
vi, atiduodavo paskutinį savo rūbą, kad tik kūdikėlis nejustų šalčio.
Motina priglausdavo prie širdies sūnų - partizaną, ir palaiminus jį,
išleisdavo miškan. Kiek bemiegių naktų, kiek enkavedistų kankinimų ir
tyčiojimųsi teko patirti Lietuvos motinai. Prisiminkime tą Lietuvos
mamą, kūnu tik prieš kelis metus šildžiusią maistą savo vaikeliui.
Atminkime Loretos mamos akis, pajuskime skausmą, išvydus dukrą ant
Lietuvos - jolotulės nepriklausomybės aukuro... Ar surašysime į knygas,
ar ateities kartos prisimins XX-ojo amžiaus Lietuvos motiną?
t.Šiandieninės mamos. Jos taip pat rūpinasi savo vaikais, šeimos
židiniu, kaip rūpinosi ir jų mamos. Darbas, nelaimės ar pilka kasdieny
bė neturėtų užgožti nesibaigiančio dvasinio ryšio tarp motinos ir vaiko.
Daugeliui nusibodęs posakis: "Vaikai - mūsų ateitis", gali nieko nereikš
ti, jeigu jo motinos nepripildys turiniu: šiluma, meile, pasiaukojimu.
Šiandieniniame skubančiame pasaulyje yra mamų, kurios atsigręžia į
vaikus tik po to, kai jų elgesyje pastebi kažką negero. Tuščioje vietoje
auga'blogis - to mama neturėtų pamiršti.
. .
_
yadipam^tęvynę - motina. Kiekviena mama - tai maža
tėvynę kuri visada šildys, priglaus, paguos savo vaikus. Neieškokime
užuovėjos kur nors toli, pas svetimus žmones. Ramybė ir paguoda
dažniausiai būna šalia - motinos glėbyje...
Užmirštos motinos... Sūnus, duktė pamiršta savo mamą... Vaikai
išveža savo motinas į prieglaudas... Mama viską supranta. Verkia ji
viena - jei neatsiranda motinai vietos vaikų namuose, ar gali atsirasti
motinai vietos jų širdyse? Užmirštos motinos, šiandien mes jus prisi.-menam, jr pasiimame bent dalelę jūsų skausmo. Gal krūtinėje bent
šiandieną Jums bus lengviau...
Lietuvos motinųxkapai... Kas juos suras Sibiro platybėse, kas juos
Suskaičiuos Lietuvoje... Žemės kauburėlis - brangiausio žmogaus amžino
poilsio vieta. Norisi prie jo prisiglausti. Papuoškime jį gėlėmis, kurių
nespėjome padovanoti mamai. Mes pavėlavome dieną, mėnesį, metus,
dešimtmetį... Pajuskime žemės šilumą ranka - pavasaris - tai tas švelnur frias, meilė, rūpestis ir džiaugsmo spalvos, kuriom alsuodavo mama.
Nusilenkime Motinai... Mes jai dar nedėkojome....

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas 1991 m.
gruodžio 23 d. nutarė neleisti buvusiems KGB darbuotojams dirbti
saugos ir sekimo tarnybose. 1993 m. kovo 12 d. Vyriausybė, pakeis
dama šį nutarimą, legalizavo minėtą KGB darbuotojų veiklą. Daugelyje
žinybų ginkluotos apsaugos tarnybose dirba buvę KGB darbuotojai.
Pavyzdžiui, Jonavos rajono KGB poskyrio viršininkas majoras V. Mažuolis
vadovauja 105-iems Jonavos valstybinės įmonės "Azotas" apsaugos
tarnybos asmenims.
Prokuratūros ir saugumo tarnybos pasyvumas

Nė vienas Lietuvos gyventojų genocido vykdytojas nenubaustas,
visiškai nesiaiškinama baudžiamosios psichiatrijos bylos. Visuotinai
žinomos KGB priedangos tarnybos - ryšių su užsienio tautiečiais orga
nizacijos, kooperatyvas "Planeta"ir kt. paliekamos ramybėje. Saugumo
tarnyba iš viso nevykdo prieš buvusias KGB struktūras operatyvinio
darbo, netgi konsultuojasi su buvusiais kagėbistais. Lietuvos proku
ratūroje iškelta 40 bylų dėl genocido. Iš jų jau 5 nutrauktos, 14
tardymas sustabdytas, o kitos yra vilkinamos. Tai yra darbo imitacija,
nes tūkstančiai nužudyta ir kankinta, o kaltų nėra.

Nesudaroma Seimo komisija KGB veiklai tirti

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1991 m. rugpjūčio 24 d.
sudarė komisiją dėl Sovietų Sąjungos KGB veiklos Lietuvoje ištyrimo,
įskaitant funkciją dėl deputatų ar valstybės pareigūno bendradarbiavi
mo su KGB nustatymą. Pagal 1991 m. gruodžio 17 d. įstatymą "Dėl
deputatų, įtariamų sąmoningu bendradarbiavimu su kitų valstybių
specialiomis tarnybomis, mandatų patikrinimo" atitinkama deputatinė
komisija turi būti sudaryta ir veikti dabar.
Tai gyvybiškai reikalinga Lietuvos valstybei priešiškos KGB veiklos
praeities ir dabarties įvertinimui ir minėto įstatymo vykdymui.
Pažeisdami tas normas, ekskomunistai jau antri metai tokios komisijos
nesudaro, nenorėdami, kad joje būtų politiniai kaliniai ir tremtiniai.
Rezistentu reikalavimai

1. Visuose KGB archyvų tvarkymo, studijavimo, nagrinėjimo ir
vertinimo etapuose, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos cen
tro struktūrose, darbo krypčių nustatyme privalo dalyvauti politiniai
kaliniai ir rezistencijos dalyviai, įgalioti savo organizacijų.
2. KGB archyvų aprašymą vykdyti griežtai pagal moksliškai viską
įvertinančią metodiką.
3. Atšaukti vienašališkai paskirtą Centro vadovą. Genocido ir rezis
tencijos centro vadovo kandidatūrą ir jo darbą derinti su politinių
kalinių ir tremtinių organizacijomis.
Rezistentu veiksmai ir prašymai

įvertinant iššaukiantį Lietuvos politinių kalinių, partizanų, tremtinių
KGB medžiaga prieš patriotas
ir kitų rezistencijos dalyvių ignoravimą, nevertinimą ir niekinimą bei
Po ekskomunistų grįžimo į valdžią KGB archyvuose esamą medžiagą atlaidumą paminėtai KGB sistemai, šių organizacijos yra paskelbtos dvi
akcijos: 1) "Kaliniai grįžta į kameras". Nuo 1993 m. gruodžio 11d.
politiniai kaliniai, partizanai ir tremtiniai (60 - 70 metų amžiaus
žmonės) sėdi KGB kalėjimo kamerose Vilniuje. Iki šiol jau savo noru
sėdėjo per 800 buvusių rezistentų.
2) nuo 1994 m. vasario 18 d. vykdoma pilietinio nepaklusnumo
akcija "Saugosime Centro rūmus ir KGB archyvus": 40-50 žmonių
užėmė minėto Centro patalpas ir budi dieną naktį.
Rezistencijos dalyvių reikalavimai yra šventi, patvirtinti žuvusiųjų
krauju, kančiomis ir laisvos, teisingos, doroviškos, demokratinės Lietu
vos idėja. Ir jokie ekskomunistų išvedžiojimai neturi moralinės teisės
leisti tuos klausimus spręsti ir lemti perbėgėliams, ekskomunistams
arba jų parankiniams, nušalinant, neprileidžiant ir ignoruojant Lietu
vos laisvės gynėjus.
Prašome paminėtais klausimais informuoti masines informacijos
priemones, partijas, organizacijas, teikti tam reikalui moralinę ir ma
terialinę paramą, lankant rezistencijos dalyvius KGB patalpose ir kalėji
mo kamerose.
Paremkime Laisvės kovotojų idealus ir prisilieskime prie gyvų Lie
tuvos istorijos žaizdų.
Vilnius
1994 m. kovo 14 d.
Lietuvos Respublikos Seimo nariai - politiniai kaliniai ir tremtiniai:

buvo mokytojas Juozas Kojelis.
du žodžių, kuriais galėčiau išrei
Jo asmenybė mus žavėjo. Kiek
kšti tos dienos pergyvenimus.
vienas jo žvilgsnis vedė mus į
Ne mirties bijojau, ne. Ji kažko
didįjį tikslą: “Visa atnaujinti Kri
dėl man niekada gyvenime ne
stuje”. Nors vėliau ir teko daug
buvo baisi. Gal todėl, kad visada
kentėti dėl šios organizacijos,
tikėjau Amžinybe. Tačiau ar ga
bet jaučiausi laiminga, kad teko lima buvo nejausti siaubo, kai
’■ Bronės Kalvaitytės prisiminimai
2
joje dalyvauti ir buvau dėkinga buvo dar gyvi 1941-ųjų metų pri
prof. Šalkauskiui, Dovydaičiui ir siminimai.
kitiems šios organizacijos įkūTuomet gyvenau su giminėT Deja, tai neilgai tęsėsi, nors ir veidai neatpažįstamai sudar rėjams Lietuvoje. Jie buvo mūsų
mis Darl>ėnų valsčiuje, Laukževokiečių okupacijos metais kai kyti.
jaunimo kelrodė žvaigždė.
mės bažnytkaimyje. Jau pirmom
Per vasaros atostogas 1944 karo dienom kareiviai užpuolė
mo žmones daugiausiai vargino
Per labai trumpą laiką kanki
tik prievolės. Jaunimas dar šoko nimo vietoje buvo pastatyta kuk metais vėl Tarybinė armija oku aštuntą dešimtį baigiantį senu
,ir dainavo, tačiau jau nebuvo tie li koplytėlė ir akmenėliais pa pavo didesnę pusę Lietuvos.
ką, mano dėdę ir grasindami au
.'gražūs Nepriklausomybės me puoštas takelis, tačiau Tarybų Frontas porai mėnesių sustojo tomatu, reikalavo duoti bažnyti
stai. Vyravo netikrumo jausmas.
Sąjungai antrą kartą okupavus ties Šiauliais ir pasilaikė iki spa nio vyno. Prisimenu, kaip dre
^'Žynjėsnius veikėjus ir vokiečiai Lietuvą, paminklas buvo nu- lio pradžios.
bėjo tas senelis, o to vyno jis visai
Ta vasara buvo kupina baisios neturėjo. Moterims taip pat rei'■ areštuodavo, bet jie nebūvo griautas ir miškelis iškirstas. Tuo
sukūrę tokio baisaus šnipų tink-.. norėta savo sadistiškų veiksmų baimės ir. nevilties. Inteligentija . kėjo slėptis nuo girtų kareivių.
, lo, kaip bolševikai. Tačiau Kdpėdsakus' panaikinti^ Gamtoje Bėgo į** Vakarus įvairiais keliais
Mūsų nelaimei fronto linija
* šiaušia buvo tas visuotinis žydų tai padaryti įmanoma, tačiau — viėni per Baltijos jūrą į Švedi sustojo už 40 kilometrų nuo
f naikinimas.
žmonių širdyse ir atmintyje jo ją, kiti traukėsi į Vokietiją, treti mūsų. Kai kas tikėjosi, kad šitas
galvojo, kad vistiek visa tauta ne frontaš vėl išstums rusus iš Lie
Tą rudenį (1941 m.) įstojau į kit! būdu ne.
gali išbėgti, reikia likti tėvynėje tuvos. Tą visą žiemą kaimas buvo
Telšių gimnaziją. Čia sužinojau
Po dviejų mokslo metų, mano
ir kentėti visiem drauge. Daug pilnas kariuomenės, atitrauktos
apie baisiąją Rainių tragediją. globėjui išsikėlus į Kretingos
kas turėjo vilties kibirkštėlę, kad į užfrontę poilsiui, Na ir kentėjo
Ten buvo nukankinti ir Telšių apskritį, ir aš ten išvykau ir lan
gal kas nors įvyks politikoje, ir žmoneliai nuo jų plėšikavimoų
gimnazijos bei amatų mokyklos kiau Kretingos gimnaziją. Čia ir
mes vėl atgausime laisvę. Atrodė ir moterų užpuldinėjimo. 0 jau
moksleiviai. Pasakojo žmonės, įstojau į Ateitininkų organizaci
neįtikėtinu kad pasaulis bus ak gėrė, gėrė.
7 kaip klaikiai atrodė laidotuvių ją, kuri ir tuo metu buvo nelega
las ir kurčias žmonių kančioms
procesija, kurioje buvo nešami li, tačiau lyginant su bolševikir leis Stalinui terorizuoti pusę
73-karstai Žemaičių žemės kan- mečiu, mes veikėme gana drą
Negana tų visų baisybių, tą
Europos. Deja, deja, apsiriko... patį rudenį buvo paskelbta mo
. kinių.. Vėliau teko susipažinti su siai fr pusiau viešai. Gal vokiečiai
Niekam nerūpėjo po “Geležine bilizacija. Prasidėjo dar bai
jauna dviejų vaikučių motina, neturėjo laiko, o gal ir nematė
uždanga” patekusių žmonių liki sesnės dienos. Mūsų apylinkėje
našle Jagminiene, kurios vyras reikalo į tokias smulkmenas gi
mai.
buvo tų kankinių tarpe. Nebe- lintis.
nė vienas jaunuolis nepakluso.
V prisimeihu, pagal kokius požy
Tie metai buvo patys gražiau
Išaušo 1944 metų spalio 10 Daugelis pasidarė slėptuves na
mius ji atpažino savo vyrą. Jie si, patys turtingiausi dvasios for
diena. Patrankų sviediniai jau muose. Tačiau mažai kam pasi
* visi buvo sadistiškai nukankinti mavimosi metai. Mūsų vadovas
skraidė virš mūsų galvų. Neran sekė laimingai išlikti neatrastam.

