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LIETUVOJE ir
apie LIETUVĄ
k
-4
- Lietuvos ministras pirmi
ninkas A. Šleževičius birželio 13

d. išvyko į Tallinną, kur dalyvavo
Lietuvos, Latvijos ir Estijos Vyriau
sybių vadovų susitikime, vyku
siame Estijos parlamento rūmuo
se. Buvo pasirašytas trišalis susita
rimas dėl Baltijos šalių tarpparla
mentinio ir tarpvyriausybinio ben
dradarbiavimo, deklaracija dėl Bal
tijos ministrų tarybos įsteigimo.
- Vokietijos devynių rake
tinių katerių eskadra, dalyvaujanti
tarptautiniuose kariniuose manev
ruose "Baltops-94", birželio 11 d.
atplaukė į Klaipėdą.
- Lietuvos prezidentas A.
Brazauskas savo dekretais birželio
10 d. paskyrė šešis ministrus: Min
daugą Stankevičių - valdymo re
formų ir savivaldybių reikalų, Bro
nių Bradauską t Aplinkos apsau
gos, Vladislovą Domarką - Švieti
mo ir mokslo reikalų, Dainių Trin
kūną - Kultūros, Albertą Vasiliauską
- Miškų ūkio, Aleksandrą Vasi
liauską - Ekonomikos ministru.
- Taupomojo banko valdy
bos pirmininkas Vygantas Bubnys
birželio 9 d. spaudos konferenci
joje pareiškė, kad "Lietuvos Vyriau
sybė gali būti priversta kreiptis į
Lietuvos Seimą dėl lito devalvavi
mo". Siejant litą su JAV doleriu
buvo pasirinktas santykis 4:1, at
sargoje paliekant tik 15%. Infliaci
jai augant jau, matyt, šios atsargos
išnaudotos, todėl litą gali tekti
devalvuoti, - prognozavo Bubnys.
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KAIP GYVUOJI, BALTIJOS SESE?
Dėmesys Latvijai, kaip vienai iš
Baltijos valstybių niekada nebuvo
sumažėjęs ne tik iš grėsmingojo
kaimyno - Rusijos, bet taip pat ir
ekonominių ryšių beieškančių
Skandinavijos bei Vakarų Europos
šalių. Glaudžiausi ryšiai su Latvija
vis dėl to sieja Lietuvą - ne tik
pagrindinę kaimynę, bet ir partne
rę ekonominiuose bei politiniuose
reikaluose.
Birželio 8 d. Lietuvos premjeras
Adolfas Šleževičius Rygoje susiti
ko su Latvijos Respublikos minist
ru pirminku Valdžių Birkavu. Abie
jų šalių premjerai apsvarstė Lietu
vos ir Latvijos teritorines jūros ir
ekonominės zonos delimitavimo,
sienos jūroje nustatymo, taip pat
žemės ūkio produktų prekybos tarp
Lietuvos ir Latvijos režimo klausi
mus.
Lietuvai jūros sienos nustatymas
glaudžiai susijęs su naftos termi
nalo Būtingėje projektavimu bei
statyba, todėl ją nustatyti reikia
kuo greičiau. Ministrai pirminin
kai aptarė galimus kompromisų
variantus, o derybų delegacijos
dirba toliau.
Santykiuose su Rusija Latvija
birželio 1 d. šventė dar vieną svarbų
žingsnį link pilno Rusijos armijos
išvedimo iš Latvijos. Tą dieną Lie
pojos uostą paliko paskutinieji trys
Rusijos karo laivai, užbaigdami Ru
sijos karinio laivyno pasitraukimą
iš Latvijos teritorinių vandenų.
Nuo šiol birželio mėnesį Rusijos
laivai turės prieš septynias dienas
pranešti Latvijos valdžiai prieš
įplaukdami į Latvijos teritorinius
vandenis, o vėliau - net prieš tris-

dešimt dienų. Kariniai įrengimai,
palikti Rusijos kariuomenės Liepo
jos uoste užima beveik trečdalį
uosto teritorijos, tačiau nuo šiolei
uostas taps grynai komerciniu.
Birželio 1 d. įvyko posūkis ir
Latvijos-Rusijos ekonominiuose
santykiuose. Sergei Zotov, Rusijos
derybų su Latvija de^gacijos vado
vas, pareiškė, kad nuo birželio 1 d.
Rusija suteikia Latvijai palankiausią
prekybinį statusą laikinai. Šis
sprendimas pilnai įsigalios, jeigu
Latvijos parlamentas ratifikuos Ru
si j os-Latvi jos sutartį dėl Rusijos ka
riuomenės išvedimo iš Latvijos.
Latvijos premjeras Valdis Birkavs
sveikino tokią Rusijos iniciatyvą,
kuri, jo nuomone, padės Latvijos
pramonės įmonėms bei žemdir
biams parduoti daugau prekių Ru
sijai.
>
Vidaus politiniame gyvenime
Latvijoje vienas iš paskutiniųjų
svarbių įvykių buvo gegužės 29 d.
vietiniai rinkimai, kuriuose balsa
vo 739.000 žmonių arba 58.5%
visų galimų rinkėjų. Apie 34%
Latvijos gyventojų, kurie nėra Lat
vijos piliečiai nebalsavo. Rinki
muose laimėjo Latvijos Nacionali
nis Nepriklausomybės judėjimas,,
užsigarantavęs sau 22 vietas iš 60
Rygos taryboje. Kitos 12 partijų
pasidalino likusias vietas.
Skaudžiausią smūgį Latvijos ne
tik vidaus bet ir užsienio politikos
srityje sudavė tai, kad Latvijos už
sienio reikalų ministro Georgs An
drejevs įgaliojimus suspendavo
Latvijos parlamentas. Priežastis -‘
įrodymai, kad ministras bendra' darbiavo su KGB. Andrejevs prisi-

— Lietuvos Tautininku
Sąjungos pirmininkas Rimantas

Smetona informavo, kad jau su
rinkta beveik pusė parašų, reika
lingų referendumui dėl priešlai
kinių Seimo rinkimų. Visus reikia
mus parašus tautininkai tikisi su
rinkti iki liepos 1 d.
- Lietuvos vyriausybė bir
želio 8 d. apsvarstė ir pritarė Lietu
vos kelių įstatymo projektui. Jį
patvirtinus Seime, įstatymas nu
statys kelių plėtojimo, priežiūros
ir naudojimosi jais teisinius pa
grindus. Šiuo metu Lietuvoje yra
50.9 tūkstančio kilometrų kelių, iš
kurių 21.1 tūkstantis kilometrų
priklauso valstybei, o 29.8 tūks
tančio - savivaldybėms.

pažino bendradarbiavęs su KGB,
pareikšdamas, kad 1963 m. jis tapo
KGB informatoriumi, kai jis studi
javo mediciną. 61-ių metų Andrejevs, deja, nepasakė, ar jis bendra
darbiavo su KGB, jam būnant jau
Latvijos užsienio reikalų ministru.
Prieš paskiriant Latvijos vyriausy
bę, kiekvienas būsimas ministras
prisiekė, kad jis nėra bendradarbia
vęs su KGB. Šis įstatymas,deja,
nenumato jokios bausmės už mela
vimą prisiekiant. Andrejevs pažy
mėjo, kad svarbiausieji KGB d
buotojai išvengė bausmės, sunai
kindami savo bylas, o "vidutinio
lygio" informatoriai, tokie kaip jis, Stasys Lozoraitis, Lietuvos Nepaprastasis ir įgaliotasis Am
basadorius Italijoje, mirė birželio 13 d. 12 vai. 25 min.
labiausiai nukentės.
Ekonominiame Latvijos gyveni VVashingtone DC.
me reikia pabrėžti Latvijos banko
poziciją nacionalinės valiutos klau
simu. Latvijos banko prezidentas
Einaras Repše neseniai pareiškė:
"Mes oficialiai nefiksuosime lato
kurso kokios nors užsienio valiu
7994, birželio 2 d.
tos atžvilgiu". Prezidento nuomo
ne, bet kuriai užsienio valiutai gali
PLB VALDYBOS PRANEŠIMAS VISUOMENEI
iškilti sunkumų, o jeigu latas bus
PLB valdybos posėdyje 1994 gegužės 28 d. dėl Lietuvos Kovų ir
susietas su ja, tai atitinkamai at
Kančių istorijos pirmos knygos "Lietuvos gyventojų trėmimai 1941,
silieps ir jam.
Latvijoje balandžio mėnesį vidu 1945-1952 m. Dokumentų rinkinys" išleidimo buvo nutarta:
1. PLB valdyba pripažįsta klaidas ir už jas atsiprašo.
tinis darbo užmokestis įvairiose
2. Knygos platinimas sustabdytas. Vertimas į anglų bei į kitas kalbas
ūkio šakose, valstybinėse organiza
cijose ir savivaldybėse buvo 68.44 nebuvo pradėtas ir nebus daromas. (REDAKCIJOS PABRAUKTA)
3. PLB valdybos prašymu dr. Gedimino Rudžio priežiūroje jau
lato (apie $98). Kovo mėnesį vidu
tinis atlyginimas buvo 70.08 lato. paruoštas knygoje skelbiamų dokumentų paaiškinimas - papildymas ir
Didžiausią atlyginimą balandžio šiomis dienomis bus atsiųstas PLB valdybai.
4. Papildymas paaiškinimas, kartu su pačiu dokumentų rinkiniu bus
mėnesį gavo valstybinių finansinių
įstaigų tarnautojai - 122.45 lato. peržiūrėtas PLBJAV LB ir Kanados LB valdybų sudarytos specialistų
Latvijos vyriausybės nustatytas mi komisijos, susidedančios iš Lietuvos bei išeivijos istorikų, tremtinių bei
nimalus atlyginimas dabar 22.50 politinių kaliniu atstovų, ir pats rinkinys bus pertvarkytas pagal jos
nurodymus.
lato.
5. PLB valdybos pavedimu šį darbą koordinuos PLB valdybos vice
pirmininkas dr. Petras Kisielius.
6. Šiam PLB valdybos nutarimui buvo pritarta bendrame PLB, JAV LB
ir Kanados LB valdybių atstovų pasitarime 1994 gegužės 29.
7. Tolimesnis Lietuvos kovų ir kančių istorijos leidimas bus tęsiamas,
persitvarkius pagal Lietuvos bei išeivijos lietuvių pageidavimus ir
atsižvelgiant į LB Kraštų valdybų nuomones bei siūlymus.
8. Visi leidiniai prieš atiduodant spausdinti taip pat bus peržiūrimi
čia minimos komisijos.
PLB valdyba:
Bronius Nainys, Rimas Česonis, Vacys Garbonkus, Kostas
Dočkus, Vytautas Kamantai, Dr. Petras Kisielius, Baniutė
Kronienė, Milda Lenkauskienė, Paulius Mickus, Dr. Vitalija

Bronius Nainys
PRISIPAŽĮSTA?

Vasaitienė.

NAUJA APGAULE?
"Darbininko" redakciją pasiekė "Mokslo" leidyklos darbuotojos J.
Tamulaitienės pasiųsto faksinio Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centro
Pirmininkui Dr.J. Račkauskui birželio 6 d. pranešimo kopija:

- Siu metu Valdo Adamkaus

premijų laureatų vardai paskelbti
birželio 7 d. Vilniaus Aplinkos ap
saugos departamente. Premijos
laureatų vardai suteikti geografui,
Vilniaus universiteto profesoriui
Česlovui Kudabai (po mirties) ir
Vaclovui Intui, unikalaus akmenų
muziejaus Mosėdyje (Skuodo raj.)
įkūrėjui bei direktoriui.
- Tarptautinės Darbo Or
ganizacijos 81-oji sesija prasidė

jo Ženevoje birželio 7d. Sesijoje
svarstomos tarptautinės teisės nor
mų problemos. Šią savatę į sesiją
išvyko Lietuvos Socialinės apsau
gos ministro Mindaugo Stanke
vičiaus vadovaujama delegacija.
Ministras taip pat dalyvaus Euro
pos ir Baltijos šalių Darbo minist
rų pasitarimuose, skirtuose pasi
rengti Jungtinių Tautų aukščiau
siųjų oficialių asmenų susitikimui
1995 m. kovo mėnesį Kopenhago

je.
- Infliacija gegužės mėnesį
gerokai padidėjo ir atrankinio ste
bėjimo duomenimis sudarė 6.2%,
- praneša Statistikos departamen
tas prie vyriausybės. Tai didžiausias
infliacijos lygis šiais metais. Maisto
produktai per gegužę pabrango
5.5%, išlaidos butui, kuras ir ener
gija - 7.1%, transportas ir ryšiai 8.2%.

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centro Pirmininkui Dr. J. Račkauskui
Informuoju, kad knyga "Lietuvos kančių istorija" rusų kalba leidyklo
je suredaguota, surinkta ir sumaketuota.
Istorijos institutas tikslina įvadą, rašo komentarus.
Gargždų miesto' centras. Viktoro Kapočiaus nuotrauka
J. Tamulaitienė

IS LIETUVOS MISIJOS PRIE JT VEIKLOS
Birželio 1 d. - Ambasadorius
Anicetas Simutis dalyvavo JAV
Ambasadorės M. Albright priė
mime, surengtame pristatant nau
ją Ambasadorės pavaduotoją.
Misijos patarėja Gintė Damušytė
dalyvavo JT Vienos ofiso Nevv Yor
ke skyriaus surengtame bryfinge
apie Narkotikų kontrolės komisi
jos 37-tos sesijos bei Nusikalsta
mumo prevencijos ir kriminalinės
teisės 3-sios sesijos padarytas išva
das 1994 metų pirmajame pus
metyje Vienoje, šių globalinių
problemų sprendimas ir joms skir
tų programų koordinavimas JT sis
temoje bus toliau svarstomas š. m.
liepos mėn. įvyksiančioje Eko
nominės ir socialinės tarybos
(ECOSOC) sesijoje Nevv Yorke.
Pasiųsta atmintinė URM dėl
Tarptautinės gyventojų ir vysty
mosi konferencijos registracijos
darbotvarkės ir struktūros.