Kaip butų juoda
be gyvo tikėjimo

stengiamasi slėpti, ignoruoti arba neobjektyviai vertinti. Štai teismas du
kartus baudė mokytoją S. Nefą, nes jis, būdamas Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos laikinosios komisijos Sovietų Sąjungos KGB veiklai Lietu
voje ištirti Anykščių konsultacinės grupės narys, paskelbė faktą, kad
viena moteris buvo KGB bendradarbiu - "patikimu asmeniu", šiuos
faktus jis rado neviename KGB įstaigų oficialiame dokumente, tačiau
teismas patikėjo buvusio saugumo viršininko ir operatyvinio karininko
parodymais, kad šie dokumentai sudaryti lyg ir tyčia. Už tų dokumentų
paskelbimą patriotas baudžiamas pinigine bauda, kagėbistams dėkoja
ma už parodymus.
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Atradę dažniausiai sušaudydavo, kad silpnesnių įsitikinimų klasės
retkarčiais gyvą suimdavo.
draugai nebūtų suklaidinti, aš
Vyrai, kuriems pagal amžių įsijungdavau į diskusijas. Sten
nereikėjo eiti į frontą, bet buvo giausi, kiek pajėgdavau, įrodyti
priklausę Šaulių organizacijai, religinės pasaulėžiūros pagrįstu
buvo suimti. Juos be jokio teis mą. Vėliau pastebėjusi keletą
mo išvežė kasti “Belomoro” ka mergaičių, kurios dažniau lankė
nalo. Po kurio laiko (neprisime bažnyčią, esant tauresnėmis ir
nu, po kiek metų), kurie išliko jautresnėmis dvasinei degrada
gyvi, sugrįžo. Silpnesni neatlai cijai, sumaniau pakviesti jas į
kė bado ir šalčio, ir liko amžinai ateitininkų būrelį.
toje nesvetingoje žemėje gulėti.
Kretingos apskrityje organi
Pirmame susirinkime nušviezuoto ginkluoto pasipriešinimo čiau organizacijos programą. Pa
1944-45 metų žiemą nesigirdėjo. minėjau, kad turime laikytis vi
Tik karui pasibaigus, kai buvo siškos konspiracijos, nes laikas
atitraukta iš kaimų rusų armija, l>et kokiai veiklai yra gana pavo
prasidėjo organizuota būrių jingas. Mes jau buvome įspėti
veikla.
mokytojų, kad nesirinktume di
desniais
būreliais, nes būsime
1945-ųjų rudenį vėl grįžau
įtarti
organizacija.
Paaiškinau,
mokytis į Kretingą. Baigiantis
kad
mūsų
veikla
apsiribos
religi
pirmam trimestrui, buvau pa
kviesta į saugumą. Nutariau nei ne sritimi, o religijos laisvę kon
ti, pasitraukiau iš gimnazijos. stitucija garantuoja. Tačiau, jei
Pabuvau kurį laiką kaime. Kai pakliūsime, tai jie mum straipsnį
manęs niekas neieškojo, nuta sugel)ės pritaikyti.

riau vėl mokytis, bet į Kretingą
negrįžau. įstojau į Palangos gim
naziją. Tuo metu jau prasidėjo
mokyklose jaunimo luošinimas
— ateistinis ir “internaciona
linis” auklėjimas.

Visa, kas buvo lietuviška, kil
nu, šventa imta vadinti naciona
lizmu, buržuazinėm atgyvenom.
Mokytojai buvo priversti prieš
savo valią ir sąžinę klaidinti jau
nimą. Pamokų metu, bijodama.

Apie savo veiklą pasisakiau
Palangos klelx>nui Ilskiui. Jis su
džiaugsmu pritarė. Iš jo gauda
vau religinės literatūros. Mer
gaitėms apie bendravimą su
kun. Ilskiu nepasakojau.
Susirinkimuose svarstėme įvai
rias saviauklos ir dorovės temas.

(Bus daugiau)

KAUNO DVASIOS METRAŠTININKAS
— Rašytoją Julių Kaupą prisiminus Prieš 30 metų,
Nipemadžiu, Go1964 m. kovo 1
esta Berlingu. Jei
d., ištiktas širdies
gu yra tokia šalis
smūgio Chicagoj
Anapus, kur susi
mirt Julius Vik
renka saulėtų salų
toras Kaupas, ra
jūrininkai, pasakų
šytojas, kritikas,
broliai, tenai mes
gydytojas.
atrasime mūsų
Julius gimė
liekną, šviesia
1920 m. kovo 6
plaukį draugą Ju
d. Kaune. Ten
lių Kaupą, trau
1938 m. baigė
kiantį savo pypkę
Jėzuitų gimnazi
ir besišypsančiom
akim žvelgiantį į
ją, o 1944 m.
Vytauto Didžiojo
naujų nuotykių
Universiteto me
pasiilgusią tolybę
dicinos studijas.
("Draugas", 1964
gegužės 23).
Pasitraukęs j Va
karus, 1946 m.
Julius Kaupas sa
Tuebingeno uni
ve vadino "vienu
versitete įsigijo
iš Kalnų gatvės"
padaužų ir taip
med. daktaro
laipsnį. Persikėlęs
užrašinėjo savo
į JAV, specializa
knygą "to paties
vosi psichiatrijoj.
paslaptingo ir pa
Kaune leidžia
sakiškai tolimo
mas "Žiburėlis",
Kaimo vaikams".
anksčiau laikraš
Ir tikrai Kaunas
tis vaikams, per
buvo ir liko mūsų
vokiečių okupa
miestas.
Nors
ciją (1941-1944)
daug kas kito, kaip
literatūros ir me
ir Kalnų gatvės
Julius Kaupas. Vytauto Maželio nuotrauka
no žurnalas, kurį
vaidas - buvo
redagavo Stepas Zobarskas, 1942 vardžiu Coppelius.
Putvinskio, vėliau Salomėjos Nėries
m. spausdino pirmuosius Juliaus
"Julius Kaupas priklauso žemi- ir vėl Putvinskio...
Kaupo literatūrinius darbus. 1943 ninkų-lankininkų literatūrinei kar
Senasis Kaunas itin ryškus pasa
m. Kaupas laimėjo kito Kauno tai. Brendęs E. T. A. Hoffmanno, kų knygoje "Daktaras Kripštukas
žurnalo "Savaitė" (red. Kazys Obo- Dickenso ir Miguel de Unamuno pragare". Julius Kaupas buvo įsi
lėnas) novelės premiją už "Bankno poveikyje, Kaupas yra vienintelis tikinęs, jog "pasaka yra šventa tie
tą". Po karo Vokietijoje rašė "Ai savo kartos beletristas, kurio es sa ir joje nėra nė krislo melo. Kas
duose", "Šviesoje". 1948 m. už mo tetiška ir formos koncepcija remiasi to nesupranta, kažkur stokoja dva
dernių pasakų rinkinį "Daktaras klasiškosios Europos kultūros tradi sios ir nėra pilnas žmogus... Jei į
Kripštukas pragare" gavo Lietuvos cija", - teigia Alfonsas Čipkus ("Lie pasaką žiūrėsime kaip į šifruotą
Raudonojo Kryžiaus jaunimo lite tuvių enciklopedija", XI t.). Pasak laišką, staiga mums sušvis paslėp
ratūros premiją. Atvykęs į JAV, Henriko Nagio, "vaikiška buvo ta mintis" ("Metmenys", Nr.' 7/
buvo vienas iš žurnalo "Literatūros Juliaus Kaupo širdis. Poeto širdis. 1963). O dabar truputį pabūkim
lankai" kritikų ir ideologų, laikraš Trubadūrų, vagantų minezingerių tame Juliaus Kaupo Kaune:
čiuose bei žurnaluose skelbė bele epochos širdis, todėl jai buvo taip
▼ "Tamsiame Rotušės aikštės
tristikos, kritikos straipsnių, psi sunku ir trošku mūsų gadynėj. Ju kampe, nepertoliausiai nuo pačios
chologinių esių. Literatūros kriti lius Kaupas turėjo gyventi kartu rotušės, stovi keistas žalias namas
kas dažnai pasirašydavo slapy su Hamsuno herojais, su Tomu žibančiom stiklo durim, o virš jų

kabo riestainis ir balta iškaba su
šiais reikšmingais žodžiais: KEPĖ
JO TEŠLĖNO CUKRAINĖ. Kaip tvir
tina rotušės sargas, toje cukrainėje
buvo kepami skaniausi pasaulyje
pyragaičiai. Riestainių pirkti čia
atvykdavo ir pats burmistras, atjo
davo ir barzdoti plėšikai iš netoli
mo miško, užsikišę peilius už rau
donų diržų, o žiemą tai ir pats
sniego senis ateidavo jon sušilti ir
gerdavo kavą su medauninkais. Kas
gi nežino, jog ir žvaigždutės, švie
čiančios virš mūsų miesto, buvo
iškeptos Tešlėno,kepykloje ir bur
mistro įsakymu iškabinėtos ant
dangaus!
▼ Benediktinų gatvė, kurioje gy
veno laikrodininkas Tuktukas, bu
vo siaura ir kreiva, lyg koks susiran
gęs diržas. Gi pats Tuktukas tai jau
iš tolo dvelkė paslaptingumu; mat,
jis netik kad turėjo tamsiai raudo
ną kaminą, bet ir krištolinius lan
gus, pilnus pristatytus medinių,
sidabrinių ir auksinių laikrodžių.
Jie gi, tarp savęs šnekučiuodami,
taip garsiai tiksėjo, kad net visa
Benediktinų gatvė skambėjo, o
šunes bėgdami pro šalį, visuomet
stabteldavo ir spoksodavo susi
domėję į krautuvės langą.
▼ Didžioji Vilniaus gatvė nera
miai vingiavo, mirguliuodama
iškabomis, per patį Kauno sena
miesčio vidurį. Joje stovėjo niūrūs,
šalčiu dvelkiantys namai, susi
mąstę, tarsi nepaprasti sargybiniai,
ir taip rūsčiai žvelgė stikliniais lan
gais į skubančius praeivius, kad
net baugu darydavosi.
▼ Jei kurį šiltą vasaros vakarą
būtum vaikštinėjęs Kalnų gatve,
gėrėdamasis žydinčių kaštonų kva
pais, tai, paėjėjęs kokį šimtą žings
nių nuo Karo Muziejaus, visuo
met sutiktumei teatro dirigentą,
bestoviniuojantį ties vienu baltu
namu ir skubiai besižymintį gai
das savo užrašų knygelėm Kartu
su juo pažvelgęs į viršutinį ir taip
jau nežemo namo aukštą, pama
tytumei daktarą Kripštuką, pasi
stačiusi lemputę ant atviro lango
ir švilpaujantį dūdele. Rausvi lem

LIETUVOJE

pelės spinduliai nušviesdavo sun
kius kaštonų žiedus, paskendusius
naktyje, o per užmigusius lapus
liejosi tokie nuostabūs garsai, kad
net ir vagys, grįždami iš žygio,
pastatydavo maišus ant žemės ir
minutėlę klausydavosi, pridėję ran
ką prie ausies."
Tiek pasidairymo po Juliaus Kau
po pasakišką ir kartu tokį tikrą
Kauną. Savitai išjaustas miestas,
spalvingi literatūriškai perteikti
eskizai vėl užkuria ilgesį kiekvie
nam, kuris Kaime augo ir brendo.

Kęstutis Čerkeliūnas

Lietuvos
draugai
Japonijoje
Prof. dr. Satchiko Hatanaka, Lie
tuvą pamilusi japonė, pranešė Litu
anistikos Tyrimo ir Studijų Centro
pirmininkui prof. dr. Jonui Rač
kauskui, kad ji savo tėvynėje ruo
šiasi steigti Japonų - Lietuvių Kul
tūros Draugiją. Šiose pastangose
jai talkina prof. Murata, lietuvių
kalbos specialistas, ir kiti trys moks
lininkai. Iniciatorė numato, kad
draugijai priklausys 25-30 japonų
kultūrininkų, kurie domisi Lietu
va.
Prof. Račkausko žiniomis, drau
gijos įsteigimas turėtų padidinti
Japonijos valdžios teikiamą pa
ramą Lietuvos kultūros įstaigoms.
Pirmoji literatūros siunta (anglų
kalba) iš Japan Foundation, profe
sorės Hatanaka pastangomis, jau
yra pakeliui į Mažvydo Naciona
linę Biblioteką ir Vilniaus Univer
siteto biblioteką.
Jau tris kartus aplankiusi Lietu
vą bei pasisėmusi Japonijoje neran
damų duomenų LTSC rinkiniuose,
prof. Hatanaka rašo knygą apie
lietuvių tautą japoniškai. Ji yra
antropologijos profesorė Chubu
Universiteto Tarptautinių Studijų
Kolegijoje, Kasugai mieste.

Arūnas Zailskas

- Pašto perlaidomis nuo
balandžio mėnesio pinigus galima
pervesti ir iš Austrijos. Lietuvos
paštuose perlaidos išmokamos
litais. Dar 1993 metais tokios su
tartys buvo pasirašytos su Danija
ir Amerika. Dvišales sutartis dėl
pensijų, atlyginimų, alimentų Lie
tuva yra pasirašiusi su Baltarusija,
Ukraina, Rusija, Latvija ir Estija.
- Tallinne pereit* rudenį
pasirašyta Estijos, Latvijos ir Lietu
vos laisvosios prekybos sutartis įsi
galiojo nuo balandžio pradžios.
Pagal ją neturi būti imami ekspor
to ir importo muitai. Neapmuiti
namos, pav., Lietuvoje pagamin
tos prekės, jei jos gabenamos tie
siai į Latviją arba Estiją. Privatus
asmuo be eksporto ir importo mui
tų gali vežti pramonės prekių už
4600 litų arba siųsti - už 1600 litų.
- Lietuvos armėnų bendrijos
skyrius įkurtas Kaune. Šiame mies
te dar gyvena apie 200 armėnų.
Organizacijos tikslas • atkurti čia
armėnų apaštališkosios bendrijos
bažnyčią, padėti Lietuvoje gimusiems tautiečiams išmokti armėnų
kalbą, supažindinti su Armėnijos
kultūra, istorija. Ketinama rengti
lietuvių kalbos kursus, pažintines
paskaitas apie Lietuvą.
- Lietuvos pašto ženklų pir
moji po karo parduotuvė atidary
ta Kaune, K. Donelaičio 46. Ji
priklauso Kauno centriniam paš
tui. Joje bus eksponuojami ir par
davinėjami lietuviški pašto ženklai,
daugiausia leisti nuo 1990 m.
Tačiau bus ir lietuviškų pašto
ženklų, leistų prieš 1940 m., jų
kolekcijų. Senuosius pašto ženklus
tikimasi gauti iš filatelistų kolek
cionierių.
— Suomių vaistų firmos "Orio
le" filialas atidarytas Vilniuje, Uni
versiteto gatvėje 2. Jame kol kas
vaistinėms, vaistų įmonėms siūlo
ma 12 pavadinimų vaistų, skirtų
gydyti širdies kraujagyslių, onko
logines ligas, bronchinę astmą, tu
berkuliozę.

Taupios Kelionės
Į Pabaltijį
TAUPYKITE IAIKA... tiesioginė kelionė iš Nevv Yorko Kennedy aerodromo
iki Rygos (Latvija). American Trans Air yra greičiausias kelias į Pabaltijį!

TAUPYKITE PINIGUS... palyginkit ir sutaupysit keliaudami su American
Trans Air. Jums geriausias aptarnavimas ir prięinamiausia kaina!

KAINA Į VIENĄ PUS£ IŠ ŠIŲ MIESTŲ:
(Persėdimas VIA Ne\v Yorko J.EK.)

Kelionė į vieną pusę, perkant
bilietą į abi puses

\llanla nuo

MII

Boston nuo

Delroit nuo

‘344

Philadelphia nuo

$324

‘279

hts Angeles nuo

$397

Pillsburg nuo

‘329

Clevcland nuo

‘370

Miami nuo

Seal tie nuo

‘399

Chieago nuo

$434

Minneapolis nuo

San F’raneiseo nuo

‘397

Ar Jus skrcndal biznio reikalais, ar
pasimatyti su giminėmis. Jus noril
ten nukeliauti kuo greičiau. Nereikia
persėsti į kita lėktuvą, nereikia be
reikalo išleisti dar daugiau pinigy.
ATAs Ucsioginis skrydis Iš Ncw Yorko
į Pabaltijį yra patogus, ekonomiškas,
ir labai paprastas. Juk Jus visada to
ir norėjote.
Dėl. pigiausios kelionės į Pabaltijį skam
binkit Jūsų kelionių agentui arba ATA:

800-382-5892

‘419
$329

/4Ii\

American Trans Air

Prof. Vytauto Landsbergio
viešnagė Philadelphijoje

Prof. V. Landsbergis susitikime su Philadelphijos lietuviais. Iš k.: (pirmoje eilėje) Teresė
Gečienė, LB apylinkės pirmininkė, Prof. Vytautas Landsbergis, Veronika Van Sant, LB
apylinkės valdybos narė, (antroje eilėje) Marija Černienė, Marija Raugienė, Antanas Masioir kiti.
A. Krušinsko nuotrauka

Aplink
pasaulį
□ Latvijos prezidentas Guntis
Ulmanis balandžio 20 d. pareika
lavo naujų derybų su Rusija dėl
kariuomenės išvedimo, sakyda
mas, kad neseniai suplanuota su
tartis yra nepriimtina. Preziden
tas, balanžio 19 d. kalbėdamas per
Latvijos televiziją, pareiškė, kad jo
šalis negali priimti pagrindinių su
tarties punktų, kuriuose suteikia
mos socialinės garantijos 20,000
išėjusių į pensiją Rusijos karininkų.
"Dabartinė sutarties forma yra ne
priimtina man kaip prezidentui
arba didžiajai daliai Latvijos žmo
nių" - pasakė Ulmanis. Rusijos
prezidentas Boris Jelcin buvo pakvietęs Latvijos prezidentą į Mask
vą balandžio 21 d. pasirašyti su
tartį. Latvijos prezidentas nevyko
į Maskvą, kadangi tik trys sutarties
punktai yra jam priimtini. Dabar
vyksta derybos dėl ketvirtojo išėjusių į pensiją Rusijos karininkų
socialinių garantijų. Jei bus susi-

tarta ir dėl šio sutarties punkto,
sutartis gali būti pasirašyta tarp
Ulmanis ir Jelcin artimiausiu laiku.
□ Apie 15 neonacių balandžio
20 d. surengė demonstraciją link
z Maskvos centro, tuo pažymėdami
Adolfo Hitlerio gimtadienį. De
monstrantai nešė antivyriausybinius ir antisemitinius lozungus,
šaukė: "Mirtis prezidentui Jelcin",
"Mirtis žydams". Policininkai ra
miai stebėjo demonstraciją ir ne
sikišo. St. Peterburge 10 neonacių
pažymėjo Hitlerio gimtadienį, su
sirinkdami prie katedros. Grupės
lyderis Dmitrij Bobrov, 24 metų,
pasakė, kad buvo atsisakyta didelės
demonstracijos planų, kadangi
grupės nariai buvo sekami KGB
padalinio agentų. Apie demons
tracijas Vokietijoje Hitlerio gimta
dienio proga nepranešama.
□ Atominės energetikos spe
cialistai balandžio 21 dieną su
sirinko Vienoje, kad su Ukraina
būtų aptartaČernobylio elektrinės
likimas. Paskutiniuoju metu pa
dažnėjusios avarijos Černobylyje
kelia nerimą Vakaruose. Ukrainos
atstovai pareiškė, kad jie negali
staigiai sustabdyti Černobylio. 15os šalių delegacijos, tame tarpe ir
Lietuvos, taip pat Europos Plėtros
ir Vystymo Banko atstovai dalyva
vo derybose su Ukraina. Buvo ti
kėtasi, kad Ukrainos ministro pir
mininko pavaduotojas Valerij Šm-

arov pasakys, jog Ukraina neišgali
uždaryti Černobylio, nes jis yra
pagrindinis elektros energijos šal
tinis. Tarptautinių ekspertų nuo
mone, sarkofagas, kuris uždengė
1986 m. avarijos ištiktą reaktorių,
baigia suirti dėl klimatinių sąlygų
ir kitų veiksnių. Vėl iškyla galimy
bė, kad radioaktyvios dalelės pas
klis į aplinką.
□ Rusija vėl žada, kad jos eko
nomika bus tvarkoma geriau. Tarp
tautinis Valiutos Fondas, atsaky
damas į šiuos pažadus, balandžio
21 d. patvirtino $1.5 milijardo pas
kolos davimą Rusijai. Šios pasko
los paskyrimas buvo delsiamas,
kadangi Rusija nedavė tam tikrų
ekonominių pasižadėjimų. Dabar
Jelcin vyriausybė pažadėjo, kad
infliacija iki metų galo neviršys
7% ir šalies deficitas bus suma
žintas.
□ Estijos valstybinio departa
mento duomenimis, vartojamųjų
prekių'kainų indeksas kovo mėne
sį, palyginti su vasariu padidėjo
8.9%. Tai didžiausias kainų šuolis
nuo 1992 m. vasaros, kai būvi
įvykdyta pinigų reforma. Paslaugos
kovo mėn. pabrango 15.5%, prekės
- 5.3%, produktai - 7.5%, pramoninės prekės -1.5%. Butai kovo mėn.
pabrango 18.5%, pienas, pieno
produktai ir kiaušiniai - 13.3%,
transportas įrjyšiai - 9. Z%, mėsa ir
žuvis - 8.2%.