Birželio 2 d. - Misijos patarėjas
Darius Sužiedėlis dalyvavo Penkto
komiteto atstovų pasitarime, kuria
me tartasi dėl bendro pareiškimo
pateikimo JT narystės mokesčius
nustatančiai komisijai siekiant mo
kesčių sumažinimo buv. TSRS re
spublikoms ir Baltijos valstybėms.
Pasitarime dalyvavo atstovai iš
Baltarusijos, Kazachstano, Latvijos,
Rusijos ir Ukrainos.
Pasiųsta atmintinė URM dėl Pa
saulinės sveikatos organizacijos
Tarptautiniam teismui, prašant pa
reikšti jo požiūrį dėl branduolinių
ginklų panaudojimo teisėtumo. LR
buvo šios rezoliucijos sponsorė.
Birželio 3 d. - Ambasadorius A.
Simutis dalyvavo Lenkijos Ambasa
doriaus Z. VVlosovviecz Misijoje
surengtame susitikime pagerbiant
Japonijos naujai paskirtąjį ambasa
dorių Jungtinėms Tautoms.
Misijos patarėja G. Damušytė

susitiko su JT Sutarčių skyriaus
atstovu aptarti išlygas, kurias nus
prendė taikyti LR Vyriausybė 1946
m. Konvencijos dėl JT privilegijų
ir imunitetų bei 1947 m. Konven
cijos dėl JT specializuotų agentūrų
privilegijų ir imunitetų atžvilgiu.
Pasiųsta informacija URM apie
JT taikos palaikymo operacijas Ru
andoje.
Misijos patarėja G. Damušytė da
lyvavo Tarptautinės gyventojų ir
vystymosi konferencijos sekreto
riato sušauktose konsultacijose
surengtose aptarti rengiamo kon
ferencijos baigiamojo dokumento
dalį, dėl kurio valstybinės dele
gacijos nesusitaria. Konsultacijas
pravedė konferencijos Generalinė
sekretorė N. Sadik, kuri vadovauja
JT Gyventojų fondui. Konferenci
ja įvyks š. m. rugsėjo 5-13 dieno
mis Kaire.
Birželio 5 d. - Nevv Yorko lietu

Darbininko" redakcija pasiekė ir Mokslo ir Enciklopedijų leidyklos
1994 m. darbo plano kopija, kuri patvirtina J. Tamulaitienės pranešimą.
34-uoju numeriu pažėmėta, kad autorių kolektyvo paruošta knyga
"Lietuvos gyventojų trėmimai (rusų k.)’ (tai "Lietuvos kovų ir kančių
istorijos" I-ojo tomo pavadinimas) bus išleista 3,000 tiražu ir kad šio
darbo finansuotojas yra Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.
33-uoju numeriu pažymėtas nemažiau įdomus "darbo" punktas:
Autorių kolektyvo paruošta knyga "Lietuvos gyventojų trėmimai" nu
matoma išleisti 800 tiražu ir finansuotojas yra Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė. Taigi, dar pa papildomai lietuviškojo "Lietuvos kančių ir kovų
istorijos" I-ojo tomo numatoma išleisti 800 egzempliorių.
Po šio fakto sunku bus betikėti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pareiškimais, kadangi darbai aiškiai skiriasi nuo raštiškų pareiškimų
visuomenei. Viso pasaulio lietuviai turėtų pareikšti nepasitikėjimą
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba ryšium su melagingais pa
reiškimais ir pareikalauti finansinės ataskaitos apie "Lietuvos kančių ir
kovų istorijos’ leidimą.
vių visuomenė surengė Ambasa
doriaus A. Simučio pagerbimą,
kurio metu paminėjo jo 60 metų
diplomatinės tarnybos ir 85 metų
gimimo sųjcaktis Kultūros Židinio
iškilmėse dalyvavo šie LR diplo
matai: LR Ambasadorius JAV-bėse
A. Eidintas, LR Ambasadorius Rusi

joje R. Kozyrovičius, LR Generali
nis konsulas Nevv Yorke L Kučin
skas ir garbės konsulai V. Čeka
nauskas (Los Angeles), V. Kleiza
(Chicaga) ir H. Lapas (Kanada) bei
Nuolatinės Misijos JT-ose, Ambasa
dos VVashingtone ir Konsulato
Nevv Yorke personalas.

Žmonės prie vyriausybės rūmų reikalauja, kad Seimo pirmininkas Č. Juršėnas atsistatydintų.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

KLYSTI YRA ŽMOGIŠKA.
Aurelija M. Balašaitienė
bet klaidą prisipažinti yra die
viška, sako sena išmintis. Pripažinti
klaidą ir ieškoti būdų ją atitaisyti
yra kilnios dvasios įrodymas, bet
klaidų aiškintojų puolimas ir jų
pravardžiavimas yra tik dar giles
nis klimpimas į klaidos balą. Š. m.
balandžio mėn. "Pasaulio lietuvio"
laidoje ilgas vedamasis šaiposi iš
"Draugo" vyriausios redaktorės ir
tuos, kurie yra pasipiktinę iškraipy
ta trėmimų istorija, vadina Bend
ruomenės darbų "griovėjais".
Kai kritikuojamas Amerikos pre
zidentas ar koks senatorius bei
kuris kitas aukštą postą užimantis
asmuo, tuo negriaunama Ameri
ka, tik iškeliamos ir atitaisymo
reikalingos atsakingas pozicijas tu
rinčių asmenų klaidos, kad nuo jų
nenukentėtų nekalti piliečiai. Mū
sų visuomenėje vadovaujantys as

LU

-- Adutiškio geležin
kelio stotyje, susitiko Lie

tuvos ir Baltarusijos už
sienio reikalų viceminist
rai - V. Domarkas ir S.
Ogurcovas. Ši stotelė kliu
do baigti delimituoti Lie
tuvos ir Baltarusijos sieną
(daugiau kaip 720 km).
Pasikeista nuomonėmis,
bet nieko nebuvo nuspręsta.
- Lietuvos karinius objektus
apžiurėjo dvylikos užsienio valsty
bių karo atašė, akredituoti Lietu
voje. Jie lankėsi Kauno puska
rininkių mokykloje, karinių oro
pajėgų štabe, karinėje oro bazėje
Meškuičiuose, susitiko su karinių
jūrų pajėgų flotilės karininkais
Klaipėdoje, paplaukiojo laivu. Su
grįžę į Vilnių, bendravo su Krašto
apsaugos ministerijos vadovais,
keitėsi nuomonėmis.
-- Skolą už anksčiau gautą
elektros energiją Rusija grąžina Lie
tuvai savo elektra, kuri per Lietuvą
perduodama į Karaliaučiaus sritį.
Šitaip atsilyginama ir už elektros
tranzitą. Lietuvoje per parą sunau
dojama apie 25 milijonus kilovat
valandžių. Maždaug du trečdaliai
to kiekio - gaunama iš Rusijos.
- Konferenciją atliekų uti
lizavimo tema Palangoje surengė
New Yorke prieš 20 metų įsikūr/'s
Pasaulio aplinkosaugos centras
(WEC). Jis finansuojama tarptau
tinių organizacijų, korporacijų, pri
vačių fondų, vyriausybių. Kėdai
nių chemijos gamykloje ir Jona
vos "Azote" prieš metus pradėta
pirmoji šios krypties programa Lie
tuvoje. Dabar įtrauktos dar pen
kios įmonės. Konferencijos daly
vius konsultavo specialistai iš Nevv
Yorko.
- Vyriausybė patvirtino pe
dagogų rengimo tautinių mažumų
mokykloms programą iki 2000-ųjų
metų. Numatoma siųsti į užsienį
mažumų atstovus studijuoti gim
tosios kalbos, etninės kultūros,
kviestis pedagogus iš užsienio,
rengti stažuotes užsienyje. Lietu
vos aukštosiose mokyklose bus
ruošiami mokytojai, kur dėstoma

menys tapo "šventomis karvėmis",
kurių jokiu kritikos žodžiu paliesti
nevalia, jiems prikergiant "pasi
šventimo" ir "pasiaukojimo" komp
limentus, o jų darbai privalo būti
laurais apvainikuojami. Bet juk
neįmanoma girti ir pateisinti tokį
"Lietuvos kančių ir kovų istorijos"
pirmo tomo išleidimą, nes ne tik
užsienio lietuviai, išskyrus pačius
leidėjus, bet ir mūsų tėvynainiai
yra pasipiktinę, yra giliai pažeisti
ir protestuoja prieš istorijos ir Lie
tuvos kančios iškraipymą. Leidėjai
priekaištauja, kad knygos neskaitę
asmenys ją kritikuoja, bet "Dirvo
je" ir "Tėviškės žiburiuose" Henri
ko Paulausko straipsniai yra puikus
įrodymas, kad tokia "istorija" yra
grynas Lietuvos kankinių užgavimas iš jų pasityčiojimas. Tą kny

gą perskaitęs nuo pradžios iki galo,
Henrikas Paulauskas stebisi, kad
užsienio lietuviai tokiam reikalui
leidžia pinigus. Ne geriau atsilie
pia ir žurnalistai, dalyvavę su kny
ga susipažinimo vakaronėse. Viešai
spaudoje atsiliepusi visuomeninin
kų grupė skatina ne tik tos knygos
leidimą nutraukti, bet ir Lietuvių
Fondui sugrąžinti 10,000 dolerių
paramą. "Vox populi - vox Dei" žmonių balsas - Dievo balsas. Ar
niekas jo negirdi?
Atrodo, kad dėl tos "istorijos"
išleidimo kilusi audra pradeda
atslūgti, bet sprendimo dar neten
ka matyti. Kokią išeitį galima pasiū
lyti tos istorijos leidėjams ir pro
paguotojams? Visų pirma jie turi
su apgailestavimu viešai pareikšti,
kad projektas buvo sumanytas su
kilniausiais norais, ko paneigti

"Užmirškite praeitį"
"U.S. Nevvs and World Report"
žurnalas gegužės 23 d. laidoje na
grinėjo kylančią (buvusių) komu
nistų įtaką centrinės Europos val
stybėse. Šalia Vengrijos ir Lenki
jos, paminėta ir Lietuva. Rašoma,
kad atgavus nepriklausomybę, Lie
tuvos ekonominė būklė per porą
metų pasiekė krizės padėtį, nes
buvusio Aukščiausios Tarybos
pirmininko Vytauto Landsbergio
konservatyvi politika sukėlusi
įtampą santykiuose su Rusija.
Nebegaunant iš Rusijos kuro ir
netekus Rytų rinkos, sustojo sun
kioji pramonė, o valstybiniai ūkiai
buvo per greit išdraskyti. Dabar
labai populiaru kaltinti "Landsber
gio valdžią", nors vargu ar kokia
kita valdžia būtų ką nors geriau
padariusi.
Nusivylę ir pasimetę, Lietuvos
ūkininkai ir darbininkai patikėjo
gerai organizuotos (buvusių) ko
munistų partijos pažadais sugrą
žinti geresnį gyvenimą, išsirinko
daugumoje kairiųjų pažiūrų seimą
ir prezidentu išrinko buvusį Lietu
vos Komunistų Partijos Centro
Komiteto Sekretorių - Algirdą Bra
zauską.
"Niekas Lietuvoj nebalsavo už
komunistus", žurnalistui atšovęs
Brazauskas. "Nei vieno balsų pro
cento komunistai negautų. Už
mirškite praeities biografijas. Reikia
žiūrėti, kad valdžioje būtų profe
sionalai".
Neatrodo, kad "profesionalams"
sektųsi geriau. Skurdas Lietuvoj
auga, pramonė merdi ir, kas tik
gali, ieško ką išnaudoti, pavogti,
arba parduoti.
Nežiūrint to, Brazauskas ir jo
ministrai didžiuojasi ryšiais su
Rusija, giriasi turėję didžiausią įtaką
okupacinės kariuomenės išvedimui
ir pamažu grįžta į "centro" diriguo-

jamą ūkį befpramonę.
Dėka milžiniškų vakarų valsty
bių paskolų, Lietuvos ekonomika
šiaip taip laikosi, nors didžioji dalis
kreditų išleidžiama ne investavi
mams, bet energijos tiekimo skolų
apmokėjimui ir valstybės biudžeto
balansavimui.
Pripratę būti valdomi "iš viršaus",
ūkininkų ir darbininkų luomai
tebetiki valdančiosios partijos

negalima, bet įvykusi didelė klai
da. Niekas neabejoja leidėjų gera
valia, tačiau vien gerų norų nepa
kanka (sakoma, kad gerais norais
ir kelias į pragarą grįstas), todėl
negalima užsienio lietuvių lėšų iš
mesti buvusiam brutaliam režimui
pateisinti ir jam pozityviai nušvies
ti. Reikia kaip galima greičiau tą
skaudžią ir žalingą klaidą atitaisy
ti. Abejonės nėra, kad tokia ten
dencinga "istorija", parašyta buvu
sių aktyvių komunistų ir sovietijoje išmokslintų istorikų, buvo ir
leidėjams staigmena, ką jie turėtų
prisipažinti. Tuo jie savęs nesu
kompromituotų, tik parodytų savo
dvasios kilnumą. Būtų buvę iš
mintinga, prieš spausdinant kny
gą, susipažinti su jos turiniu, ją
perredaguoti ar ištisai atmesti ir
ieškoti tinkamesnių autorių. Visa
me pasaulyje žydų propaguojamas
Holokostas labai efektingai nušvie
tė ir iškėlė nacizmo brutaliausią
pusę, neieškant "kvalifikuotų isto
rikų", jų neparinkus iš buvusių na
cių, tik visomis kalbomis išplatinę
"nedokumentuotą" jaunos mergai
tės Annos Frank dienoraštį ar pa
statę filmus. Deja, iki šiol to nėra
padaryta apie sovietinį režimą,
išžudžiusį ir nukankinusį dar di
desnę žmonijos dalį. Lietuviai turė
jo puikią progą ir savo laisvės kovai
propaguoti, ir pasauliui parodyti
tikrą komunistinio režimo veidą
apnuoginant buvusių "sąjungi
ninkų" žvėrišką elgesį ir pasmer
kiant jų sąmoningai vykdytą geno
cidą. Deja, mes to nepajėgiame
padaryti, nors tam ir lėšų ir gerų
norų būtų, nes reikia labai atsar
giai parinkti autorius, kad nebūtų
"nupirkta katė maiše". Čia duodu
ištraukos vertimą iš Jason Epštein
straipsnio atspausdinto prestiži
niame "Nevv York Review of Books"
žurnale. Autorius straipsnyje iške
lia Hitlerio žiaurumus bet ir...:
"Hitlerio nusikaltimai yra mums
ypatingai skaudūs, nes jie vyko
beveik mūsų kaimynystėje. Tačiau
pažadais ir Brazauską laiko jų
užtarėju. "Jis yra rimtas žmogus",
pasakęs vieno buvusio kolūkio
darbininkas. "Čia aplinkui mes visi
esam už Brazauską". Tačiau seny
va moteris, netoliese nužudyto
partizano sesuo, kitaip galvoja: "Jis
yra ištikimas komunistas. Kalba
vienaip, o daro kitaip..."
Kažin, kokiu keliu nueis Lietu
va, kai komunizmo aukos jau bus
išmirę ir užmirštas bus baisusis
tautos genocidas?