MOTERŲ KUNIGYSTĖ ANGLIKONŲ BAŽNYČIOJE
(atkelta iš 1 psl.)
fektu kardinolu Joseph Ratzinger
bei su šios kongregacijos sekreto
riumi arkivyskupu Alberto Bavone,
o taip pat su popiežinės Tarybos
krikščionių vienybei ugdyti pir
mininku kardinolu Edvvard Cassidy ir sekretoriumi vyskupu Piene
Duprey.
Anglijos katalikų vyskupai pasiū
lė tokius principus dėl anglikonų
priėmimo į katalikų Bažnyčią: pa
sauliečiams tikintiesiems privalo
ma katechezė, kurios pabaigoje nu
matyta priėmimo i katalikų Baž
nyčią apeigos. Kunigai turi priimti
šventunus katalikų Bažnyčioje. Jau
vedusiems dvasininkams prime
nama, kad lotynų apeigų katalikų
kunigams celibatas yra privalomas
ir kaipo nuostata nediskutuotinas.
Pagaliau Anglijos katalikų ir ang
likonų vyskupai linkę sudaryti
bendrą komisiją kitiems iškylan
tiems klausimams spręsti.
Moterų kunigystė ir anglikonų
tikinčiųjų bei dvasininkų noras
pereiti į katalikybę šiuo atveju yra
daugiau Didžiosios Britanijos ang
likonų Bažnyčios problema ir ne
be precedentų. Antai prieš dvejus
- trejus metus JAV anglikonų Baž
nyčioje, pradėjus šventinti kuni
gais moteris, taip pat nemažai
anglikonų kunigų vyrų perėjo į
katalikų Bažnyčią. Ir tada buvo
numatytos panašios sąlygos, kaip
kad dabar, Anglijos.
Labai svarbu suprasti, kad ang
likonai, kaip denominacija, suda
ryti tarsi iš dviejų dalių - tų, kurie

palankesni katalikiškai liturgijai ir
teologijai, vadinamų "anglo-katalikų" ir tradiciškai linkusių į protes
tantizmą. Pastaroji anglikonų Baž
nyčios dalis neturi jokių principi
nių prieštaravimų dėl moterų kuni
gystės, nes jų kunigiškosios tarnys
tės samprata daugiau protestantiš
ko pobūdžio, t. y. mažiau sakra
mentinė.
Reikia pripažinti, kad protestan
tiškai nusiteikusi anglikonų Baž
nyčios dalis yra žymiai gausesnė
už į katalikybę linkusius. Beje,
anglikonų Bažnyčios primas Canterbury arkivyskupas George Carey
taip pat yra protestantiškosios pa
kraipos anglikonizmo atstovas. Tai,
kas dabar vyksta Didžiosios Brita
nijos anglikonų Bažnyčioje, tūrėtų
dar labiau sustiprinti protestan
tiškąjį anglikonizmą.
Iš kitos pusės, neteisinga būtų
manyti, kad tik nutarimas šven
tinti moteris kunigais paskatino
masiškai pereiti į katalikybę tiek
daug dvasininkų ir tikinčiųjų. Tas
nutarimas, ko gero tebuvo paskuti
nis lašas, perpildęs taurę. Jau žy
miai anksčiau Anglijos anglikonų
Bažnyčioje buvo jaučiama trintis
tarp atskirų grupių neretai prikišdavusių savo oponentams tai, ką
įprasta vadinti liberalizmu: politi
nį konformizmą, teologinę su
maištį ir aiškių principų nesi
laikymą bei moralinę korupciją.
Pagaliau paskutinis klausimo
aspektas. Anglikonai vyskupai,
kunigai ir tikintieji, panorę pereiti
į katalikų Bažnyčią turi realizuoti

šį savo pasirinkimą be jokių iš
lygų. Gal šiandien tai ir atrodo
kaip skausmingas ir bekompromisinis pasirinkimas, tačiau tik šis
kelias padeda išvengti naujos krikš
čioniškos Bažnyčios susidarymo:
kažko panašaus, ką galėtume pa
vadinti unitų pobūdžio anglikonų
Bažnyčia - t. y. besilaikanti ang
likoniškosios liturgijos, bet į vie
nybę su Roma grįžusia Bažnyčia.
Vatikano spaudos salės direkto
rius Joaquin Navarro Valis kovo
12 d. pareiškė, jog moterų šven
tinimas kunigais meta šešėlį ant
Anglican - Roman Catholic Inter
national Commission (lietuviškai
būtų - anglikonų - Romos katalikų
tarptautinė komisija) rimtų susita
rimų apie Eucharistiją, apie kuni
giškąją tarnystę ir jos prigimtį. Čia
ne tik disciplinos klausimas, taip
pat tai nėra lygybės ar teisingumo
problema, - pabrėžė Navarro Vallis, - čia paliečiama pačios Baž
nyčios buvimo ir Jos sakramentų
sampratos klausimas. Katalikų Baž
nyčia remdamasi Kristaus mo
kymu, teologiniais samprotavimais
ir amžiais gyvuojančia praktika,
nemano, £g turi teisę autorizuoti
moterų kunigystę. Stačiatikiai taip
pat turi panašių priekaištų ang
likonams. Vatikano Spaudos salės
direktorius taip pat pabrėžė, jog
tiek popiežius Paulius VI, tiek
dabartinis popiežius Jonas Paulius
II, yra ne kartą pareiškę, kad mote
rų šventinimas kunigais sukuria
naują didelę kliūtį į katalikų ir
anglikonų visišką vienybę.

Lietuvos valstybiniam prisikėlimui sumaniai vadovavęs prof. Vytau
tas Landsbergis š. m. kovo 15- 16 dienomis pirmą kartą lankėsi JAV
nepriklausomybės lopšyje - Philadelphijos mieste. Seimo opozicijos
vadas ir Tėvynės sąjungos pirmininkas j Philadelphiją atvyko iš New
Yorko, prieš jam vykstant lankyti Clevelando ir Detroito lietuvių.
Iniciatyvai V. Landsbergį į Ameriką atsikviesti atėjus iš Detroito LB
apylinkės valdybos, kelionės maršrutą sumaniai koordinuojant Jonui
Urbonui, minėtų keturių miestų LB-nės vienetai V. Landsbergiui sudarė
progą ne tik pateikti pranešimus lietuvių visuomenei, bet taip pat
susitikti su amerikiečių visuomenės darbuotojais ir juos painformuoti
apie Rusijos vykdomą nedraugišką ir žalingą politiką Baltijos valstybių
atžvilgiu.
Vienos paros viešnagei atvykusį V. Landsbergį Philadelphijos aerou-'
oste sutiko LB apylinkės pirm. Teresė Gečienė ir JAV LB Visuomeninių
reikalų tarybos pirm. Alg. Gečys. Apsilankyta Amerikos nepriklausomy
bės pastate (Independence Hali), kur buvo pasirašytas JAV Nepriklau
somybės aktas ir priimta JAV Konstitucija. Nuvykta ir prie atskirame
pastate esančio Laisvės varpo.
Lietuvių namų salėje įvyko susitikimas su lietuvių visuomene. Svečią
visuomenei jautriai pristatė LB valdybos pirm. T. Gečienė. Jauniausieji
apylinkės valdybos nariai Verutė Vansant ir Tomas Danta prof. Lands
bergiui įteikė D. Bindokienės knygą 'Lietuvių papročiai ir tradicijos
išeivijoje". Latvių ir estų vardu sveikino ir dovaną įteikė prof. Erik
Likums.
Savo kalboje V. Landsbergis išdėstė priežastis ir aplinkybes, privedusias to laiko Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą 1990 m. kovo 11d. pasisaky
ti už pilną Lietuvos valstybinę nepriklausomybę. Iškėlė ir paaiškino šio
sprendimo teisinę svarbą. Tuo metu buvo ypač svarbu nesuklysti ir
nesusipainioti sovietijos teisinėse pinklėse. Kovo 11-sios aktas išreiškė
Lietuvos valstybės tęstinumą, pastebint, jog 1918 m. vasario 16-sios
aktas niekad nenustojo teisinės galios. Kovo 12-ąją į Maskvą pasiųs
tame laiške Gorbačiovas buvo informuojamas apie įvykusį nepriklauso
mybės atstatymą. I jį buvo kreipiamasi kaip į kitos valstybės galvą
reiškiant norą sunormalinti tarpvalstybinius santykius ir kviečiant
pradėti derybas dėl sovietinės kariuomenės visiško išvedimo bei Mo
lotovo - Ribbentropo pakto pasekmių panaikinimo. Turėjo praeiti dar
pusantrų metų, reikalavusių sunkių derybų, blokados, moratoriumo bei
nepasisekusių pučų Lietuvoje ir Rusijoje iki okupacinė kariuomenė
pagaliau pasitraukė iš Lietuvos teritorijos.
Klausantiems V. Landsbergio kalbos pasidarė dar aiškiau, jog kovo
11-tos nepriklausomybės atstatymo paskelbimas ir jos tolimesnis įtvir
tinimas iš Sąjūdžio žmonių pareikalavo daug drąsos ir pasiaukojimo.
Sekė klausimai iš publikos. Baigdamas prof. Landsbergis paskambino
ištrauką iš M. K. Čiurlionio simfonijos "Jūra".
Kovo 16 d. Philadelphijos Worlds Affairs Council vadovybė ištaigiose
Union League patalpos suruošė susitikimą su V. Landsbergiu - pusry
čius. Dalyvavo 50 asmenų su viršum. Svečią šiltai pristatė vienas iš
WAC aukštųjų pareigūnų Kevin McNamara. Dvidešimt minučių kalbo
je V. Landsbergis atkreipė klausytojų dėmesį, kad Rusijoje stiprėja
antidemokratinės jėgos ir grėsmė taikai iš Rusijos dar nėra praėjusi. V.
Landsbergio kalbą paminėjo Philadelphijos 6-as kanalas popiečio žinių
metu. Kalbą sekė Associated Press žinių agėfimros korespondentas ir
atsiųstas fotografas.
"The Philadelphia Inquirer" dienraščio patalpose prof. V. Landsbergį
pokalbiui pakvietė redakcinės kolegijos narė ir užsienio klausimais
laikraščio pagrindinė žurnalistė Trudy Rubin. Pokalbis truko beveik dvi
balandas.
v
Sekė priešpiečiai ir jų metu susitikimas su Pennsylvanijos universiteto
pašonėje veikiančio Foreign Policy Research Instituto vadovybe. Devyįų šiame "think tank" dirbą mokslininkai daugiau kaip dvi valandas
praleido klausinėdami V. Landsbergį apie padėtį Baltijos valstybėse ir
bendrai Rytų Europoje. Pokalbiui vadovavo instituto prezidentas dr.
Sicherman. '■
V. Landsbergio apsilankymas Philadelphijoje buvo naudingas. Kvietė
jai jo atvykimą panaudojo stiprinti mūsų visuomenės nuotaikoms
nepriklausomam gyvenimui beprisikeliančios nepriklausomos Lietuvos
atžvilgiu. Svetimtaučius norėta informuoti apie Rusijoje pastebimas
stiprėjančias tendencijas užgniaužti Baltijos valstybių nepriklausomy
bę. V. Landsbergio viešnagė abu tikslus pasiekė. Savo kalbose jis buvo
tolerantiškas dabartinei Lietuvos vyriausybei, tačiau nepagailėjo kietes
nio žodžio, kur LDDP asmeniškus interesus stato aukščiau už Lietuvos
valstybės. Prezidentą Jelcin Landsbergis vertino kaip žmogų, savo laiku
daug padėjusį, kad Baltijos valstybės taptų nepriklausomomis. Pasisakė
už paramos teikimą demokratinėms jėgoms Rusijoje, tačiau ir už
nemažesnę pagalbą iš sovietinio jungo išsilaisvinusioms Rytų Europos
valstybėms.
LB Inf. /Sag/

Į IŠ VISUR J
— Muz. Aleksandras Kučiū
nus, minint jo 80-ąjį gimtadienį,
bus pagerbtas balandžio 30 d. Chicagoje, Jaunimo Centro Čiurlionio
galerio j e. Rengimo komitetą suda
ro Stasys Baras, Algirdas Brazis,
Vaclovas Momkus, Danutė Stankaitytė, Alvydas Vasaitis ir Juozas
Vaznelis.

— Vokietijos lietuvių Jauni
mo suvažiavimas įvyks gegužės
6-8 dienomis Bonnoję, Annaberge.
- Komp. VI. Jakubėno 90
metų gimimo sukakties minėjimas
įvyks gegužės 15 d. Chieagoje,
Balzeko lietuvių kultūros muzie
jaus "Gintaro" salėje.

- Kunigaikščio Gedimino
paminklo natūrinį maketą pa
stačius Vilniuje, meno žmonės ir
visuomenė diskutuoja, kaip jis turi
būti pabaigtas ir kur galiausiai
pastatytas. Ekspertų posėdyje nu
tarta padaryti visų paminklui siū
lomų vietų fotoanalizę ir nusiųsti
į New Yorką projekto autoriui
skulptoriui V. Kašubai. Tikimasi,
kad V. Kašuba tars savo žodį, o
projektą dar ryšis pakoreguoti.

- Andrius Šmitas, ilgametis
^Vasario 16-osios gimnazijos Vokie
tijoje direktorius, už nuopelnus
auklėjant jaunimą krikščioniškoje
dvasioje popiežiaus Jono Pauliaus
II buvo apdovanotas "Pro Ecdesia
et Pontifice" medaliu.

— Kun. Jonas Mikalajūnas,
Binghampton, NY, Šv. Juozapo lie
tuvių parapijos klebonas, gegužės
15 d. švenčia kunigystės 25 metų
sukaktį.

- Biochemijos dr. Kaziui
Martinkui 1984 m. sausio 13 d.
mirus, jo šviesiam atminimui 1985
m. buvo įsteigtas ir inkorporuotas
kasmetinis stipendijų fondas. Fon
do komisija, apsvarsčiusi gailius
stipendijų prašymus, nutarė 1994
m. stipendiją skirti Klaipėdoje gi
musiam Kęstučiui Bendinskui, ruo
šiančiam doktoratą iš biochemijos
Bovvling Green State Universitete,
Bovvling Green, OH.

-- Los Angeles Dramos Sam
būris gegužės 21-22 dienomis
Chicagos Jaunimo Centro didžio
joje salėje vaidins Alg. Landsberio
pjesę "Vėjas gluosniuose", režisuotą
Alg. Žemaitaičio. Rengia "Mar
gutis".

-- Dail. Rimo Čiurlionio
kūrinių parodos atidarymas įvyks
Lietuvių Dailės muziejuje, Lietu
vių Centre, Lemont, IL, birželio 4
d. Paroda tęsis iki spalio 1 d.

— “Gintaras”, Toronto lietu
vių tautinių šokių ansamblis,
gegužės 14 d. Philadelphijoje.
Lietuvių Namų salėje, suvaidins
“Palangos Juzę”. Spektaklyje da
lyvauja 50 šokėjų, dainininkų ir
liaudies instrumentų orkestro
narių. Ansambliui vadovauja
Rita ir Juozas Karasiejai.
— Kun. Edis Putrimas vysk.
Pauliaus Baltakio, OFM, su vie
tos vyskupo ir pranciškonų provinciolo pritarimu, paskirtas Pri
sikėlimo lietuvių parapijos To
ronte vikaru. Iki šiol kun. Putri
mas dirbo Vasario 16-osios gim
nazijoje kaip kapelionas.

Prof. Vytautas Landsbergis prie Amerikos laisvės varpo,
lankantis Philadelphijoje kovo mėnesi.

— Vasario 16-osios gimnazi
jos adresas dėl Vokietijos pašto
reformos pasikeitė. Dabartinis
adresas yra toks: Litauisches
Gymnasium, Hūttenfeld, Lorscher Str., 1, 68623 Lampertheim. Germany.

Geriausios kelionės į Pabaltijį

LIETUVA ’94
Skambinkit mums dėl kelionių sutvarkymo!
Pigiausios kainos per Hunai?,
Lufthansa ir SAS
Turistinė ir Biznio klasė
-Viešbučiai- '

BALTIJOS KRAŠTAI

B

Sudarydami testamentus, nepamirškite “Darbi
ninko" v Tuo paremslte lietuvybę ne tik Ameri
koje, bet ir visose šalyse, kurias kas savaitę
lanko "Darbininkas“.
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FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211
New York, NY 10107
Tel.: (212)541-5707

1 - 800 451 - 9511

UNIONTOURS

The South Boston Savings
Bank’s famous postage paid
both ways bank by mail
plan is easy, convenieni
and sensible.

Įsteigta 1931

Waterview Properties
of the Palm Beaches, Ine.

PAYTHE
POSTAGE

When you bank by mail, the South ’
Boston Savings Bank is as etose as the
nearest mafl box.

Ray Staskunas
UCENSED REAL ESTATE BROKER

BALTIC
TOURS

Open an accoant today by fiHing out the
coupoa betow or visiting one of our convenientty located offices.

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

South Boston^
Savings Banku
ALVM'ŠIHf. LtADlK

FOR YOUR FLORIDA RĖAL ESTATE NEEDS!!!
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When the bank recetves your savings or
checking account transactton it’s
processed and mailed back to you the
šame day. Thousands of our customers
have enjoyed this free Service for years.

v

11501 Ellison Wilson Rood-------North Palm Beach, FL 33408 r
SE Comer of PGA Bridge 191

>

ITSEASYTO
BANKBY
MAIL. /WE’LLy

Chicago-Vilnius-Ctiicago $680 r.t.

Prašykite mūsų naujos brošiūros apie
Skandinaviją ir kitus Pabaltijo kraštus.

<79 Madison Avė., Mew York, N.Y. 10016
Tek 212 - 683 - 9500
Fax:212-683-9511
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*
Wm. Anastasi, B. S.

Antano Masionio atsiminimų
lūiyga 'Ateitininkų dvasia ne
palūžo* gaunama ir Darbininko*
administracijoje, 214 psl. knyga
gausiai iliustruota. Kaina $10, per
siuntimo išlaidoms padengti pride
dama $2. Užsakoma adresu: Dar
bininkas', 341 Highland Blvd.,
Brooklyn, NY 11207.
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CALL 1 (8OOį 369 - 7355
MEMBER FD»C and DIFM ALL DEPOSTTS INSURED IN FULL

MAM0FRCE
4OOWe$tBfoa0way
South Boston
268-2SOO

WEYMOUTH OFRCE
544 Man St.
337-1050

NEPOHSCTORCLE
740 Galnan 8hd.
825-9090

NEEDHAMOFRCE
355Cheamu($l
449-0210

OUINCY OFFICE
690 Adam St
LatanSoure
479-9660
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SPECIALI KAINA Į VILNIŲ
j-

ATGIMUSIOS
LIETUVOS DAINOS

Nuo GEGUŽĖS 115 d.
□ CHICAGO, DETROITiiCLEVLAND į abi puses

MES SIŪLOME

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

$800.00 plius mokesčiai

□ NEW YORK į abi puses $625.00 plius mokesčiai
Bilietai galioja ikkd mėn.,
nuo gegužės 1-15 d. išskrendant.

Dėl informacijos prašom kreiptis į:

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

PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ
( IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

T ?r tel." 718 8271351
arba rašyti:

Paskambirikįte rrrtaYns' ir 'sužinokite^nūsit siūlomas kainas! *

•"

Darbininkas (administr.)
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 112D7 f

<____

J

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisadės Park, N J 07650- <

atlanta IE, Ine.
800 - 775 SENO

t

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

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

MAY PICK-UP SCHEDULE
5/4 WED
5/5 THURS
5/10 TUES
5/11 WED
5/14 SAT
5/17 TUES

5/18 WED
5/19 THURS

5/24 TUES
5/25 WED
5/28 SAT
5/31 TUES

(201) 592-8780 J

914 - 258 - 5133

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

5/3 TUES

, (201) 944-1273

(800) 654-2432

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

11-12 AM
2-3 PM
5-7 PM
10-12 AM .
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
10-11 AM
1-2 >M
9-11 AM
4-6 PM
10-11 AM
10-11 AM
12-2 PM (Kult.
11-12 AM^
2-3 PM
5-7 PM

VILTIS

LITHUANIAN REUEF PARCEL SERVICE, Ine.
366 West Broadway, Boston, MA 02127
« v
te (617) 269-4455

runmM

L:

,(HOPE)

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IŠ BOSTONO J VILNIŲ

'iMĮIHl.

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

P

Siuntinius priimsime šiuose miestuose:
Balandžio mėn.
;

BROCKTON, MA 28 d. (ketvirtadienį)

4.00 - 6,30 popiet

BROOKLYN, NY 30 d. (šeštadieni)

12.00-4.00 popiet

’’

v

‘

: , Gegužės mėn.

ANTRACITE REGION, PA 1&2 d. (sekm. & pirm.)

12.00 -5.00 popiet

1OWELL, MA 7 d. (šeštadieni)

9.30- 11.00 ryte

LAWRENCE, MA 7 d. (šeštadienį)

NASHUA, NH

7 d. (šeštadienį)

11.30- 1.00 popiet
2.00 - 4.00 popiet

CAPE COD, MA 24 d. (antradienį)*

4.00 - 6.00 popiet

BROCKTON, MA 26 d. (ketvirtadienį)

4.00 - 6.30 popiet

WATERBURY, CT 28 d. (šeštadienį)

9.00-11.00 ryte

HARTFORD, CT 28 d. (šeštadienį)

12.00-2.00 popiet

Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455
'

Gintaras Karosas, Vytautas Bazikas ir VILTIES ŠTABAS

Philadelphijoje iškilmingai
paminėtos tautos sukaktys
Nepalankus žiemos oras šiais
metais privertė Philadelphijos LB
apylinkės valdybą atidėti Neprik
lausomybės šventės minėjimą.
Kovo 12 d. vakarą JAV LB Krašto
valdyba drauge su Philadelphijos
LB apylinkės valdyba Zitos ir dr.
Juozo Pangonių miesto centre es
ančioje svetainėje suruošė priė
mimą Lietuvos ambasadoriui Washingtone dr. Alfonsui Eidintui.
Priėmime dalyvavo 50 asmenų,
atstovavusių vietos lietuvių įvairi
om organizacijom. Ambasadorius
Eidintas kalboje pabrėžė abiejose
Atlanto pusėse gyvenančių lietu
vių skirtumų supratimo reikalin
gumą. ;*<
Sekančią dieną minėjimas Lietu
vai. brangių sukakčių pradėtas mištų.auka už Lietuvą Šv. Andriejaus
lietuvių parapijoje. Organizacijos
dalyvavo su vėliavomis. Mišias
koncelebravo klebonas kun. Tim
otiejus Burkauskas, prel. Leonas
Pedukevičius ir svečias iš Alytaus
kun. Leonas Jakimavičius. Pasta
rasis pasakė tai dienai skirtą pa
mokslą, kun. Burkauskui pridedant
prasmingą žodį anglų kalba. Mišio
se giedojo solistė Rasa Krokytė Veselkienė. Chorui vargonavo
Anelė Kaulinytė. Aukas nešė LB
vadovybės paprašyti lietuviškų
organizacijų atstovai.
iškilmingas minėjimas vyko Lie
tuvių Namuose. Jam vadovavo

Raimonda ir Vidmantas Rukšiai.
Amerikos ir Lietuvos himnus sug
iedojo solistė Rasa Krokytė - Vesel
kienė. Invokadją sukalbėjo kun.
L. Jakimavičius - lietuviškai ir kun.
T. Burkauskas - angliškai. Įžanginį
žodį tarė ir su garbės svečiais
supažindino Philadelphijos LB
apylinkės valdybos pirm. Teresė
Gečienė. Perskaityti prezidento B.
Clinton sveikinimas ir Pennsylvanijos gubernatoriaus W. Casey
proklamacija. I minėjimą atvykęs
Philadelphijos meras Edward Rendell pasveikino minėjimo dalyvi
us, įteikė proklamaciją, prisiminė
Lietuvos ministro pirmininko A.
Abišalos vizitą Philadelphijoje ir
ambasadoriui įteikė Laisvės varpo
kopiją su specialiai įgraviruotu
įrašu.
Dr. Eidintas kreipėsi į klausyto
jus anglų ir lietuvių kalbomis. Jis
apgailestavo, jog likimas lėmė Lie
tuvai 20-jame amžiuje atkurti savo
valstybę net du kartus. Anot pre
legento tauta trokšta matyti Lietu
vą su tvirta valiuta, kuriančius
kultūrininkus ir pasišventusius
švietėjus. Dr. Eidintas pripažino
esant daug tvarkytinų sričių, kaip
finansų sistemą, pramonę, preky
bą tarp daugelio kitų. Tikisi, kad
neteks Lietuvai pakelti tolimesnių
didesnių sukrėtimų.
Meninę programos dalį atliko
vietiniai bei kaimyniniai talentai.