nuo Stalino nusikaltimų, kurie
prasidėjo anksčiau negu Hitlerio ir
tęsėsi dar ilgai po jo mirties, mili
jonai civilizuotų vakariečių nuo jų
nusigręžė, jų dauguma išsimok
slinę ir humaniški bei sukrėsti Hit
lerio žudynėmis gynė Stalino po
ziciją kaip dalį neišvengiamo bur
žuazijai sužlugdyti proceso. Bet ku
riuo atveju Stalino tolimų kraštų
aukos su jų neištariamais vardais
ir keista apranga mums nieko ne
reiškė. Galbūt ir jų mirtis buvo
skirtinga... Juk ir buvęs preziden
tas Fordas, sugrįžęs iš viešnagės
komunistų pavergtoje Lenkijoje
viešai pareiškė, kad "jokios pries
paudos nėra, yra tikra laisvė"...
Darosi graudu, kad vietoj jog
būtų iškeltos Stalino aukų kančios,
leidžiama milžiniškos apimties "is
torija", "įrodanti" jo pakalikų "hu
maniškumą" ir tuo pačiu užsie
niuose gyvenančius Baltijos ir kitų,
kadaise pavergtų kraštų kilmės
piliečius padaranti melagiais, "do
kumentuose” pavadintais "Liaudies
priešais". Tai kas, kad kai kurių

■dokumentų" ištraukos esančios
autentiškos, bet kur jų interpreta
vimas, kur gyvenimo tikrovė, kai
tvankiuose gyvuliniuose vagonuo
se vaikai, moterys ir seneliai kentė
jo nuo karščio, bado ir troškulio^ o
Sibire, dirbdami vergų darbus, gyvi
sušalo? Juk nuostabiai skamba ir
Stalino konstitucija, garantuojan
ti visas pilietines ir religines teises,
bet visas pasaulis žino, kad ji never
ta net to popierio, ant kurio buvo
parašyta. Taigi, ar ne tą patį mastą
reikia pritaikyti ir toje "istorijoje"
cituojamiems dokumentams?
Tos istorijos kritikai negriauna
Bendruomenės darbų, kaip kad
juos kaltina "Pasaulio Lietuvis", tik
prašo atitaisyti padarytą klaidą,
sustabdyti knygos tolimesnį lejdimą ir gink Dieve, jos neversti į
anglų ar kurią kitą kalbą. Klaidų
nedaro tik tas, kuris nieko ne
veikia, tačiau vien tik noras veikti
nepaisant žaligų rezultatų, ne visa
da pateisina darbą. Iš klaidos gali
ma pasimokyti, bet kilnu yra iš
jos prisikelti...

VIRGINIA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, lietuviškai kalbanti advokatė,
teikia paslaugas IMIGRACIJOS bei ŠEIMOS teisiniuose reikaluose.
The American Immigration Lawyers Association narė. Turi
leidimą praktikuoti Massachnsetts ir VVashington, D.C. One
Bulfinch Place, Suite 100, Boston, MA 02114.
Tel.: (617) 723-2242; FAX: (617) 723-1899.
JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 VVest St., Simsbury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate? namų pardavimas, visų rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY.
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti,
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440.
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška
if europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bėi
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd.,
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". VVENC-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 JĘRSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-9.30
vai. ryto WNVVK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside,
NY 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 769-3302.

Alg. Š.

Lietuvos politinių kalimų sąjungos
KREIPIMASIS
į Pasaulio Lietuvių Bendruomenę

Pastaruoju metu didelį sąmyšį ir pasipiktinimą tiek Lietuvoje, tiek
kitų valstybių lietuvių bendruomenėse sukėlė neseniai išleistas pirmasis
"Kovų ir kančių istorijos" tomas. Pritardami, kad ši knyga parengta
skubotai ir netinkamai, negalime nepastebėti, jog kai kurios politinės
jėgos, spekuliuodamos šia kritika, mėgina įgyvendinti savanaudiškus ir
Lietuvai nenaudingus tikslus. Ne vienas politinis veikėjas netgi reika
lauja apskritai nutraukti šios istorijos leidybą.
Lietuvos politinių kalinių sąjunga prašo Pasaulio lietuvių bendruomenę
tęsti šio leidinio finansavimą, siūlydama kitiems tomams parinkti
naujus autorius bei sudaryt autoritetingą redkolegiją iš visuotinį pasi
tikėjimą turinčių žmonių. Mūsų nuomone, šį subtilų ir atsakingą darbą
geriausiai galėtų atlikti "Laisvės kovų archyvo" leidėjai, kurie nors ir
neturi skambių sovietinės istorijos mokslinių laipsnių, tačiau yra
nepaveikti socialistinio konformizmo ir dviveidiškumo. Tai akivaizdžiai
įrodo svarūs pastarųjų metų darbai. Būtina, kad į redkolegiją būtų
įtraukti politinių kalinių ir tremtinių sąjungų rekomenduojami istori
kai ar atstovai, bendradarbiaujant išeivijos istorikams.
Tęsiant šio ypač svarbaus tautai veikalo leidybą ir norint išvengti
panašių klaidų, Pasaulio lietuvių bendruomenė ir leidėjai turėtų kole
gialiai aptarti leidinio struktūrą, dokumentų atrankos kriterijus bei
komentarų apimtį. Kiekvienas istorijos tomas galėtų turėti konkrečią
paantraštę, išreiškiančią jo esmę. Šį, pirmąjį tomą pavadinus "Trėmimai
NKVD dokumentuose", būtų buvę, nors dalinai išvengta dviprasmybių.
Labai pasitarnautų paruošto spaudai tomo recenzavimas.
Šio leidinio sustabdymas tik pasitarnautų 50 metų okupantų vykdy
tam istorinės atminties naikinimui ir sudarytų geresnes sąlygas istorijos
perrašymui ir klastojimui. Tokių pastangų yra ir jos gana žymios. Todėl
labai svarbu, kol tebėra gyvi genocido ir represijų liudininkai, teisingai
atrinkti ir paskelbti okupacijos laikų dokumentus bei jų komentarus ir
padėti teisingą ir tvirtą pamatą būsimiems istorijos tyrinėtojams.
Lietuvos politinių kalinių sąjunga kviečia istorikus ir visus Lietuvos
rusų, lenkų, baltarusių kalbomis. patriotus sutartinai ir dorai atlikti šį darbą.
Antanas Stasiškis,
Lenkų mokykloms pradinių klasių
Lietuvos politinių kalinių
mokytojus rengs Vilniaus aukš
sąjungos pirmininkas
tesnioji pedagoginė mokykla.

^LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI
PRISTATOMI J VISAS KAPINES
NEVV YORK, NEVV JERSEY
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE,
QUEENS N.Y. 11379
PHONES (718) 326- 1282 ; 326-3150
• TAI MCSV VIENINTELĖ VIETA - GAUSI PARODU SALĖ -

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA
LĖKTUVAI
ir LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
rAUTOBUSAI
* NUOMOJAMOS MAŠINOS
* VIEŠBUČIAI
* ĮDOMIU VIETŲ LANKYMAS
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