Philadelphijos ir šiaurinės New Jersey tautinių šokių grupė 'Aušrinė Liepsna*, vadovaujama Monikos
Šemaitės, pašoko keturis šokius.
Su šokiais supažindino Verutė
Vansant. šią vasarą ši grupė daly
vaus tautinių šokių šventėje Lietu
voje.
Solistė Rasa Krokytė - Veselkie
nė padainavo šešias dainas. Akom
panavo muz. George Akerly.
Programą apvainikavo Vinco
Krėvės lituanistinės mokyklos mo
kinukai savo dainomis, deklam
acijomis ir šokiais, kuriuos paruošė
mokyklos vedėja Brigita Kasinskienė ir mokytojos Jūratė Krokytė- Stirbienė ir Estera Washofsky. Mi
nėjimo metu buvo telktos aukos
LB darbams paremti. Aukų telki
mui vadovavo Algis Danta. Surink
ta arti $3,000, vajų tęsia LB apy
linkės valdybos ižd. Roma Krušinskienė. Minėjimas baigtas visiems
susiėmus rankomis dainuojant
'Lietuva Brangi*. Apylinkės valdy
ba su ponių talka visus pavaišino
skanėstais.
Dieną po minėjimo, dienraštis
"The Philadelphia Inąuirer" išs
pausdino William R. Macklin

Vasario 16-osios gimnazijos tautiniu šokių grupė atlieka programą Nepriklausomybės
šventės minėjime Hiutenfelde, Vokietijoje.
M. Šmitienės nuotrauka
straipsnį "Lithuanians celebrate
freedom". Prisiminta ankstyves
nieji minėjimai, rengti prieš 1990sius metus, kada minėjimo daly
viai reikalavę baigti Lietuvos oku
paciją. Cituoti ir LB apylinkės
pirmininkės T. Gečienės prisimini
mai iš tų laikų, kada 'Sovietų
Sąjunga atrodė tokia galinga, to
kia įsitvirtinusi". LB Inf. /Sag/

Hartford, CT

Metinis LB apylinkės susirinkimas sušauktas balandžio 10 d. tuoj po
9 vai. lietuviškų mišių Švč. Trejybės parapijos salėje. Dalyvavo 52
nariai. Jaunimo nedaug. Tą faktą apgailestavo ir energingas veikėjas
Alfonsas Dzikas. Jis susirinkimo metu buvo pagerbtas ir apdovanotas už
ilgametę veiklą.
Apylinkės valdyba sutiko likti ta pati. Ji jau turi planų 1994-5
metams. Motinos Dieną, gegužės 8 d., mišios 9 vai. Po jų parapijos
salėje kavutė su programa. Motinas sveikins sės. M. Palmyra iš Putnamo. 'Atgimimo" mokyklos jauniai, paruošti Genutės Zdanienės ir
kitų mokytojų, turės progą parodyti, ką išmoko lietuviškų dainų, šokių
ir dailaus deklamavimo srityje.
Tarybos narių rinkimai Hartforde vyks balandžio 30 d. ir gegužės 7 d.
šeštadieniais, nuo 4 iki 6 vai. vak. ir gegužės 1 ir 8 dienomis,
Bostono LB apylinkėje rinkimai į JAV LB XIV tarybą vyks Šv. Petro
lietuvių parapijos salėje gegužės 1 ir 8 dienomis, sekmadieniais, po sekmadieniais, nuo 9 iki 12 vai. dienos parapijos salėje. Hartfordo
10:30 vai. mišių, po to South Bostono Lietuvių Piliečių klubo salėje iki apylinkės kandidatai: Laima Karosienė, Jūratė Di Benedeto ir Alfonsas
Dzikas.
5 vai. vak.
Tolimesnė numatyta veikla: birželio 12 d. trėmimų prisiminimas su
Bostono rinkiminėje apygardoje į tarybą kandidatuoja: Gintaras
Čepas, Aldona Kairienė, Rūta Kalvaitytė, Aidas Kupčinskas, Vytautas., 9 val^mišiomis ir akademija. Rudens balius įvyks lapkričio mėnesį.
D.L.G.
Sužiedėlis. Kad juos visus būtų galima išrinkti, reikia kuo daugiau Pirmosios bendros kūčios bus gruodžio mėnesį.
balsuotojų.
Kas nori balsuoti per paštą, gali kreiptis į K. Bačanską telef. 617 282
Laiškai redakcijai
- 7755 dėl balsavimo kortelių gavimo.

Bostono žiruos

Rinkimai į LB XIV-ąją tarybą

Laiškas iš Lietuvos
JA\ LB XIV Tarybą renkant., New Jersey apygardo
je yra šie kandidatai: Rimantas Bilėnas, Julius Veblaitis ir Rasa ArdytėJuškienė. Galima balsuoti už tris kandidatus arba mažiau. Balsuoti bus
galima Šv. Petro ir Povilo lietuvių parapijoje, Elizabeth, NJ, ir Švč.
Trejybės lietuvių parapijoje, Newark, NJ, po lietuviškų pamaldų gegužės
l ir 8 dienomis. Daugiau informacijų suteiks Juozas Juška, jam skam
binant telefonu 908 686-6193.

GEGUŽINES PAMALDAS PRIEŠKARINĖJE
LIETUVOJE PRISIMENAT
Lietuvoje garbindavo Mariją
kaimuose, kiekvieną vakarą kie
no nors namuose. Kur kaimas di
delis, tai tokios pamaldos
būdavo rengiamos trijose kaimo
vietose. Vietas paskelbdavo kle
bonas iš sakyklos per sekmadie
nio mišias.
Pavaizduosiu savo gimtąjį Kedonių kaimą, Alytaus apskrityje.
Tas kaimas buvo didelis — apie
5 km ilgio ir todėl pamaldos vyk
davo trijose vietose. Man arti
miausia buvo Jurgio (Juro) Serei
kos sodyba.
Sereikos seklyčia buvo gana
didelė, nes joje galėjo suklaupti
per 20 žmonių. Seklyčią papuoš
davo gėlėmis, kurių gegužės
mėnesį jau būdavo apstu.
Būdavo įrengtas altorėlis, ant
stalo stovėdavo Marijos gegužės
mėnesio paveikslas, kurį vadin
davo “Mojine’ų Jei neklystu, tai
dailininko Murillo kūrinys “Immaculata”.
Šalia
degdavo
žvakės.
Vienas asmuo skaitė kiekvie
nai dienai specialiai pritaikintas
maldas iš gegužės mėnesio mal
daknygės. Skaitytojai kartais pa
sikeisdavo.
Pamaldos prasidėdavo Angelo
pasveikinimu "Sveika Marija”
Po to sekdavo gana ilgokas skai
tymas. Paskui visi giedodavo
“Sveika Marija, dangaus lelija”.
Žmonės stovėdavo.
Giesmę pabaigus, visi su
klaupdavo ir kalbėdavo Šven

čiausios Marijos litaniją, o pabai
gai, tarsi atsisveikinimui, visi
giedodavo “Sveika Marija, moti
na Dievo, Iš dangaus duota, nau
joji Ieva”.
Po pamaldų šeimininkas pa
dėkodavo: “Ačiū brangūs jauni
me, kad šitų namų neaplenkėte
ir tuo sudarėte didelę garbę”.
Neapseidavo ir be išdaigų.
Vyrukai atsinešdavo kišenėse
karkvabalių (kai kur juos vadina
“melnykais” ar “grambuoliais”).
Tai gražūs, dideliais ūsais rudi
vabalai. Jie turi dvi poras sparnų:
viršutinius kietus ir apatinius —
minkštus, kuriuos skrisdami
išskleidžia ir sudaro gražų garsą
“bzz”. Tie vabalai paleisti iš
kišenės, skrisdavo žvakių šviesos
link.
Šeštadieniais per pamaldas
jaunimas lauke pašokdavo. Jei
gero instrumento nebūdavo, tai
užtekdavo ir lūpinio armonikėlio.
Šeimininkas turėjo dvi dukte
ris, Adelę ir Onutę. Vieną šešta
dienį, prisimenu, pamaldų metu
atvažiavo pas Adelę piršliai. Su
sirinkusieji suklaupę kalbėjo li
taniją. Piršliai, įėję į vidų, taip
pat suklaupė, tik piršlio botagas
buvo išsikišęs. Kažkodėl dzū
kuose buvo toks paprotys, kad
piršlys j kambarį nešdavosi ir bo
tagą.
Kažin kas piršliui suriko: “Už
dyką, tai mes tau Adelės neatiduosime, turėsi išsipirkti”! Tuo-

Dabar iš mūsų Tėvynės atklysta daug laiškų. Deja, dauguma iš jų,
laiško gavėjui didelio džiaugsmo nesudaro. Paskutiniu laiku gautam
laiške, laiško autorius rašo apie ledo sangrūdas ir ištikusi potvynį, nuo
ko itin nukentėjo Šilutės rajonas. "... Prieš savaitę Lietuvą (laiškas
rašytas kovo 23 d. - P.P.), o ypač pajūrį, užpuolė tvanas kokio nebuvo
dar šiame šimtmetyje. Apie Priekulę ir Šilutę net plentai apsemti.
Vandens aukštis siekia iki 1.7 metro. Užtvindyta apie 50,000 ha pievų
ir laukų. Žmonės užklupti potvynio lipa ant stogų, skęsta gyvuliai. Į
pagalbą atskubėjo kariuomenė su laivais ir sraigtasparniais... Atkirsti
visi kėliai ne tik į bažnyčia, bet ir į maisto parduotuves, mokyklas ir
ligonines... Daugelyje vietų sprogdinamos ledų sangrūdos...'
Laiške, metęs žvilgsnį į valdžios pusę, sako: "Gyvename 'po senovei',
po Partijos sparnu. Vyksta pilnu tempu vagystės, reketas, sprogdinimai,
žmogžudystės, ne privatizacija, o PRICHVATIZACIJA, t. y. griebia kas
tik ką sugeba nutverti... Ubagų pilni kampai, pilnos gatvės. Valdantieji
pasiskyrę dideles algas, kasdien geria šampaną už "liaudies gerovę",
važinėja su svitomis po užsienius. Sudarę lozorių sportines brigadas lydi
į Norvegiją, Lilihamerį ir t. t. Vienu žodžiu degeneracija, idiotizmas,
niekšybė žydi ir klesti. Per 50 metų niuokiota ir mulkinta tauta išsirinko
kuprotą valdžią. Kiekvieno valdžioje esančio kuprinėje yra vien tik
žmonių ašaros, kančios ir mirtys. Nors dabar pasigirsta balsų, kad
užteks pasyviai laukti kančių pabaigos, reikia imtis naujų seimo rinkimų
nevėliau šių metų rudens. Na, o kaip ten bus pamatysim...'
Kokį nors komentarą pridėti prie šio laiško būtų nelengva.
p. palys

Laiškas apie laišką
Ryšium su A. Barzduko laišku apie P. Žumbakio komentarus, nebū
damas advokatu ir rizikuodamas užsitraukti savo kaimyno A. Barzduko
bent laikiną nemalonę, adv. Povilui Žumbakiui siūlau A. Barzdukui
atleisti ir visai nereaguoti į DARBININKE atspausdintą laišką. Oscar
Wilde yra taikliai pastebėjęs: 'Visados atleiskite savo priešininkams
(šiuo atveju - oponentams, AD); niekas kitas jų taip nesiutina'.
Gi A. Barzduko retoriškąJdausimą P. Žumbakiui, kada paskutinį kartą
P. Žumbakis lankėsi Lietuvoje, galima atsukti pačiam A. Barzdukui:
kada paskutinį kartą Lietuvoje lankėsi A. Barzdukas? Aš atsakymus gana
tiksliai žinau į abu klausimus: šiam disputui jie yra reikšmingi!
Su pagarba,
Antanas Dnndzila
McLean, VA

«•
jau muzikantas užtraukė: “Šitam
dideliam būryj, daug mergelių
viduryj”. Jaunimas griebėsi į po
ras.
Dažnai gegužės mėnesį pasi
taikydavo Sekminės, tai priebu
tis būdavo papuoštas berželiais,
o seklyčia apkaišyta berželių ša
komis, kurios pavytusios skleis

davo malonų kvapą
Tai buvo gražus žalias Lietu
vos jaunimas. Niekas neatsinešdavo alkoholinių gėrimų, nebū
davo jokių vaidų. Eidami namo,
norėdavo uždainuoti, bet tėvai
drausdavo, sakydami, kad nede
ra dainuoti iš pamaldų grįžtant.

V. Senūta

Pasitarimas
Lietuvos užsienio politikos klausimais
PLB valdybos iniciatyva Baltimorėje, "Sheraton" viešbutyje, balandžio
9 d. įvyko JAV lietuvių visuomenininkų ir Lietuvos diplomatinės
tarnybos atstovų pasitarimas aktualiais Lietuvai užsienio politikos klausi
mais.
Įžanginėje kalboje Lietuvos ambasadorius JAV dr. Alfonsas Eidintas,
sveikindamas šią iniciatyvą, pažymėjo glaudesnio dialogo tarp išeivijos
ir Lietuvos diplomatinės tarnybos būtinumą.
Pasitarimą moderavo PLB valdybos vicepirmininkas Rimas Česonis,
pranešimus skaitė: apie Pabaltijo valstybių ryšius - Linas Kojelis (U.S. Baltic Foundation pirmininkas), Lietuvos - Lenkijos santykius - politinių
mokslų specialistas prof. dr. Julius Šmulkštys, Vokietijos problemą Viktoras Nakas, Kaliningrado klausimą - Algimantas Gureckas (misijos
prie JT patarėjas), Lietuvos santykius su Rusija, Gudija ir Ukraina aptarė
dr. Vytautas Žalys (ambasados VVashington, DC, pirmasis sekretorius).
Svarstybose taip pat dalyvavo JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas Algimantas Gečys, PLB valdybos atstovas Vilniuje Juozas Gaila,
buvęs ALTo valdybos pirmininkas dr. Jonas Valaitis. Pasitarimas visų
dalyvių nuomone praėjo labai gerai ir buvo turiningas.
Rimas Česonis
*

Los Angeles kvartetas Kultūros Židinyje
Los Angeles vyrų kvartetas Kul
tūros Židinyje Brooklyne koncer
tavo balandžio 16 d., šeštadienį.
Tai buvo kvarteto trečias koncer
tas šioje salėje. Antrąjį koncertą
buvo surengęs "Darbininko" laik
raštis 1987 m. kovo 21 d.
Kvartetą sudaro: Emanuelis Jarašūnas - pirmasis tenoras ir kvarte
to administratorius, Bronius Seliukas - antras tenoras, Antanas Polikaitis - baritonas, Rimtautas Dabšys
- bosas. Akomponuoja - pianistė
Raimonda Apeikytė. Muzikinė in
terpretacija ir choreografija - akto
riaus ir režisieriaus Petro Maželio.
Kvartetas tikrai yra pajėgiausias
išeivijos lietuvių tarpe. Jie ne pro
fesionalai, o inžinieriai, labai muzi
kalūs, iki detalių susidainavę, žino,
kas yra dainavimo kultūra. Tad jų
dainavimo klausai su dideliu malo
numu..
Kvartetas turi ir savo koncertavimo manierą - kiekvienas kvarte
to narys taria (dažniausiai paskai
to) ir trumpą žod, apibūdinantį
kvarteto darbą, repertuarą, gas
troles. Amerikoje ir Kanadoje lie
tuviškose kolonijose yra koncer
tavę bent po kelis kartus. Aplankė
Australiją, du kartus koncertavo
Lietuvoje. Kvartetas jau gyvuoja
30 metų, savo repertuare turi 60
dainų ir giesmių.
Šiame koncerte pagal programą
atliko 16 dainų; publikai audrin
gai plojant, bisui dar pridėjo tris
dainas.
Kocertą pradėjo St. Sodeikos
'Šiaurės pašvaistė' (žodžiai Bem.
Brazdžionio), 'Dainų pynė" - arr.
R. Apeikytės; "Kalniškės mūšis" partizanų daina, muz. A. Mikuls
kio; 'Gaudžia trimitai" - M. Pet
rausko; 'Krantų gėlė' - žodžiai V.
Bložės, muzika A. Raudonikio, arr.
A. Jurgučio; 'Lineli, lineli' - dainų
pynė E. Jarašūno, arr. A. Jurgučio;
'Sidabrinė gija" - muz. H. Jablons

kio, arr. R. Apeikytės; "Polka liaudies daina.
Po pertraukos antroje dalyje gir
dėjome: "Ant marių" - žodžiai St.
Santvaro, muzika B. Budriūno;
"Gimtinėsupelis" - žodž. V. Baraus
ko, muz. V. Telksnio, "Kampelis* muz. A. Kačanausko, arr. A. Jur
gučio; "Aras" - žodž. A. Gustaičio,
muz. R. Apeikytės; 'Sulaukt negalė
siu" - žodž. P. Gaulės, muz. G.
Paugos; "Rožių tango" - muz. A.
Mrozinsko; "Piršlybos" - žodž. J.
Juškevičiaus, arr. A. A. Jurgučio.
Pianistė Raimonda Apeikytė yra
didelė kvarteto pagalba: ji puikiai
akomponuoja, arranžiruoja ir su
kuria naujų dainų.
Gaila, kad į tokiame gerame
koncerte apsilankė tik apie 150
žmonių. Koncertą rengė Kultūros
Židinio administracija, kuri rūpi
nasi Židinio išlaikymu. Tad visų
pareiga vienokiu ar kitokiu būdu
prisidėti prie jo išlaikymo. Vienas
iš tokių būdų yra renginių lanky
mas. Gaila, kad išleistoje pro
gramoje nepažymėta, kas rengia
koncertą.
Programos išleidimą finansavo
Marytė Šalinskienė - Shalins Funeral Home. Ji visada jautri to
kiems renginiams, paremia įvair
iais būdais. Ir šiam koncertui ji į
sceną atsuntė dideli krepšį gražių
gėlių.
Po koncerto ir bisų kvarteto na
riai ir pianistė buvo apdovanoti
gėlėmis. Koncertas buvo gerai su
planuotas. Po koncerto publika
perėjo į apatinę salę vakaronei.
Čia buvo juostelių muzika, grojo
ir pora akordeonistų, publika prie
stalų vaišinosi, šnekučiavosi. Vaka
ronė užsitęsė iki 12 vai.
Balandžio 17 d. kvartetas vėl
išskrido i Los Angeles, palikęs
mums prisiminimus apie gražų
dainavimą ir puikų vakarą.
(pi.)

Mirė Bronislava Reventienė
Bronislava Reventienė, 1904 m. rugpjūčio 18 d. gimusi Panevėžio
apylinkėje, atvykusi į JAV, ilgesnį laiką gyveno Woodhaven, NY. Prieš
18 metų persikėlė gyventi į Floridą. Ten mirė š. m. balandžio 19 d.
Velionės kūnas buvo atskraidintas į New Yorką ir pašarvotas M.
Shalins laidojimo koplyčioje. Atsisveikinimas buvo balandžio 22 d. Po
gedulingų mišių Apreiškimo parapijos bažnyčioje velionės palaikai
balandžio 23 d. palaidoti Cypress Hills kapinėse, šalia jos vyro Antano,
mirusio prieš šešerius metus.
Nuliūdime liko sūnūs Algirdas, Ričardas ir Jonas su šeimomis, keturi
anūkai, keturios anūkės, du proanūkai, dvi proanūkės ir kiti giminės
Amerikoje bei Lietuvoje.

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

341 Highiand Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Kultūros Židinyje šj savait
galį: balandžio 30 ir gegužės 1
dienomis, šeštadienį ir sekmadie
nį: dail. Juozo Bagdono paroda
didžiojoje salėje. Rinkimai į XIV
LB Tarybą: šeštadienį nuo 7 v. v.
iki 9 v. v., dail. J. Bagdono paro
dos metu; sekmadienį nuo 12 v.
iki 5 v. popiet. Balsuoja tik Queens
apylinkės nariai. LB Queens apy
linkės metinis susirinkimas gegužės
1 d. 3 v. popiet mažojoje Židinio
salėje.
Ambasadoriaus A. Simučio
pagerbimas įvyks birželio 5 d., sek
madienį, 2 v. popiet Kultūros Ži
dinyje. Kaina asmeniui 45 dol.
Vietų skaičius ribotas, tad stalus ar
vietas pavieniui"1 užsisakykite pas
V. Alksnini 203 429-5606; A. Marijošienę 516 883-9350; J. Veblaitį
908 687-4943; M. Žukauskienę 718
296-5907.
Kęstutis Miklas, NY šaulių
kuopos vadas, Chicagoje vyku
siame šaulių vadų suvažiavime,
trečią kartą išrinktas kontrolės ko
misijos pirmininku trijų metų ter
minui.
Birželio trėmimų minėji
mas bus birželio 19 d., o ne bir
želio 12 d., nes tą dieną yra užimta
salė.
Apreiškimo parapijos tary
bos ir veikliųjų jos narių bendras
pasitarimas įvyko balandžio 20 d.
parapijos klebonijoje. Dalyvavo ir
vysk. P. Baltakis, OFM. Pasisakyta
už parapijos išlaikymą.
Kun. Vytautas Palubinskas,
Apreiškimo parapijos klebonas, šią
savaitę yra išvykęs į rekolekcijas,
kurios baigiasi penktadienį.
Gegužinės
pamaldos
Apreiškimo parapijos bažnyčioje
bus sekmadieniais. 15 minučių
prieš 11 vai. mišiose bus giedama
Marijos litanija.

Apreiškimo
parapijos
mokykloje dabar veikia atsilikusių
vaikų mokykla, kuri turi įsirengusi
jiems pritaikytas klases. Naktį iš
šeštadienio į sekmadienį į mokyklą
įsibrovė vagys ir pavogė kompiute
rius ir kitą brangią aparatūrą. Pad
aryta daug nuostolių.
Kun. Vytautas Pikturna iš
Floridos grįžta ateinančią savaitę
ir čia Shirley, L.I. praleis vasarą,
patarnaudamas lietuviškom
parapijom.
Kavinė Kultūros Židinyje
veiks gegužės 1 d., šį sekmadienį,
apatinėje salėje.
Great Neck, NY, LB
apylinkėje balsavimai į JAV LB
XIV Tarybą vyks balandžio 30,
gegužės 1, 7 ir 8 dienomis (iki 3
vai. popiet) LB apylinkės pirminin
ko Vytauto Žuko namuose, 19
Willow Lane, Great Neck, NY
11023. Telef. 516 487-3704.
Gausiai
dalyvaukime
rinkimuose i JAV LB XIV
Tarybą! LB New Yorko apygar
dos rinkimų komisija pakartotinai
primena, kad rinkimai vyks
balandžio 30, gegužės 1, 7 ir 8
dienomis. Balsavimo teisę turi visi
JAV gyveną lietuviai, sulaukę 18
m. amžiaus, pareiškę norą priklau
syti prie Lietuvių Bendruomenės,
ar bent kartą susimokėję $3.00
solidarumo įnašą. Tai praktiškai
reiškia, kad atėjimas prie balsavi
mo urnos suteikia balsavimo teisę.
Balsuojant paštu, balsavimo vokai
grąžinami apylinkių rinkimų
komisijoms ne vėliau kaip vieną
dieną po rinkimų, t. y. su ne vėle
sniu kaip gegužės 9 d. pašto ants
paudu ant voko.
Dr. K. Paprockaitės-Šimaitienės knygos "Moteris su baltu
chalatu" trečioji dalis yra išversta į
italų kalbą pavadinimu "Medico a
New York". Išleista 1994 m. Brescijoje vertėjos Fridos BemardelliVolani lėšomis.