ATKAKLUSIS PASISVENTELIS

avarijos. Visą laiką buvo domima
si Zdebskio turėtomis mašinomis.
Tą patvirtina ir byloje esantys do
Kunigo Juozo Zdebskio persekiojimas ir mirtis
kumentai.
Byla baigiama pranešimu apie
Juozas Arvydas Starkauskas
kunigo laidotuves, kuriose dalyva
vo apie tūkstantį žmonių, 100
r(Perspausdinta iš 'Lietuvos aido' miškininkus, neva netyčia ją aptin varankiškai, ką šis ir padaręs. Agen kunigų. Ten sklidusios kalbos, kad
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ka ir surašo aktą - atseit stovykla tas "Gediminas" praneša, kad ra avarija - KGB darbas. Taip ar ne Pabaiga
buvo netinkamoje vietoje, o dar dioaktyviomis medžiagomis buvo galima būtų nustatyti surengus
A. a. kun. Juozas Zdebskis išnau rašo raštą Religinių reikalų tarybos apipilta mašinos sėdynė, o nuo naują tyrimą, nes daug tų įvykių
dodavo bet kokią procedūrinę ar įgaliotiniui, kad miške neva ne kūno šilumos jos pradėjo veikti. dalyvių yra gyvi. Atsakyti turėtų ir
kitokią valdžios klaidą. Pavyzdžiui, tyčia užtiko 50 žmonių religinę Toliau kartoja "Onos" pranešimą. spec. priemonės organizatoriai, ir
Agentė "Edita" praneša, kad kuni vykdytojai. Visa tai bus padalyta,
padarius kratą be orderio, tuoj siųs stovyklą.
į bažnyčias, kuriose kun. Zdebs gas buvo kažkuo apipiltas, pateikia bet, manau, ne dabar. Pasišventėlio
davo protestą LSSR prokurorui, o
nuorašą vysk. Povilioniui. Ginda kis sako pamokslus, visą laiką siun ir kitą versiją - norint žinoti kur kunigo likimas šaukiasi ne keršto,
vosi pats, gynė jį ir parapijiečiai. čiami šnipeliai - kultūros namų žmogus yra, jis apšvitinamas, o o teisingumo, ypač kada matai,
Jei partijos - saugumo šutvei pavyk metodininkė, švietimo skyriaus nuo dažno švitinimo žmogus su kad jo kankintojai ramiai ir sočiai
Tėvo dienos proga
davo prieš jį surinkti 25-30 parašų ispektorė, mokytoja ir kt. Šnipe serga spinduline liga. Bet nė vie gyvena.
(kaltinimai - blogai atlieka parei liai rašo "pareiškimus" kagėbistams, nas agentas nepateikia kitų, kunigą
A. a. kunigas Juozas Zdebskis
iūdna girioj be genelio, kaip man jaunam be tėvelio" - kokia gas, nebūna parapijoje ir pan.), tai partijos komitetui, vykdomajam juodinančių versijų. Viena agentė tikriausiai būtų likęs gyvas, jei būtų
graži lietuvių liaudies daina ir kaip ji gražiai išreiškia lietuviš jį ginantys parapijiečiai lengvai komitetui apie pamokslų turinį, anksčiau rašytame pranešime net buvęs nuolankesnis sovietinei
kos šeimos santykius: tėvų ir vaikų. Lietuviškos šeimos buvo surinkdavo dešimt kartų daugiau, žmones, kunigo elgesį. Daugelis gi teigia, kad kunigą Zdebskį įtarti valdžiai. Kompartija ir čekistai tole
tvirtos, jaukios, pilnos šilumos ir meilės. Koks būdavo džiaugsmas
pvz., 1979 metų liepą - per 300 tų šnipelių buvo vadinamieji "pa nepadorumu gali tik jo nepažįstąs ravo tuos, tarkime, Vilniaus aukš
tikimi asmenys" - "doverenyje lica", kvailys. Beje, Zdebskis buvo įsi tųjų mokyklų dėstytojus, kurie
vaikams susiglaudus prie tėvelio klausytis pasakų, senovės legendų, parašų.
tokie pusagenčiai. Retkarčiais jiems tikinęs (apie tai praneša agentas išpažinties važiuodavo Kaunan, bet
padavimų. O kaip buvo laimingas tas, kuris dar gavo pasėdėti ant
tėvelio kelių.
Kaip čekistai persekiojo
mokami judo skatikai - po 15-20 "Vidmantas"), kad ir kalinimo me jie būtų tuoj pat praradę darbą, jei
Visi mažiuliai ir didžiuliai žinojo, kad tėvelis yra tas šeimos rūpinto
Kunigo telefone buvo specialus rb. Kai žinai, kad tokių Lietuvoje tu, kai jį laikydavo kameroje, jis komuniją būtų priėmę Vilniuje.
jėlis, stogas visiems. Jis grįžta iš laukų, ten bėręs grūdą, ir laukai žaliavo, įtaisas, todėl visą laiką buvo klau buvo šimtai tūkstančių, nustoji būdavo švitinamas - po to labai Nebijantis žntogus - laisvas, o toks
atnešė duonelės visiems. Jis išvažiavo į miestą. Kai grįžo, parvežė somasi ne tik pokalbių telefonu, stebėtis tuo, kas pas mus vyksta. blogai jausdavosi, slinkdavo plau sovietijai baisiausias.
Štai kagėbistai siunčia pas kunigą kai. Tą patį teigia ir kai kurie kiti
drabužėlių ir batukų visiems...
bet ir pokalbių kambaryje. Teisin
Mamytės giesmės ir dainos pripildė namus. Mamytė buvo namų gai elgdavosi žmonės, kurie už Lazdijų gyventoją, girtuoklį, vagį,. disidentai, tarp jų ir Nijolė SadūKas naujo Lietuvos
šiluma, šeimos židinys, o tos šeimos stogas nuo audrų ir pavojų buvo dengdavo telefoną pagalvėmis - matyt, ir agentą. Jis prisistato kaip naitė.
diplomatų korpuse?
tėvelis.
pasiklausymo įtaisai buvo pagrin nukentėjęs nuo valdžios, ir kuni „ Gydytojai analizėmis nustatė,
Tėvelis sudrausmino vaikus, išmokė tvarkos, ryžto, kaip reikia eiti per dinė KGB šnipinėjimo priemonė. gas jį, kaip ir kitus kūno ir dvasios kad kunigo liga dirbtinė. Kiek pasi
Londone, Buckingham rūmuose,
gyvenimą ir nepasiklysti, nepasimesti, neprarasti to, kas taip brangu. Gyvendamas Prienuose, kunigas pavargėlius, priglaudžia. Vėliau jis gydęs pasveiko. Tačiau triukšmas Karalienė Elizabeth II gegužės 10
Mamytė mokė ir religijos, maldų, prisirišimo prie savo artimųjų ir buvo išardęs telefoną ir kitiems "suimamas", nurodo gyvenęs kle jau buvo sukeltas, purvo palieta d. priėmė Lietuvos Respublikos
namų.
rodė tą prietaisėlį (tas aiškinimas bonijoje pas Zdebskį, šiuo pretek marios.
nepaprastojo ir įgaliotojo ambasa
Bet bene daugiausia buvo auto doriaus Jungtinėje Didžiosios Bri
Todėl lietuviškos šeimos buvo tvirtos, sujungtos gilios meilės ryšiais. užrašytas ir yra byloje). Tačiau tiek stu padaroma nuodugniai krata,
transporto provokacijų. Sava maši tanijos ir Šiaurės Airijos karalys
Bet laikas bėgo, atėjo revoliucijos ir karai. Žmogus buvo išblokštas iš jis pats, tiek jam skambinę žmonės neva ieškant pavogto aukso.
Šlykščiausias kagėbistų poelgis, na - galimybė greitai pasiekti bet tėje Raimundo Rajecko kredencijasavo normalaus gyvenimo. Pakilo ir naujos idėjos. Nuo prancūzų kartkartėmis pasakydavo ir tai, ką
revoliucijos laikų atėjo liberalizmas, ir kiti vėjai ėmė vėsinti lietuviškąjį čekistai su malonumu fiksuodavo. už kurį jie normalioje valstybėje kurį Lietuvos kampelį, išsiveržti iš lus. Ambasadorius Karalienę^ pri
Kunigą nuolat sekdavo tiek jam turėtų teisme atsakyti, yra vadi nuolatinės agentų globos, bet gali statė ir ambasados darbuotojus:
židinį. Tas pats buvo visame pasaulyje. Susirūpinta, kaip išlaikyti
pastovias šeimas, kad vaikai nenukentėtų. Tada ir kilo sąjūdis už esant namuose, tiek išvykus (rusiš namos "spec. priemonės" naudoji tapti ir pavojinga. Zdebskis pa politikos patarėją Alvydą Medamotiną. Tada atsirado ir Motinos diena. Tai buvo prieš pat Pirmąjį karą. kai - "meroprijatija NN - naružnoje mas, sukeliant odos ligą, panašią į žįstamiems agentams pasakojo linską, ekonomikos patarėją Ni
Bet negerovės nesiliovė. Blogis skverbėsi iš visų pusių. Tada atėjo nabliudenije"). Sekimo postai Šla sifilį. 1980 07 19 į Maskvą 5 tarny apie kelias jam surengtas avarijas. jolę Žambaitę, pirmąjį sekretorių
mintis, kad reikia Tėvo dienos. Jis buvo lyg ir nuskriaustas. Tėvo diena vantuose buvo du, Rudaminoje - bos viršininkui gen. Įeit. F. Bobk- Jos matyt, priskirtinos prie tų tam konsuliniams reikalams Algį Mise
pradėta švęsti tik po Antrojo pasaulinio karo. Daug iš namų išblokštų vienas. Daromos slaptos (šeimi ovui siunčiama raštas 5/3 - 1945, sių KGB darbų, kurie buvo vykdo vičių ir sekretoriato vedėją Imsrę
ninkui nesant namie) kratos (mer pavadintas "Apie kunigo Zdebskio mi duodant žodinius nurodymus. Sabaliūnaitę.
vyrų, daug naujų vargų užgulė šeimas.
Tėvo diena kviečia vėl visus prie senųjų tėvo tradicijų, kad vyrai oprijatija "D"). Šitai žinodamas, kompromitaciją", kuriame prašo Apie šias avarijas bylose oficialių
kunigas namuose visą laiką laiky ma leidimo ir pagalbos naudoti duomenų nėra. Avarija, įvykusi
globotų savo šeimas, kad gražiai augintų jaunimą.
Lietuvos Prezidento dekretu nuo
Nuo senų senovės tėvas buvo šeimos globėjas. Tėvas buvo tas didysis davo ką nors apgyvendinęs. Slap spec. priemonę. Pasirašo tą raštą 1986 02 05 Varėna - Valkininkai - gegužės 15 d. iš pareigų atšaukti
ramstis, ant kurio rėmėsi šeima. Tai liudija ir kalba. Kiek turime žodžių, tos kratos naktį būdavo daromos pirmininkas J. Petkevičius. Kas ta Eišiškės kryžkelėje, pasiglemžė ku Lietuvos nepaprastieji ir įgaliotieji
kurie yra kilę iš tėvo sąvokos. Tėvynė, tėviškė - tai kiekvienam bran bažnyčioje, prieš tai agentui ją gerai spec. priemonė - rašte neaptaria nigo Juozo Zdebskio gyvybę. Pa ambasadoriai Lenkijos Respubliko
giausi žodžiai. Jie surišti su savo tauta ir su savo gimtąja vieta. Su tuo, ’iššriiukštiriėfus, net bažnyčios pla ma, matyt, ir taip žinoma. O mes gal VAI surašytą pažymą, "Žiguliai", je Dainius Junevičius bei Prancūzi
ną nubraižius. Byloje yra ir abiejų sužinome iš agentų pranešimų, vairuojami Algimanto Sabaliaus jos Respublikoje Osvaldas Bala
kas brangiausia.
Kokia didelė lietuvių tautosaka apie motiną ir tėvelį. Sūnelį išlydi i bažnytkaimių planai, kuriuose nu patys čekistai nekomentuoja. ko, tiesiame kelyje peršoko į kitą kauskas.
karą, ir sūnus dėkoja tėvui už išauginimą, už išmokymą, kaip žirgeliu rodyta, kas kuriame name gyvena. Agentas "Gerardas" praneša, kad kelio pusę ir susidūrė su priešais
Charakteringa, kad partijos RK kunigas susirgo apnuodytas radio važiavusiu pienovežiu. Žuvo kuni
joti į vainelę.
Lietuvos Prezidento dekretu ne
ir čekistai daugeliui provokacijų aktyviomis medžiagomis, susirgo gas, vairuotojas ir Čeikaitė iš Birš paprastuoju ir įgaliotuoju ambasa
"Didžios nelaimės prispaudė tėvynę", - taip rašė Maironis dar prieš pasitelkdavo ir kitas įstaigas bei ir kartu važiavęs draugas - inži tono, gyvas liko vienas keleivis, doriumi Kazachstane paskirtas Vy
Pirmąjį pasaulinį karą, ir dabar tėvynėje Lietuvoje nestinga to vargo, vadinamą aktyvą. Lazdijų r. čekis nierius. Agentė "Ona" praneša, kad iki šios gyvenantis Prienuose ir iki tautas Einoris, iki šiol ėjęs laikino
tams ypač noriai talkino vykdo į Zdebskio klausyklą buvo įdėta šiol nepasakojantis apie šią avari jo reikalų patikėtinio šioje šalyje
vargelio. Ir kiekvienas klausia, kodėl?
Yra šimtai priežaščių. Užmiršome, kad reikia gerbti savo tėvelius, savo mojo komiteto pirmininko pa degtuko galvutės dydžio radioak ją. Autoinspekcija pateikia versiją pareigas.
artimuosius. Praradome lietuvišką santykį su žemele, su tėvyne, nes tos vaduotojas. Jis parašė daugelį raštų, tyvi medžiaga, kuri ir apdegino - vairuotojas nesuvaldęs mašinos.
tėvynės valdovai nebemato vargstančių žmonių, nebetrokšta Lietuvai kuriuose kunigas kaltinamas vie apatinę kūno dalį. Kauno klini Bet pažymoje nekonstatuojama
Lietuvos Respublikos nepapras
nu ar kitu prasižengimu. O buvo kose gydytojams saugumo darbuo nei kad vairuotoją ištiko širdies tuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi
gero.
Tai ir sukelia liūdnas nuotaikas. Tai ir daintį&fi: "Liūdna girioj be daroma taip. Iš agentų sužinoję tojų buvo įsakyta pripažinti sifilį, smūgis, nei kad jis užmigo. Labai Nuolatinėje atstovybėje prie Euro
genelio, kaip man jaunam be tėvelio... " Tėvelio vaidmenį geroje apie kunigo rengiamą jaunimo bet tie atsisakė ir patarė Zdebskiui įdomi ir išlikusio gyvo keleivio pos Tarybos Strasbūre paskirtas
stovyklą prie ežero, pasitelkę ir iš ligoninės bėgti bei gydytis sa globa. Suklusti verčia ir ankstesnės Aurimas Taurantas.
valstybėje atlieka tie, kurie rūpestingai tvarko kraštą.
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lizmas. Toliau aš paeiliui aptarsiu įvairias liberalizmo pasireiškimo
formas, mėgindamas glaustai parodyti, kaip Bažnyčia mūsų šalyje
stengiasi į šiuos iššūkius atsakyti. Čia aš įžvelgiu visų pirma penkias
plotmes, kurios, nors ir būdamos vidujai daugiau ar mažiau tampriai
viena su kita susijusios, turi būti nagrinėjamos atskirai, nes kiekviena
Kardinolas Paul Poupard
iš jų sudaro specifinį pavojų, reikalaujanti atitinkamo atsakymo.
Pirmiausia norėčiau trumpai pasvarstyti apie filosofini liberalizmą,
.
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siūlantį savotišką ideologinių instrumentų rinkinį visoms kitoms libe
ralizmo formoms. Tada panagrinėsiu teologinį liberalizmą, kurį mes
Šiandien beveik niekas nebesilaiko liberalizmo ankstyvajai formai galime aptarti drauge su religiniu liberalizmu. Pastarasis suteikia mums
būdingų teorinių ir praktinių klaidų. Bet atsiranda naujos "neolibera progą pereiti j etinio arba taip pat moralinio liberalizmo plotmę. Toliau
lizmo" formos. Apie tai Paulius VI štai ką sako "Octogesima adveniens", tarsiu keletą žodžių apie politinį arba visuomeninį liberalizmą ir galiau
Nr. 35: "Viena vertus, šiandien mes pastebime vadinamosios libera- siai apie, ekonomini liberalizmą. Šis sąrašas, žinoma, nepretenduoja į
listinės ideologijos atsinaujinimą. Šis judėjimas išlieka gyv^jingas, užbaigtumą, tačiau, mano įsitikinimu, apima esminius momentus.
1. Filosofinis liberalizmas
apeliuodamas į savo ekonominius pasiekimus, bet sykiu ir naudodama
Pagrindinė sąvoka čia yra "laisvės" samprata. Liberalizmui pirmiausia
sis individo siekimu apsisaugoti nuo vis labiau plintančios susivieni
jimų valdžios ir totalitarinių valstybių prievartos. Individų iniciatyvos, rūpi išvaduoti individo asmenybę iš visų įsipareigojimų, perduodamų
savaime suprantama, remtinos ir skatintinos. Tačiau ar krikščionys, per politines ir bažnytines institucijas. Tai leidžia atsirasti žmogaus ir
pasirinkdami šį kelią, nesusikuria idealizuoto, visais požiūriais tobulo pasaulio sampratai, kraštutinai akcentuojančiai individą ir jo teises.
liberalizmo įvaizdžio, šitaip kurdami jam laisvės šauklio aureolę? Jie Individas yra "laisvas"; vadovaudamasis savo protu, jis gali pats nus
nori naujos, laiko dvasią atitinkančios liberalizmo formos, pernelyg pręsti, kas jam yra gera. Jokia institucija negali varžyti jo laisvės
lengvai užmiršdami, kad filosofinio liberalizmo ištakas sudaro klaidin apsispręsti. Kadangi Bažnyčiai irgi būdingas institucinis aspektas, iš
ga individo autonomijos doktrina, neteisingai įvertinanti jo veiklą, jo tokios laisvės sampratos kyla mums jau taip pat pažįstama formuluotė
motyvaciją ir savo laisvės naudojimą. Iš čia darosi aišku, kad krikščionys "Jėzui -taip, Bažnyčiai - ne". Man kelia nerimą, kad tokia nuostata gali
paplisti pirmiausia tarp jaunuolių, nebent Bažnyčiai pavyktų išaiškinti,
turi atsargiai vertinti ir liberalistinę ideologiją".
Kaip mes įsitikinsime, šią problemą savo socialinėse enciklikose ypač jauniems žmonėms, kad jie Jėzui gali sakyti aiškų "taip" tiktai
keletą kartų mini ir Jonas Paulius II. Šią ilgą įžangą padariau tam, kad pritardami ir jo Bažnyčiai nepaisant visų joje pasitaikančių žmogiškų ir
parodyčiau, jog Bažnyčia nuolatos analizavo įvairias liberalizmo for pernelyg žtnogiškų momentų.
Po minėtos "švelniosios revoliucijos", įvykusios 1989 m. lapkričio
mas. Kad šios problemos tebėra aktualios, liudija ir ši konferencija. Ir
neatsitiktinai ji vyksta Prahoje, sostinėje šalies, kuri kaip tiktai dabar mėnesi, mes atvėrėme savo sienas Vakarams. Mes tapome "laisvi",
deda savo ateities pamatus,-politiniu,visuomeniniu, ūkiniu, bet drauge tačiau laisvė prasminga tik tuo atveju, jeigu ji siejama su atsakomybe.
ir moraliniu bei etiniu požiūriais. Bažnyčios vaidmuo čia itin svarbus, Mes dabar esame ne tik "laisvi nuo ko nors", būtent nuo totalitarizmo
nes ji vis dar tebėra visuomeninė jėga, tereikia tik prisiminti jos ir ateistinės ideologijos, bet ir "laisvi kam nors". Štai šioje situacijoje
vaidmenį per pastaruosius keturiasdešimt metų ir per vadinamąją Bažnyčia privalo suformuluoti šią laisvės sąvoką ir suteikti jai reikšmę,
■švelniąją revoliuciją". Bet ateityje savo vaidmenį ji galės išlaikyti tiktai tikrai "išlaisvinančią" žmogų, j mūsų kraštą plūsta daug sektų, siūlančių
mokėdama pažinti naujus iššūkius kaip Taiko ženklus’ ir nebijodama neva tikrąją laisvę. Mūsų jaunimui jos labai patrauklios jau vien dėlto,
kad ateina iš Vakarų. Deja, mes visa, kas ateina iš "laisvųjų Vakarų",
jų sutikti.
Mes jau minėjome, kad liberalizmo pavojingumą sudaro faktas, jog tebelaikome geru ar bent geresniu dalyku, nes jis kyla iš išorės. Todėl
jis yra ne tik ūkio teorija, bet ir pasaulėžiūra. Ką tik mums pavyko Bažnyčia privalo skatinti žmones būti kritiškesniais ir prisiminti savą
nusimesti marksizmo jungą, ir i atsiradusią tuštumą jau veržiasi libera sias vertybes bei sugebėjimus. Tačiau, deja, daugeliu atvejų žmonės dar
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labai patiklūs ir galbūt per mažai pasitikintys savo jėgomis. Šią sa
vikliovą ir tikėjimą savimi bei savo galimybėmis būtina stiprinti. Visa
tai sudaro intelektualinį ir pastoracinį uždavinį, kurį Bažnyčia, be kita
ko, mėgina spręsti siųsdama studijuoti į užsienį gabius jaunuolius,
seminaristus, kunigus, vienuolius ir pasauliečius. Ji tikisi, kad šalia
grynai akademinių studijų jie susipažins su kitų šalių mentalitetu ir su
šia patirtimi grįš namo. Marksistinio ateizmo laikotarpiu tikinčiajam
beveik nebuvo galimybių studijuoti aukštojoje mokykloje, nekalbant
jau apie keliones į užsienį. Šitaip marksizmo aplinkoje išaugo dvi
kartos, ir šiandien mes neturime krikščioniško intelektualinio elito. Čia
mums dar reikia daug padaryti, tačiau mes tikime ateitimi.
2. Teologinis liberalizmas
Šiame kontekste drauge aptarsiu ir religinį liberalizmą. Jau minėjofne, kad liberalizmas skatina perdėtą individualizmą, mėginantį
nusikratyti visais išoriniais asmeninės laisvės apribojimais. Religijos
srityje tai sudaro palankias sąlygas atsirasti subjektyvizmui, atmetan
čiam bet kokios visuotinai įpareigojančios tiesos egzistavimą. Šią tiesą
pažinti ir vertinti gali tik individas. Tokia tiesos samprata suteikia laisvę
manipuliuoti tiesos sąvoka ir sukelia panašius katastrofinius padari
nius, kaip ir iškreipta laisvės samprata. Mes matome daugelį Vakarų
Europos šalių apėmusią autoriteto krizę, nepaliekančią nuošalyje nė
Bažnyčios, nes ji remiasi būtent autoritetu. Ši krizė prasideda ir mūsų
šalyje. Skaitydamas kasdien gaunamus nesuskaičiuojamus laiškus, vis
labiau juntu, kad pasaulio ir Bažnyčios autoritetai kelia žmonėms
problemų.
Vyskupų nuostatoms įvairių visuomenės problemų atžvilgiu daugelis
katalikų nebepritaria, mūsų pastoraciniai laiškai neretai atvirai kritikuo
jami laikraščiuose. Masinės informacijos priemonėse, pvz., televizijoje
ir radijuje. Bažnyčiai nesuteikiama pakankamai erdvės. Viena vertus,
daug buvusių marksistų tebeužima svarbius postus, bet, kita vertus, ir
patys krikščionys nevisada pasiryžę paklusti Bažnyčios autoritetui. Ką
reikėtų daryti? Totalitarizmo laikotarpiu Bažnyčia buvo stipriausia,
nors ir ne vienintelė opozicija, reikalavusi gerbti žmogaus teises. Ji buvo
tiesos skelbėja, neretai neatsižvelgiant į patiriamus nuostolius. Laisvoje,
bet su liberalizmo grėsme susidūrusioje visuomenėje ji ir toliau turi
bebaimiškai skelbti šią tiesą. Tada ji galės išsaugoti savo autoritetą ir
svarbia dalimi prisidės prie visos visuomenės atnaujinimo.
(Bus daugiau)

Slapyvardžių pliusai ir minusai
(Pabaiga)
Sunku buvo susipaisyti, žinoma,
kodėl vienur "netinka", o tinka tik
"vežikų laikraščiui", gi kitur tie felje
tonai per eilę laidų mirgėjo "XX
amžiaus” "Mirga Marga" (humoro)
skyriuje.
Taip prasidėjo Bražviliaus feljetoninė "karjera", kuri po to painio
josi visoje eilėje žurnalų, laikraščių,
įskaitant ir "Lietuvos aidą", radijo
programų, Jaunimo Teatro pasta
tymuose, literatūros vakaruose ir
įvairiuose koncertuose.
Pasirodė, jog prieškariniais me
tais "Jauropės bažnytkaimio" įvy
kiai buvo atkreipę skaitytojų dėme
sį. Kartą, iš apsilankymo provinci
joje grįžęs bičiulis (tada dar kapi
tonas) Juozas Navikas pasakojo,
jog sutikęs kunigų ir mokytojų,
kurie pagal tuos feljetonus sekę
pasaulinę, ypač Europos, politiką.
Laisvės Alėjoje, po pamaldų stu
dentų bažnyčioje, sutiktas pažįs
tamas Ateitininkų veikėjas (berods
- tada Kęstučio Korporacijos pirmi
ninkas) mane paklausė, ar nežinau
kas rašo tuos feljetonus "Mirga
Marga" skyriuje. Jo nuomone jie"
esą tokie geri, kad reikėtų išversti į
prancūzų ir anglų kalbas, ir spaus
dinti kitur, užsieniuose.Taip papūs
tas ir į aukštybes pakeltas nebe
iškenčiau ir, kaip ta saldžios lapės
pasaldinta varna, išsižiojau ir pasi
gyriau esąs tuomi "nepaprastu" au
torium. Mano didžiam nustebimui
jo veide pamačiau dar didesnį nu
sivylimą: staiga tie rašiniai jam
nustojo buvę nepaprastos tarp
tautinės vertės kūriniais, nes jų
autorius - tik gerai pažįstamas ko
lega... Tai mane pamokė, kad sla
pyvardis turi likti slapyvardžiu.
Kad įsitvirtinus anuometinės He
tuvos humoro tvirtovėse, nunešiau
vieną feljetoną ir į "Kuntaplį". Čia
redakcija buvo dar kuklesnė. Ta
čiau ant redakcijos stalo priešais
du posėdžiaujančius redaktorius
stovėjo litras skaidriosios ir krepšiu
kas su "Maisto" dešrelėmis. Nors ir

Vilius Bražėnas
atsisakiau vaišingumo, redaktoriai
neįsižeidė: mano kūrinį atspausdi
no. Tai buvo, kiek prisimenu, felje
tonas apie naujų korporacijų stei
gimą Vytauto Didžiojo Universi
tete, pavadintas "Vivat Akademia"!
pasirodymas sutapo su neseniai
įvykusiu Jūros Korporacijos įstei
gimu, matomai sukėlė nemažai
komentarų studentų sferose. Ne
nuostabu, kad traukinyje iš Kauno
į Joniškį, pakliuvus į studentų pil
ną kupė, teko išgirsti karštų dis
kusijų tuo klausimu. Pasirodė, jog
tarp man nepažįstamų kolegų būta
tikrų korporacinės politikos žino
vų: jie "iš pirmų šaltinių" žinojo,
apie kuriuos studentus, veikėjus
bei korporantus specifiniai, kas
buvo rašoma. Bandžiau ginčytis,
bet teko nusileisti "autoritetams",
kurie geriau už mane žinojo kas ir
apie ką tame feljetone buvo parašy
ta. Gavęs vieną karčią pamoką,
pasimokiau prikąsti liežuvį ir ne
pasakyti kas slėpėsi už "Gaudeamus" slapyvardžio.
Vėliau, Vakarų Vokietijoje, gyve
nant Augustdorfo stovykloje, ban
džiau laikytis tos pačios "neprisipažinimo" taktikos. Tenai, Detmoldo spaustuvėje, skurdžiomis
sąlygomis ant skurdaus popierio
buvo išleistas pirmasis Bražviliaus
feljetonų rinkinys "Normuotos
Šypsenos". Kai to paties barako
gyventojai, skaitydami "Normuo
tas Šypsenas", juokėsi ir klausė
mano nuomonės apie tuos feljeto
nus, sutikau, žinoma, kad "neblo
gi". Tačiau nedrįsau prisipžinti esąs
jų autorium, kad nesugadinčiau
skaitytojų nuotaikos.
Vistik stebina tai, kad net išeivijoje, kur pradėjau rašyti Viliaus
Bražviliaus slapyvardžiu, daugelis
net artimų pažįstamų matomai
negalėjo nutuokti kas už to slypi.
Turbūt apie asmenį susidaromas
tam tikras vaizdas, prie kurio sunku
prisegti neva tai priešingą etiketę.

Gal todėl, manant, kad Bražviliaus
nėra išeivijoje, man teko tik iš
spaudos patirti, kad viename su
kaktuviniame spektaklyje Chicagos "Antras Kaimas" panaudojo
dramatizuotą Bražviliaus feljetoną
"Literatūrinė kavutė". Panašiai bu
vo ir su kai kuriomis sėkmingomis
Vitalio Žukausko humoristinėmis
gastrolėmis. Kalbant apie dramatizaciją, mūsų dramos teatro žvaigž
dė Henrikas Kačinskas kartą pa
reiškė, kad dypukinio gyvenimo
fragmentas "Veža - Neveža" ("Kalo
rijos ir doleriai" knygoje), esąs
puikiai pritaikomas scenai įvairio
se formose. Nežinau, ar kas yra
bandęs.
Vienok slapyvardžio slaptumas
ar atvirumas ne visada vienodai
veikia. Nuo pat savo literatūrinių
bandymų pradžios esu patyręs, kad
literatai keliauja bandelėmis. Jeigu
nepriklausai kuriai nors klikelei ideologinei arba stiklinėlinei - sun
ku pasidaryti "kultūrininku", "poe
tu", "rašytoju", ar net "humoristu".
Tad nenuostabu, kad August
dorfo DP stovykloje gyvenę vado
vaują menininkai, ruošdami vie
ną literatūros vakarą, irgi mato
mai vadovavosi bandelės princi
pu. Vakaro rengėjai žinojo Braž
viliaus ir Viliaus Bražėno ryšį. Vie
nok humoristinei vakaro daliai
pasikvietė iš svetur "savą žmogų",
tiesa - žinomą ir pripažintą rašyto
ją, kurs, deja, neturėjo nieko bend
ro su humoro žanru. Nežiūrint to,
jis paskaitė gana įdomų ir juo
kingą feljetoną, pavadintą "Vir
šaičio kelnės". Intriga buvo tame,
kad, vienaip ar kitaip matuojant,
tos kelnės taisomos, trumpinamos
iš vieno bei iš kito galo, baigėsi
maždaug taip, kaip sena pasakėčia
apie kalimą norago, išvirtusį į
karštą ylą, kuri įkišta į šaltą van
denį baigėsi tik "sšnipšt".
Dar juokingiau, bent man to
feljetono besiklausant, buvo tai,
kad jis papunkčiui - nuo A iki Z priminė Hanau stovykloje įsigy

tame anglų kalbos savimokslio
vadovėlyje tilpusią apysakaitę
"Charlie's Trousers". Tačiau, bū
damas "nepripažintu" rašytoju,
negi gali drįsti kelti originalumo
klausimą "pripažinto" rašytojo kū
riniuose.
Priedu tai kelia klausimą: kodėl
beletristai, grožinės literatūros rašy
tojai, taip dažnai susigundo kišti
savo plunksną į humoro žanrą?
Negi jie mano, jog tai toks jau
lengvas būdas eilutę prie eilutės
dėlioti? O gal tai reiškia, jog ne
žiūrint to, kad dažniausiai iš aukš
to Sūrį į humoristus, širdies gilu
moje "geidžia" jų plunksnos? Tai
vėl grąžina prie Nelės Mazalaitės
prisiminimo. Pati būdama kur kas
gilesnė, negu net jos gili kūryba
teigė, matomai ir humoro žanre
įžiūrėjo kai ką daugiau negu tik
šypsenos iššaukimą.
Nežiūrint nedalyvavimo klikinėje bei bandelinėje literatūrinėje
politikoje, Bražvilius vis tik pakliu
vo į "Lietuvių Literatūros Istorijos"
III-jį tomą (1928 - 1944 m.). Padi
dinamąjį stiklą turį gali jo pami
nėjimą užtikti IX skyriaus "Satyri
kai" pabaigoje, mažu šriftu pridur
tame priedelyje, net po "Panaudo
tos literatūros" apie kitus satyrikus
sąrašo. Tame priedelyje buvo prisi
mintas Pulgis Andriušis ir Braž
vilius - Vilius Bražėnas, abu sugebėję pabėgti nuo apdovanojimų
"LTSR Nusipelniusio" tuo ar kitu
(rašytojo ar meno veikėjo) atžymėjimais.