Tautos Fondo metinis suvažiavimas balandžio 23 d. Kultūros Židinyje. Pirmoje eilėje iš k.: Aleksandras Vakselis, Dr. Leonas
Kriaučeliūnas, Vytautas Maciūnas, Algirdas Nasvytis, Amb. Anicetas Simutis, Juozas Giedraitis, Jurgis Valaitis, Viktoras
Naudžius.
Liudo Tamošaičio nuotrauka

LB New Yorko apygardos valdybos posėdis
Balandžio 20 d., trečiadienį,
Kultūros Židinio posėdžių menėje
įvyko svarbus LB New Yorko apy
gardos valdybos posėdis. Be apy
gardos valdybos dar dalyvavo
apylinkių pirmininkai, rinkiminės
komisijos pirmininkas dr. Jonas
Bilėnas.
Valdybos sekretorė Malvina Klivečkienė tą patį vakarą turėjo kitą
svarbų posėdį, tai jos parašytą pro
tokolą perskaitė Vytautas Žukas ir
toliau protokolavo visą posėdį.
Kaip įprasta, apygardos pirmi
ninkas Kęstutis Miklas pirmoje
posėdžio dalyje supažindino su
visu tuo, kas vyko ar dabar vyksta
mūsų apygardos ribose.
Jau anksčiau buvo kalbėta, kad
iš Lietuvos atvyks daugiau stu
dentų studijuoti SUNY univer
sitete. Dabar paaiškėjo, kad USAID neduoda paramos 1994-1995
mokslo metams. Tai ir studentai
neatvyks.
Kauno Technikos Universiteto
studentai studijuos ir vasaros metu.
Reikia tik juos pagloboti Vainikų
dieną (Memorial Day) ir Amerikos
Nepriklausomybės šventėje. Jie
mokslą baigia rugpjūčio pradžioje

ir rugpjūčio 9 d. išvyksta į Lietuvą. surinktas tautos budelių melas.
>New Yorke balandžio 28 ir 29 Taip, jis turi istorinę vertę, bet
dienomis lankosi Lietuvos užsienio neatskleidžia istorinės tiesos. Tada
reikalų ministras P. Gylys. Jis ap prijaučiantys komunizmui ir nie
lankys ir Kultūros Židinį, pran ko apie jį negirdėję sakys: "ma
ciškonų vienuolyną, "Darbininko" tote, kaip rašė rimti istorikai. Jokio
redakciją, Lietuvių Religinės Šal čia tautos naikinimo nebuvo".
pos įstaigą, Tautos Fondo įstaigą.
Blogiausia, kad prie šios knygos
Vakare bus atidarytos naujosios išleidimo prisidėjo ir Pasaulio Lie
gen. konsulato ir Lietuvos misijos tuvių Bendruomenė. Ji finansavo
prie Jungtinių Tautų patalpos.
leidimą, o pirmininkas Bronius
Daug kalbėta apie rengiamą am Nainys pasirašė spausdinti.
basadoriaus A. Simučio pagerbimą,
Šį propagandos ir melo tomą
kuris bus birželio 5 d. Kultūros sudarė: Eugenijus Grunskis, Van
Židinyje.
da Kašauskienė, Henrikas Sadžius,
"Lietuvos kovų ir kančių istori atsakingas redaktorius Gediminas
jos" pirmas pasirodęs tomas sukėlė Rudis.
didelį triukšmą Chicagoje ir kitose
Šiame posėdyje dalyvavę visi
vietose. Kęstutis Miklas balandžio griežtai pasisakė prieš šią melo
16-18 dienomis buvo Chicagoje, knygą, prieš jos išleidimą Pasaulio
kur vyko šaulių kuopų pirmininkų Lietuvių Bendruomenės surinktais
suvažiavimas. Jame dalyvavo ir išeivių pinigais, dėl pirmininko
Lietuvos Šaulių Sąjungos pirminin Broniaus Nainio neapdairumo ir
kas su savo pavaduotoju.
lietuviškų reikalų išdavimo.
Suvažiavime kilo triukšmas, kai
Visi nutarė, kad reikia sustabdybuvo sužinota kaip klaidingai yra
pavaizduoti lietuvių trėmimai į
Sibirą. Tomą paruošė ir redagavo
Ieškojimai,
buvę aukšti komunistų pareigūnai.
Pasiūlymai,
Ši apgaulė paruošta ateičiai. Kai
Pageidavimai
išmirs tremtiniai, liks tik į knygą
i

Dr. Marija Gimbutienė, mi- '
rusi vasario 2 d. Los Angeles, CA, ‘
Aušros Vartų parapijos meti
bus pagerbta su specialia progra-'
nė pavasario šventė bus gegužės
ma draugų amerikiečių gegužės 7 '
15 d., sekmadienį, tuoj po 11 vai.
d. šeštadienį, 2 vai. popiet Friends' *
sumos. Bus gardūs pietūs, nemoka
New Yorko Lietuvių Atletų
Meeting House patalpose, 15 Ruth-!
ma atgaiva, gausi loterija. Suau klubas ruošia Rytų apygardos
erford Place (East 15th Street), New
gusiems įėjimo auka - $25, vaika sporto šventę. Pirmenybės bus
York, NY. Informacijai telef. 212 ms -$ 15. Klebonas kun. Eugenijus krešinio, tinklinio, stalo teniso ir
777 - 8866.
„
Savvickis ir parapijos taryba kviečia šachmatų srityse, vyrų ir moterų
LB
Queens
apylinkės
meti
visus paremti parapiją, praleidžiant grupėse. Šalia New Yorko Lietuvių
nis
susirinkimas
įvyks
gegužės
1
malonią popietę bičiulių tarpe. Dėl Atletų klubo dar yra pakviesti Bos
d. 3 vai. popiet Kultūros Židinyje.
informacijos skambinti tel. 212 tono, Baltimorės, Philadelphijos ir
Bus renkami keturi valdybos na
255-2648.
Washingtono lietuvių sporto klu
riai, kontrolės komisija ir atstovai
bai. Žaidynės vyks gegužės 14 ir
į apygardos suvažiavimą. Ta proga
Butai pensininkams, moder
15 dienomis Kultūros Židinio pa
nariai galės pabalsuoti už kandi
nūs, erdvūs, savarankiškai tvarky
talpose.
datus į XIV Tarybą ir susimokėti
tis, gražioje aplinkoje, Nekalto Pra
sidėjimo Marijos seserų priežiūroje.
nario mokestį. Visi nariai krečia
Dr. Kontancija PaprockaitėPasinaudokite proga, kreipkitės: Šimaitienė dalyvavo septintame
mi susirinkime dalyvauti.
Vila Maria, P.O. Box 155, Thomp Pasauliniame P&R asociacijos
ATLANTA IE Ine., siuntinių į
son, CT 06277. (sk.)
kongrese "IRMA", kuris vyko Wash- Lietuvą persiuntimo bendrovės at
ington, DC, 1994 m. nuo ba stovai, į New Yorką atvyks ba
TALPINTUVAI PER TRANSlandžio 9 iki 16 d. Jame dalyvavo landžio 28 d., ketvirtadienį, 10 PAK siunčiami kas savaitę.
apie 800 gydytojų iš įvairių pa 12 vai. ryto.-Siuntinius priims
Skubius siuntinius siunčiame AIR
saulio kraštų. Iš Lietuvos nebuvo Kultūros Židinio kieme, buv. spaus
CARGO. Pinigai pervedami dole
nei vieno atstovo. Tokie suva tuvės patalpose. Jokių muitų nėra.
riais. TRANSPAK, 2638 W. 69th
žiavimai rengiami kas 3 metai. Dėl informacijų skambinkite tel.:
Street, Chicago, IL 60629. Telef.
Kitas suvažiavimas įvyks Kyoto, (914) 258 - 5133. (Žiūrėkite skel
312 436-7772. CONNECTICUT Japonijoje, 1997 m. nuo rugpjūčio bimą 6 psl., kada siuntiniai paima
valstijoje 203 232-6600. (sk.)
mi iš kitų vietovių).
31 iki rugsėjo 5 d.

Dail. JUOZO BAGDONO

tapybos kūrinių apžvalginė

PARODA
įvyks š.m. balandžio 30 d. - gegužės 1 d.d.
Kultūros Židinio didžiojoje salėje,
361 Highiand Blvd., Brooklyn, NY.

Atidarymas - balandžio 30 d., šeštadienį, 7 vai. vak.
Parodą atidarys Lietuvos ambasadorius VVashingtone
Dr. Alfonsas Eidintas. Po atidarymo - kavutė.

Paroda lankoma:
šeštadienį, balandžio 30 d., 12 - 9 vai. vak.,
sekmadienį, gegužės 1 d., 12-5 vai. popiet.
Parodą globoja ir visus atsilankyti maloniai kviečia
Lietuvių Moterų Klubų Federacijos
New Yorko klubas

"Lietuvos aidas", patriotinės
minties, plačios informacijos dien
raštis, daugiausiai skaitomas išeivi
jos lietuvių, 1994 metams paliko
tą pačią metinę prenumeratą
$85 oro paštu. Čekį $85 išrašyti
"Lietuvos aido" vardu ir siųsti JAV
įgaliotiniui adresu: Bronius Juodeli/J 239 Brookside Lane, Willowbrook, IL 60514. Tel. 708 9861613.
Išnuomojamas kambarys
Brooklyne - Williamsburge. Gali
ma naudotis bendra virtuve. Kai
na 200 dol. mėnesiui. Skambinti
tel. (718) 622-4564. Prašyti Vladą,
(sk.).

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.)
KNYGOS ANGLU KALBAgeriausia dovana lietuviškai
nekalbantiems
"Darbininko administracijoje
gaunamos šios angliškos knygos:
Introduction to Modern Lithuanian, 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. Kaiųa
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 Cookėry 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 Garbštienė. Introduction by Alfred E.
Senn, Ph. D. Translated into English 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 Highiand Blvd.
Brooklyn, NY 11207
Tel. (718) 827-1351

Ieškau brolio Vlado Berno
to, Prano, gimusio T 925 m. Gyve
no Maldžiūnų km., Rozalimo
valse., Panevėžio apskr. Karo metu
tarnavo gen. Plechavičiaus rink
tinėje. 1950-1951 m. gyveno An
glijoje. Susirašinėjimas nutrūko
1951 m., kai mūsų šeimą išvežė į
Sibirą. Per Raudonąjį Kryžių
sužinojau, kad 1989 m. išvykęs į
Ameriką. Jis pats arba apie jį
žinantieji prašomi pranešti adre
su: Lionė Bernotaitė-Niedvarienė,
Liepų alėja 5-45, 5300 Panevėžys,
Lithuania.
Norėčiau susirašinėti su 3035 m. amžiaus šeimomis arba mo
terimis, auginančiomis vaikus (103 m.). Rašyti lietuvių kalba: Zita
Skardžiuvienė, Statybininkų 4-47,
Anykščiai, Lithuania.

Ieškau Martinkėno Silvest
ro, arba jo sūnaus Fabijono. Prašau
atsiliepti šia^. adresu: Martiukėnaitė Anelė, Perkūno g-vė Nr. 9135, Vilnius, Lietuva.

ti knygos platinimą, kitų tomų
rengimą.
Protestuodama prieš brukamą
melą, New Yorko Lietuvių Bend
ruomenės apygardos valdyba bir
želio 19 d., sekmadienį, Kultūros
Židinio kieme rengia protesto mi
tingą ir viešą knygos sudeginimą.
Melas ir šmeižtas turi būti sunaikin
ti. Visi kviečiami dalyvauti šioje
akcijoje. Taip pat prašome ir kitose
vietose rengti mitingus, pasmerkti
tokią knygą ir ją sudeginti.
Šią idėją apygardos valdyba pu
oselės kituose posėdžiuose. Visi bus
informuojami per spaudą ir radi
jo
Balandžio 30 d. ir gegužės 1,
gegužės 7 ir 8 dienomis vykdomi
JAV LB Tarybos rinkimai. Tos rin
kiminės komisijos pirmininku yra
dr. Jonas Bilėnas. Jam vadovau
jant, tuo klausimu plačiai kalbėta,
svarstant konkrečius atvejus.
Posėdis baigtas 9 v. v. Kitas
valdybos posėdis bus gegužės 25
d. toje pačioje vietoje - Kultūros
Židinio posėdžių menėje, (p-j.)

Aldona Gabriūnaitė, Petro,
gyv. Saločių apylinkėje, norėtų su
rasti pusbrolius: Juozą ir Joną
Mikšius (gyveno Bostone), Aldoną
ir Bronių Korsakus (gyveno Lawrence) o taip pat šeimos draugus:
Marytę Balčius (gyveno Bridgeporte), Malvytę Jonavič, Petrą Plen
tą (gyveno Fairfield). Apie juos
žiną prašomi pranešti Baliui Braz
džioniui: telef. 708 839 - 2511, Fax
708 839 - 0870, adresas: 511 So.
Nolton Avė., Willow Springs, IL
60480.
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 Broadway,
Boston, MA 02127
— (Žiūr. skelbimą 6 psl.)

Knyga
"BALIONAI, BANANAI ir BIUROKRATAI”
Redaguoti it papildyti
Povilo Žumbakio radijo programų komentarai.
šį leidinį galima įsigyti, pasiunčiant $15 arba didesnę
auka "Darbininkui".
341 Highiand Boulevard
Brooklyn, NY 11207

Gavus jūsų auką, užsakymas bus išpildytas savaitės bėgyje.
Knygą išleido Detroito leidėjas Lithuanian Melodies Publishing, Ina

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.