Antroji senojo
kuro jaunystė
Devintajame dešimtmetyje, išle
pinta pigios naftos ir gamtinių
dujų, o šalies žemės ūkiui nusto
jus naudoti durpių kraiką, Lietuva
iš esmės atsisakė remti durpių gavy
bos pramonę kaip neperspektyvią
ūkio šaką. Tik šių metų vasario
mėnesį Lietuvos Vyriausybė susiz
gribo pakeisti tokį požiūrį ir pa
tvirtino durpių pramonės plėtoji
mo programą.
Šios programos įgyvendinimo

Atsiųsto paminėti
Ladas Tulaba NUO DUSIOS IKI TIBERIO, atsiminimai, II tomas, 428
puslapiai, spaudė "Draugo" spaustuvė Chicagoje. Kaina 10 doL Aprašo
mas laikotarpis nuo 1960 iki 1969 m. Tuo metu miršta vyskupas
Vincentas Padolskis, ir prel. Tulaba tampa šv. Kazimiero kolegijos
Romoje rektorius.
Aprašoma daugybė įvykių, daug įvairių žmonių. Rektorius turėjo ir
turi didelį archyvą, tai cituoja jam rašytus ir jo rašytus laiškus, įvairius
dokumentus, raštus, aprašo ilgas keliones, ką ten aplankė keliaudamas,
su kuo kalbėjosi.
Atskirai aprašoma kiekvienų metų apžvalga, kelionės po įvairius
kraštus, lietuviškas parapijas. Plačiai aprašoma kaip buvo skiriami nauji
vyskupai. Tokiu kandidatu buvo ir jis pats, prel. Tulaba, bet jo nepaskyrė.
Tada 1964 m. gruodžio 31 d. buvo paskelbta, kad Tėv. Pranas Brazys,
MIC, yra paskirtas vyskupu su įpareigojimu rūpintis Europos lietuvių
sielovada.
Šis paskyrimas giliai paveikė prelatą, ir jis parašė ilgą laišką arkivysku
pui A. Šamote.
Tai plati dokumentuota knyga, kuri, apims vieną dešimtmetį. Medžiaga
galėjo būti kiek sutraukta, kitaip sugrupuota, bet šiuo atveju ji įdomi
savo autentiškumu. Tai dokumentai, kurie nukeliaus praeitin, nebus
kitiems prieinami, o šioje knygoje išliks.
Savo įžangoje rašo, kad tuoj rašys, o gal jau ir rašo, trečią tomą. Dar
turi jis ir kitų uždavinių, nes turi sukaupęs daug kitos dokumentuotos
medžiagos. Kas mėgsta istorinius pasakojimus, kas mėgsta grįžti į
praeitį, čia tai galės plačiai pasiskaityti ir iš tos medžiagos galės atskiras
dalis panaudoti vietovių aprašymams ar asmenų monografijoms, (p. J.)
-oVydūnas - MANO TĖVYNĖ. Knyga išleista autoriaus gimimo 125
metų sukakčiai paminėti. Ji yra Vydūno Fondo dovana išeivijos litua
nistinių mokyklų mokiniams. Išleido Akademinis skautų sąjūdžio Vy
dūno Fondas. Ši knyga yra vertimas iš Vydūno veikalo "Septyni šimtai
metų vokiečių ir lietuvių santykiai" pirmojo skyriaus, pavadinto "Tėvynės
Prūsų Lietuvos erdvė". Vertė Lietuvoje Rapolas Šaltenis ir Vita Gaigalaite. Redaktorius Vytautas P. Mikūnas.
I knygą sudėta 20 neilgų straipsnelių. Iliustruota Klaipėdos krašto
nuotraukomis. Pačioje pradžioje įdėtas Vydūno portretas. 79 puslapiai.
Spausdino M. Morkūno spaustuvė Chicagoje.

koordinuotojas Pramonės ir preky
bos ministerijos vyriausiasis spe
cialistas Vytautas Rafinbergas El
tos korespondentui pasakė, kad
Lietuvoje jau yra ištirta apie 600
durpynų, iš kurių vien pramoni
niu būdu galima išgauti apie milij
ardą tonų durpių. Daugiausia ištir
tų durpynų yra Lietuvos rytuose,
pietuose ir šiaurės vakaruose. Tai
ištekliai, kuriais Lietuva galės nau
dotis kelis šimtus metų.
Pernai bankrutuojanti šalies dur
pių pramonė perdirbo apie 30 tūks-

iančių tonų šios vertingos žaliąvos.
Didesnė dalis produkcijos buvo
eksportuojama. Pagal programą
numatyta 2005 metais išgauti apie
1,5 mln. tonų durpių. Iš jų paga
mintais briketais kūrendama pen
kių didžiųjų miestų katilines, Lie
tuva dabartinėmis kainomis per
metus sutaupytų apie 30 milijonų
JAV dolerių, už kuriuos šiandien
perkame naftą ir gamtines dujas.
Iki 1997 metų durpių perdirbimo
apimtis numatoma padidinti 5
kartus, jau šiemet - 3 kartus.
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KAINA J VIENĄ PUSĘ IŠ ŠIŲ MIESTŲ:
(Persėdimas \ I \ Xr\\ Mirko J.l-’.k )

Kelionė į vienį) pusę, perkam
bilietą j abi puses

$*» tonos yra nesezpn«*s kel.av.mo kanos Ko. prosdes kekcvmo sezonas 'Off
p«* jos bus iym«OĮ brongesnes Bilietus reAio užsisakyti bent 21 <keno prieš skryd.
Voldiski mokesčiai $32 95 bus pridėt, prie keliones bilietu ko. už .uos mokėsite
Sos AUi skrydžv New York Ryga sąlygos galioto nuo 5/7/94 iki 10/31 /94

Mlanla nuo

MII

Boston nuo

Delruit nuo

s344

Philadclphia nuo

*324

*279

Los Miteles nuo

*397

l’illsbiir# nuo

*329

(Je\elaiid nuo

$370

Mi.inii nuo

Seallle nuo

s399

(Jiica^o nuo

‘434

Minncapolis nuo

San Kraneiseo nuo

‘397

\r Jus skrviukil biznio reikalais. ar
pasimauti su giminėmis. Jūs norit
ten nukeliauti kuo greičiau. Nereikia
persėsi! j kita lėkimą, nereikia hc
reikalo išleisi i dar daugnUT pinigu.
VI Vs li<‘sioginis skrylis iš \m\ Mirko
j Pabaltijį \ra patogus, ekonomiškas,
ir labai paprastas Juk Jus visada to
ir norėjote.
Dėl. pigiausios kelionės j Pabaltijį skam
binkit Jū^i kelionių agentui arba \T\:

800-382-5892

M19

*329

American Trans Air

MINISTRO P. GYLIO VIZITAS Į P. AMERIKĄ
(Pabaiga)

URUGVAJUS
Ankstyvas balandžio 22 d. lėk
tuvas j Montevideo vėlavo penw kias su puse valandos, todėl Urug
vajaus URM planuotoji darbo pro
grama turėjo būti pakeista iš pa* grindų.
Iš "Victoria" viešbučio buvo vyks
tama i Kongresą audiencijai pas
Senato tarptautinių ryšių komisi
jos pirmininką Aivaro Alonso. Po
to parodytas istorinis Kongreso pa
statas ir imponuojanti biblioteka,
vėliau vyko audiencija pas Uru
gvajaus užsienio reikalų ministro
pareigas einantį dr. Jose M. Ga
rnio.
’ Vakare ministras vyko j parapi
ją, kur Tėvas Jonas Giedrys, SJ,
sukvietė kelis asmenis aptarti Lie
tuvos turto atgavimo galimybes.
Ta proga ministras davė J. Giedrio
vadovaujamai lietuvių radijo va
landėlei pasikalbėjimą. Iš ten buvo
vykstama į Lietuvių Centrą, kur
energinga Bendruomenės pirmi
ninkė Lida Petrauskas de Oliveira
suruošė šaunią vakarienę (asado),
o jaunimas puikiai atliko tautinius
šokius. Ministras džiaugėsi gyva
lietuviška dvasia ir noriai jungėsi į
ilgą laiką netilusias lietuvių liau
dies dainas.

Šeštadienio (IV.23) rytą minist
ras Lietuvos vardu padėjo vainiką
prie laisvės vado gen. Artigas pa
minklo. Iškilmėse dalyvavo garbės
sargyba, URM ceremonialo parei
gūnai ir gan didelis lietuvių būrys.
Prieš ’ išvykstant, URM suruošė
ministrui ir delegacijos nariams
atsisveikinimo pietus.

ARGENTINA
Buenos Aires ministrą ir dele
gacijos narius sutiko Ceremonialo
ir Protokolo vadovybė, pasveiki
nusi svečius ir motociklų palyda
nuvežusi i Alvear Palace viešbutį.
Aerouoste sutiko ir lietuvių orga
nizacijų atstovai: Julius Mičiudas
ir Juozas Brazaitis.
Vakare svečiai dalyvavo Argenti
nos Lietuvių Organizacijų ir Spau
dos Tarybos (tai yra, Bendruome
nės) surengtame priėmime. Prieš
tai ministras aplankė Marijonų
vadovaujamą lietuvių parapijos
centrą. Oficialioje dalyje svečius
sveikino garbės konsulas Algiman
tas Rastauskas, ALOST pirminin
kas Julius Mičiudas ir Lietuvos
Informacijos Biuro direktorius Ar
turas Mičiudas. Po to kalbėjo mi
nistras dr. Povilas Gylys. Ši dalis
buvo baigta Lietuvių Centro ir Lie

3 Vysk. Paulius Baltakis, OEM, ir Škotijos kapelionas kun.
Juozas Andriušis - McAndrevv Carfin .šventovėje, Škotijoje
1986 m. birželio 13 d. metinėje šventėje bendrauja su vietos
lietuviais.

ŠKOTIJOS LIETUVIŲ ŠIMTMETIS
Šiemet Škotijos lietuviai oficia Joe Petrauskas (1921-1934), kuris
liai švenčia 100 metų sukaktį nuo ir mirė Škotijoje.
Ilgiausiai Škotijos lietuviams
tvirtesnės imigracijos pradžios.
Buvo čia lietuvių būreliai jau. ir vadovavo ir talkino ne tik religi
1885 m., turėjo net ir laikinus niuose, bet ir tautiniuose reikaluo
savo kapelionus, kurie šiek tiek se kun. Juozas Gutauskas (1934pramokę lietuviškai, stengdavosi 1983). Jam talkino (1947-1951)
kun. dr. ladas Gruonis, kuris vėliau
padėti naujiesiems imigrantams.
Tvirčiau lietuviai pažįstami ir išvyko į Vokietiją perimti Vasario
įsiteisinę Škotijoje nuo 1894 metų, 16-osios gimnazijos direktoriaus
kai Glasgowo arkivyskupo Eyre lie pareigų. Kun. Gruonis ir mirė Vo
,
tuviams vadovauti buvo pakvies kietijoje.
Kun. J. Gutauskas, pradžioje gy
tas kun. Varnagris (1894-1902).
Po kun. Varnagrio bandoma at venęs Mossend, vėliau persikėlė j
statyti tokia lietuvių kunigų eilė: Glasgovv. Čia sulaukė Šv. Tėvo
kun. Vaitys (1902-1903), kun. Sla- pagerbimo ir gavo Right Rev. monmus (1903-1904), kun. Czuberkus signoro titulą. Visai nusilpus regė
(1904-1905), kun. Vasiliauskas jimui, kun. Gutauskas pasitraukė į
(1905-1910), kun. Norbut (1910- Seselių Čaritiečių vadovaujamą
1920), jam talkino kun. Sveistrys prieglaudą Cardonald, kur ir mirė
(1914-1921). Po to atvyko kun. 1983 m.

tuvių Susivienijimo tautinių šokių
grupių pasirodymais. Po to - pri
ėmimas.
Sekmadienį ministras Gylys ir
delegacijos nariai aplankė Lietu
vių Susivienijimą, Lietuvių Cent
rą, Informacijos Biurą ir dalyvavo
pietuose pas buv. Buenos Aires
provincijos senatorių Ivoškų.
Pirmadienį, balandžio 25 d., mi
nistras ir delegacijos nariai vyko į
Argentinos Tarptautinių Ryšių Ta
rybos (GARI) "darbo" pusryčius, kur
ministrui buvo suteiktas garbės
nario diplomas. Savo kalboje apie
Lietuvos užsienio politikos priori
tetus, ministras efektyviai nušvie
tė Lietuvos užsienio politikos prin
cipus, santykius su Baltijos valsty
bėmis, Skandinavijos kraštais ir
Rusijos Federacija. Ta proga min
istras kalbėjo Argentinos Cablevision. Pokalbio ištraukos buvo per
duotos per Buenos Aires televiziją.
San Martin Rūmuose vyko dar du
susitikimai: su Rytų Europos direk
torium ministru Vicente Espeche
Gil ir su Tarptautinės kooperacijos
viceministru dr. Carlos Eduardo
Zaballa.
Iškilmingame akte ministras pa
dėjo vainiką prie Jose de San Mar
tin paminklo, o iš ten vyko pas
Nuo 1969 m. kun. J. Gutauskui
talkino, o paskui ir pilnai perėmė
visas vadovo pareigas kun. Joe
McAndrevv, SMA. Jis šiose parei
gose uoliai reiškiasi ir iki šių die
nų. Jo būstinės adresas: Rev. Fr.
Joseph McAndrevv, SMA, 78 Glencalder Crescent, Bellshill, Lanarkshire, Scotland ML4 2LU. Telef.
0698-746266.
1975 m. išleistame aplinkraštyje
suminimos svarbiausios Škotijos
lietuvių organizacijos. Didžiausia
ir svarbiausia iš tokių organizacijų
- Šv. Kazimiero draugija. Tai religi
nė, parapinė ir tautinė bendruo
menė, suburianti vienumon dau
gelį miestų ir miestelių lietuvius.
Draugija įkurta 1897 metais. Kas
met visuotiniame suvažiavime
įvairių vietovių delegatai aptaria
parapijos reikalus ir renka draugi
jos centro valdybą. Kiekvieną vasąrą rengiamos specialios pamaldos su procesija garsioje Carfin
Liurdo šventovėje. Tai tampa ir
kaip didieji lietuvių metiniai tau
tiniai sąskrydžiai. Ši draugija suren
gia ir proginius minėjimus bei
kultūrinius koncertus.
Anksčiau dar stipriai reiškėsi Lie
tuvių Katalikių Moterų Draugija
su keturiais skyriais; Blaivybės
draugija, turinti didžiulę salę Glasgovve, kur vystėsi didesnė Škotijos
lietuvių veiklos dalis; veikė du
chorai - Glasgovvo lietuvių choras
ir Bellshill Šv. Cecilijos choras;
veikė Lietuvių Institutas su lietu
vių sale Mossend mieste; buvo
leidžiamas savaitraštis "Išeivių
draugas" nuo 1914 m. pradžios.
Sumažėjus skaitytojų skaičiui ir šio
laikraščio leidimas suretintas.

PUTNAM, CT

Lietuvių susitikimo šventė
Putnamo seselių sodyboje
Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys Putname, CT, šiemet lietuvių
susitikimo šventę - pikniką rengia liepos 31 d., sekmadienį, šie metai
ypatingi tuo, kad "Neringos" stovykla švenčia 25 metų veiklos sukaktį.
Kasmet tokių švenčių popietes puošia "Neringos" stovyklautojai tau
tinių šokių ir dainų pyne. Šiemet bus proga vyresniesiems iškelti
jaunimo vasaros stovyklų svarbą ir pasidžiaugti seselių ir bendradarbių
įnašu į lietuvių išeivijos jaunimo religinio bei tautinio auklėjimo darbą.
Šių metų šventės programa: 11 vai. ryto koncelebruotoms mišioms
, vadovaus Tėv. Jonas Bacevičius, OFM. Dalyvaus 15 pranciškonų novicų
' iš Lietuvos. Po vaišių "Neringos" alumnų susirinkimas.
3 vai. popiet "Neringos" stovyklos 25 m. sukakties paminėjimas ir
• stovyklautojų programa. Po programos - maldos valandėlė už Lietuvą
seselių koplyčioje, o 4:30 vai. - didžiųjų dovanų traukimas, šiais metais
pirmoji dovana - kelionė į Lietuvą. Tai p. Šimkų iš Hartfordo auka.
Tarp įvairių renginių bus galima pamatyti video juostą iš šią vasarą
Lietuvoje įvykusios dainų ir šokių šventės, įsigyti dail. Adomo Galdiko
paveikslų ar kitų meno kūrinių, pasivaišinti seselių ir rėmėjų paruoštais
skanėstais.
Visus | liepos 31 d. šventę kviečia Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys
ir rėmėjų centro valdyba.

Aplink
pasaulį
□ JAV konsultuojasi su Rusija,
kodėl JAV transportinis lėktuvas
buvo priverstas Rusijos karinių lėk
tuvų nusileisti žemėn, - birželio 8
d. pranešė JAV oficiaus asmuo. Jis
pasakė, kad JAV netiki, jog jų lėk
tuvas nukrypo iš kurso. Rusijos
naikintuvai privertė JAV lėktuvą
"Lockheed L-100" nusileisti kurorte
Soči prie Juodosios jūros, remda
miesi tuo, kad JAV lėktuvas pažeidė
Rusijos oro erdvę. JAV lėktuvas
skrido iš Frankfurto, Vokietijos, į
Tbilisi, Gruzijos sostinę. Rusijos
prezidentas Boris Jelcin išsikvietė
JAV ambasadorių Maskvje Thomas
Pickering išsiaiškinti , kodėl toks
incidentas įvyko ir kas turi būti

valstybės kanclerį Guido de Telia
pasitarimams, kuriuose dalyvavo
ir trys ministrai.
Užsienio reikalų ministras Gui
do de Telia didžiavosi Lietuvos
rezistencija, vieningomis tautos
pastangomis siekti nepriklausomy
bės. Argentina užtikrino galinti
priimti ekspertus įvairiam apmoky
mui, pabrėžė reikalą pasikeisti pre
kybos delegacijomis, bendradarbia
vimo svarbą kultūros ir švietimo
srityse. Plačiai paliestas žvejybos
klausimas.
Po pokalbių visi rinkosi į su
tarčių salę, kur Lietuva ir Argenti
na pasirašė bendrą deklaraciją dėl
bendradarbiavimo .moksle, kultū

roje ir technologijoje.
Pusę antros vyko formalūs pie
tūs, kuriuos suruošė Argentinos
užsienio reikalų ministras dr. Gui
do de Telia. Visur buvo įjungtas
Lietuvos garbės konsulas Algiman
tas Rastauskas.
Vėlų vakarą ministras Gylys ir
dr. Sakalauskas išskubėjo į Miamį
ir VVashingtoną pasimatymams
Valstybės Departamente.
Vizitas Pietų Amerikoje buvo
sėkmingas. Sustiprintos Lietuvos
diplomatinės bazės Lotynų Ameri
koje, labiau apjungti Tėvynėje ir
išeivijoje gyvenantieji lietuviai.
Baltipress

Ateitininkų stovyklos šią vasarą
Dainavos stovyklavietėje, Michigan:
Ateitininkų sendraugių stovykla vyks liepos 10-17 dienomis. Kreiptis:
Nijolė Balčiūnienė, tel. 216 944-5741; Vytautas Šoliūnas, tel. 708 2576739.
Jaunųjų ateitininkų sąjungos stovykla vyks liepos 24 - rugpjūčio 6
dienomis. Kreiptis: Taura Underienė, tel. 313 261-4069.
Moksleivių ateitininkų sąjungos stovykla vyks rugpjūčio 7-14 dieno
mis. Kreiptis: dr. Audrius Polikaitis, tel. 708 257-2022.
Ateitininkų savaitgalis vyks rugsėjo 2-5 dienomis. Kreiptis: dr. Algis
Norvilas, tel. 708 636-2595.
Kennebunkport, Maine:
Ateitininkų sendraugių stovykla vyks rugpjūčio 13-20 dienomis.
Registruotis pas Lietuvius Pranciškonus, paminint, kad registruojatės
Sendraugių stovyklai. Tel»207 967-2011.

Pagerbtas dr. Vainutis Vaitkevičius
Bar-Ilan Universitetas buvo įkurtas 1953 m. Ramat-Gane, Izraelyje.
Šis universitetas, dabar turįs 1100 mokomojo personalo narių ir 15,000
studentų, š. m. balandžio mėnesį išrinko vėžio ligų gydytoją Vainutį
Vaitkevičių metiniu medicinos mokslininku.
Dr. Vainutis Vaitkevičius, kuris yra Michigan Cancer Foundation
prezidentas ir Wayne valstybinio universiteto Detroite medicinos pro
fesorius, tris pirmąsias balandžio mėnesio savaites praleido Izraelyje,
skaitė paskaitas ir apžiūrėjo ligonius.
V. Vaitkevičius gimė JsLaune 1927 m., baigė medicinos studijas Goethe
universitete Frankfurt am Main, o nuo 1961 m. yra vidaus ligų ir vėžio
ligų specialistas.

Saulius Šimoliūnas

Dabartiniu metu visu Škotijos
lietuvių nuoširdi jungtis tebėra
kun. Joe McAndrevv, SMA, - kun.
Juozas Andriušis, tobulai kalbąs
lietuviškai ir kuo gryniausios lie
tuviškos dvasios. Tik jo seneliai
civilinės valdžios iš Andriušio
buvo perkrikštyti į McAndrevv.
Škotijos lietuvius per eilę metų

aplankydavo Romos Šv. Kazimie
ro lietuvių kolegijos jaunieji kuni
gai, išleisdami atostogų kun. J.
Gutauską ir kitus kunigus. Nepa
miršo Škotijos lietuvių ir išeivijos
lietuvių vyskupas Paulius A. Bal
takis, OFM, čia apsilankęs 1986 ir
1992 metais per metines birželines
šventes.

-- Prel. dr. Juozo Prnnskio
"Krikščioniškosios kultūros fondo
spaudos premiją" už 1993 m. ver
tinimo komisija, susidedanti iš
prel. dr. Vytauto Balčiūno, dr. Ni
jolės Bražėnaitės-Paronettb ir dr.
Elonos Vaišnienės 1994 m. gegužės
31d. Sparkhill, NY, paskyrė savait
raščiui "Naujasis dienovidis", kaip
labiausiai patarnavusiam krikš
čioniškosios kultūros bei krikščio
niškų idealų ugdyme lietuvių tarpe.

-- Vincui Balickui, buvusiam
ilgamečiu! Lietuvos atstovui ir pir
majam po Nepriklausomybės at
kūrimo Lietuvos Respublikos ne
paprastajam ir įgaliotajam ambasa
doriui Didžiojoje Britanijoje ir
Šiaurės Airijos Karalystėje, sulaukus
90 metų, Didžiosios Britanijos lie
tuvių sąjungos centro valdyba ge
gužės 21d. Londone, Lietuvių na
muose, surengė iškilmes. Dalyva
vo dabartinis Lietuvos ambasa
dorius Londone R. Rajeckas su savo
štabu, lietuvių organizacijų vado
vai ir visuomenininkai.

- Inž. Kazys Pabedinskas,
plungiškis, keletą dešimtmečių
gyvenęs Chicagoje, vasario 7 d.
atšventė Plungėje amžiaus 90 metų
sukaktį. Inž. K. Pabedinskas 1993
m. vidurvasarį paliko JAV ir grįžo
į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje. Tai
asmuo, kuris Lietuvos Nepriklau
somybės laikais savo darbą ir pas
tangas skyrė ekonominiam- Lietu
vos kėlimui, stengėsi "Lino" fabri
ko gaminiais iškovoti tinkamą
vietą rinkoje už Lietuvos ribų ir
būti pavyzdingu darbdaviu 1,300
darbininkų.
- Dail. Adolfas Valeška, nese
niai persikėlęs gyventi į Lietuvą,
gegužės 13 d. mirė Kaune. Palaido
tas Petrašiūnų kapinėse. Buvo
gimęs 1905 m. kovo 15 d. Chica
goje daugel metų turėjo savo dai
lės studiją. Ypač didelį pasisekjmą
turėjo jo vitražai.

- Kun. Fabijonas P. Kireilis,
kuris šiuo metu darbuojasi M.
Marijos Nekalto Prasidėjimo para
pijoje Brighton Parke, Chicagoje,
birželio 3 d. atšventė kunigystės
55 metų sukaktį. įšventintas į kuni
gus 1939 m. Kaune.

- Korp! Giedros premija,

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, ir kun. Juozas Andriušis Carfin
Liurdo šventovėje 1986 m. birželio 13 d.
padaryta, kad panašūs atsitikimai
nepasikartotu.
□ Vokietija davė naujas garanti
jas, kad ji neuždraus priėjimo prie
didžiulio nacių dokumentų archy
vo, kuris šiuo metu pereina iš JAV
kontrolės j Vokietijos. Spaudimas
dėl garantijų buvo daromas iš JAV
Kongreso ir žydų grupių. Archy
vas, žinomas kaip Berlyno Doku
mentų Centras, turi informaciją
apie 8 milijonus nacių partijos
narių, teismų bylas ir kitus nacių
dokumentus.
□ Popiežius Jonas Paulius II ge
gužės 9 d. pasakė, kad jis buvo
giliai nuliūdintas dėl žinių iš Ruan
dos, kur 13 kunigų, tame tarpe ir
Kigalio arkivyskupas buvo nužu
dyti sukilėlių. Popiežius meldėsi,
kad aukos Ruandoje surastų rojų
"taikoje, kurios jų mylima šalis
jiems nesuteikė*. Dar nėra aišku ar
Vatikano oficialūs asmei^ys ne
priklausomai patvirtino tojų vys
kupų ir 10-ies dvasininkų nužu
dymą. Pranešimas buvo patvirtin
tas sukilėlių vado Kigalyje. Vatika-

skiriama "Moteriai, pasižymėjusiai
krikščioniškų idealų tarnyboje",
šiemet paskirta dr. Albinai Pajerskaitei, Nekalto Prasidėjimo Mari
jos seserų viršininkei Lietuvoje. Ji
yra "Caritas" organizacijos įkūri
mo Lietuvoje iniciatorė ir vadovė.
Šios $500 premijos mecenatas yra
prel. d r. Juozas Prunskis. Ši premi
ja skiriama jau penktą kartą. Anks
čiau tokias premijas yra gavusios:
Lietuvos gen. konsule Chicagoje
Juzė Daužvardienė, Nijolė Sadūnaite - Lietuvoje, Alina Grinienė Vokietijoje ir Gintė Damušytė JAV.

nas praneša, kad per paskutiniuo
sius 10 metų visame pasaulyje
buvo nužudyti 144 misionieriai.
□ Baltarusijos vyriausybė birželio
9 d. sumažino kainas duonai, mė
sai ir pienui beveik 15%. Šis žings
- LB Michigan apygardoje j
nis padės premjerui Viačeslav KeXFV tarybą kandidatavo ir išrink
bič birželio 23 d. prezidento rin
ti šie asmenys: Vytautas Kamantas
kimuose. Jo programoje - lėtos
gavo
390 balsų, Gražina Kamanreformos, ryšių su Rusija stiprini
tienė - 353, Janina Udrienė - 342,
mas.
Algis Rugienius - 337, Jonas Urbo
O Clinton administracija pa
nas - 278, Vytautas Kutkus - 243.
reiškė, jog ji pritaria tam, kad JAV
Kandidatų nėra. Balsavo 546 as
Gulf karo veteranams būtų kom
menys.
pensuotas nenustatytų ligų gydy
- Nauji "Darbininko" skai
mas. Šias ligas, manoma, iššaukė
Irako panaudoti biologinis ir che tytojai: užsakė kitiems: M. Majauskienė, Mt. Laurel, NJ, užsakė
minis ginklai.
□ Du popgrupės ABBA, kuri Julijai Majauskienei, Mystic, CT;
išsikovojo pasaulini garsą su daina Dalia Jakas, Norristovvn, PA, užsakė
’Money.money", nariai turės su Gintarui Nenortai, Lighthouse
mokėti $650,000 mokesčių už pa Point, FL; Lina T. Vlavianos užsakė
jamas, gautas prieš 10 metų. Teis savo motinai Adai Skučas, Beverly
mas įpareigojo Bjom Ulvaeus ir Hills, CA. Dėkojame užsakytojams
Agneta Falthskog sumokėti mo ir primename visiems, kad "Dar
kesčius už pajamas, kurios nebuvo bininkas", vienintelis lietuviškas
įtrauktos 1984 m. mokesčių rapor savaitraštis Amerikos Rytų pakraš
tyje, metams kainuoja tik 30 doL
tus. ABBA grupė iširo 1983 m.

Europos lietuviškųjų studijų
41-osios savaitės programa

2. Pažas informuoja intendantą.
3. Intendantas iškviečia savo
padėjėją ir siunčia ji i virtuvę.
4. Intendantas padėjėjas įsako
virėjai paruošti arbatą, o vyresnia
jam virėjui - sumuštinį.
5. Indendanto padėjėjas iškviečia
liokajų ir įsako užsakyti indus.
6. Liokajus užsako pas budintį
ekonomą padėklą, indus ir stal
tiesę.
7. Liokajus eina į virtuvę sumuš
tinių, o gretimoje patalpoje paima
arbatą, puodelį, lėkštutę, šaukštelį
ir pieno.
8. Liftu pakyla į viršų ir viską
paduoda maisto degustatoriui.
9. Degustatorius, viską paraga
vęs, perduoda pažui.
10. Pažas paduoda karalienei
padėklą su arbata ir sumuštiniu.

(1994 liepos 31 - rugpjūčio 7 dienomis Berwang vietovėje,
Austrijoje, Tirolyje, Berwanger-Hof viešbutyje)
Sekmadienis, liepos 31 d. '
20 vai. Susipažinimo vakaras.

Pirmadienis, rugpjūčio 1 d.
10 vai. Atidarymas. Vytautas Bieliauskas (Cindnnati, USA)
"Moralinis vystymasis individuose ir tautuose"
20 vai. Vaidotas Daunys (Vilnius) "Tikėjimas ir vietovaizdis.
Antano Maceinos krikščioniškoji akistata*

v

Antradienis, rugpjūčio 2 d.
10 vai. Vinčasi;Natkevičius (Viemheim) "Didžiųjų vertybių
problema mūsų filosofijoje ir literatūros kritikoje (St. Šalkauskis,
A. Maceina, J. Grinius)"
20 vai. Irena K. Lukoševičienė (Etobicoke, Kanada) "Lietuvos
socialinės problemos"

'

Trečiadienis, rugpjūčio 3 d.
10 vai. Romualdas Sikorskis (Vilnius) "Lietuvos ūkio būklė ir
raidos perspektyvos"
20 vai. Petras P. Lukoševičius (Etobicoke, Kanada) "Lietuvos
žemės ūkio problemos"

Vizitas pas viršininką

Vilnius. Pilies gatvė. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Ketvirtadienis, rugpjūčio 4 d.
10 vai. Kun. Jonas Jūraitis (Termen/Kaunas) "Prie policijos
suvestinių versmės..."
Po pietų ekskursijos į aukščiausią Alpių viršūne Zugspitze ir į
Innsbrucką
20 vai. Alvydas Jokūbaitis (Vilnius) "Lietuvos filosofinė tradidja postmodernizmo akivaizdoje"

-

Penktadienis, rugpjūčio 5 d.
10 vai. Literatūros vakaras. Dalyvauja: Joerg-Naudžiūnaitė,
Vaidotas Daunys, Saulius Kubilius.
Tėvynės valandėlė. Kalba vienas iš moderatorių.

Šeštadienis, rugpjūčio 6 d.

20:30 vai. Eitynės miesto gatvė
mis.
Žuvusiųjų už laisvę pagerbimas
Dailiojo žodžio ir dainų pynė.

Šeštadienis, liepos 16 d.,
Profsąjungų rūmai
8 vai. Registracija
9 vai. Mišios - Šv. Kazimiero

bažnyčioje

10 vai. Darius Kuolys (Vilnius) "Lietuvos švietimas: būklė ir
kaitos perspektyvos"
20 vai. Savaitės vertinimas. Kita savaitė.

Sekmadienis, rugpjūčio 7 d.
10 vai. Mišios. Aukoja kun. Jonas Jūraitis
11 vai. Savaitės uždarymas
Savaitę moderuoja: D.Kuolys, V. Natkevičius, J. Norkaitis. Kapelionas
- kun. J. Jūraitis. Dalyvius registruoja Irena Joerg-Naudžiunaitė šiuo
adresu: 6473 Wenns, Tirol, Austria-Osterreich.

10:30 vai. Visuomenė ir

kultūra
"Valstybės vaidmuo kultūringos
tautos ugdyme"
"Kūrėjo atsakomybė ateitininkų
misijoje"
12 vai. Bendros diskusios
12:45 vai. Pietų pertrauka
14:30 vai. Simpoziumas: "Šei

ma - tautos gyvybės bran
duolys"

Ateitininkų Federacijos
XII kongreso
1994 m. liepos 14-17 d.,
v?Vilnius

sy

15:45 vai. Diskusijos sąjungų apimtyje simpoziumo tema
16:30 vai. Ateitininkų Federaci
jos organizacinis posėdis
18:30 vai. Vakarienės pertrauka

20 vai. Kūrybos vakaras

Sekmadienis, liepos 15 d.,
Profsąjungų rūmai
10 vai. Mišios - Jonų bažnyčioje
(Jaunimo Mišios)
11:45 vai. "Popiežiaus vizito
reikšmė ir mūsų uždaviniai 21 amžiaus prieangyje"
12:30 vai. Pietų pertrauka
15 vai. Simpoziumas: "Pasaulie
tis liudija Kristų"
16 vai. Diskusijos sąjungų apim
tyje simpoziumo tema
17 vai. Iškilmingas kongreso
užbaigimas
Vėliavų įnešimas
Paskaita "Ateitį regim Tėvynės
laimingą" (Baigminės mintys)
Naujojo Ateitininkų federacijos
vado žodis
Malda
Ateitininkų himnas
19:30 vai. Jaunimui - gegužinė
Vyresniesiems - Kongreso pa
baigtuvių agapė
Laimingos kelionės į namus!

Programa

/
-

įvadas
Organizacinio komiteto pirmi
ninko žodis
Prezidiumo sudarymas - AF gene
ralinis sekretorius
Prezidiumo pirmininko žodis
Studentų ir moksleivių darbo ir
Lietuvos himnas ir žuvusiųjų
studijų prieškongresinė stovykla.
pagerbimas
Invokacija
Ketvirtadienis, liepos 14 d.,
Popiežiaus palaiminimas - nun
Profsąjungų rūmai
cijus Mullor Garcia
10 vai. Registracija
Sveikinimai ir garbės svečių
12 vai. Vadovybių pasitarimai
14 vai. Atskirų ateitininkų vie pristatymas
Lietuvos Ateitininkų federacijos
netų posėdžiai.
pirmininko žodis
Korporacijos
Ateitininkų federacijos vado
Katalikų Mokslo akademija
žodis
Rašytojai, žurnalistai ir t.t.
12:30 vai. Pietų pertrauka
18 vai. Mišios - Aušros Vartai
14:30 vai. Laisvė ir atsakomy
20 vai. Susipažinimo vakaras
bė
Meno parodų atidarymas
"Piliečio atsakomybė valstybėje"
Jaunimo programa
"Laisvės ir atsakomybės sąveika
Šokiai ir žaidimai
modernioje visuomenėje"
16 vai. Bendros diskusijos
Penktadienis, liepos 15 d.
17 vai. Vakarienės pertrauka
Profsąjungų rūmai
19 vai. Iškilmingos Mišios 9 vai. Registracija
10 vai. Iškjlmingas kongre Vilniaus katedra
Vyriausias koncelebrantas ir pa
so atidarymas
mokslininkas - J. E. arkivysk. A.
Bačkis

f®

Geriausios kelionės į Pabaltijį

LIETUVA '94
Skambinkit mums dėl kelionių sutvarkymo!

Kaip aprūpinama karalienė
Kas atsitinka, kai Anglijos ka
ralienė užsinori atsigerti arbatos ir
suvalgyti sumuštinį su kumpiu?
1. Karalienė apie tai praneša
pažui.

New York-Vilnius-New York $680 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $680 r.t.
One way to Vilnius $450
One way to Kaunas $420

Finnair ir SAS
Turistinė ir Biznio klasė

- Viešbučiai -

BALTIJOS KRAŠTAI

ATGIMUSIOS

>

LIETUVOS DAINOS
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
9 vai. r. - 4 vai. p. p.

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

*"**

Fax: 212 - 683 - 9511

PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ
IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE
Paskambinkite mums ir sužinokite musų siūlomas kainas!
Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

arba rašyti:

__

(800) 654-2432

$655
Vilnius, Kaunas - New York - Vilnius, Kaunas

$695

Vilnius, Kaunas - New York

tel. 718 827-1351

Darbininkas (administr.)
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

New York - Vilnius, Kaunas - New York

1 - 800 - 451 - 9511

MES SIŪLOME
J

Special Fare to Lithuania

New York - Vilnius, Kaunas

77-01 JAMAICA AVENUE

Tel.: 296 - 4130

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

Prašykite mūsų naujos brošiūros apie
Skandinaviją ir kitus Pabaltijo kraštus.

@)

(Cor. 77th Street)
Wdodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER

FREGATA TRAVEL

Pigiausios kainos per

Wm. Anastasi, B. S.

V

Netikęs vairuotojas
- Reikia atleisti mano asmeninį
vairuotoją. Jis jau septynis kartus
vos neužmušė manęs, - sako vir
šininkas pavaduotojui.
- Nebūkite toks žiaurus, palikit
jam dar vieną šansą, - užtaria
vairuotoją pavaduotojas.

.-fzW ■,

ATEITĮ REGIM TĖVYNĖS
LAIMINGĄ
Pirmadienis - ketvirtadie
nis, liepos 11 -14 d., Berčiūnų
stovyklavietė

<

Žmona:
- Buvai pas direktorių?
Vyras:
- Buvau.
- Reikalavai padidinti algą?
- Aha!
- Daužei stalą?
- Iš visų jėgų.
- O kaip reagavo direktorius?
- Niekaip - jis dar nebuvo grįžęs
iš komandiruotės...

(201) 592-8780

$440
$460

East West Tours and Travel Consulting
10 East 39 Street, 1021, NY, NY 10016

Tel.: (212) 545 - 0737

MUS PALIKO ČIA LIŪDINČIUS
A. A. dr. Ričardo Pakalniškio atminimui
Gegužės 12 d.
ir veikliai daly
Vilniuje mirė Ri
vaudamas visame
čardas Pakalniš
Lietuvos literatū
kis, literatūros
riniame judėji
daktaras ir labai
me. Tarp velionio
iškilus šios srities
veikalų ypač mi
mokslininkas. Tai
nėtina monogra
neišsakomas
fija apie poetą
nuostolis visai
Justiną Marcin
tautai, prisikėlu
kevičių (1969) ir
siai i naują kūry
monografija "Lie
binį gyvenimą,
tuvių poema"
nes velionis buvo
(1981 ir antroji
vienas pačių stip
laida - 1990). Už
riausių jos rams
šį veikalą jis gavo
čių. Galima saky
respublikinę pre
Dr. Ričardas Pakalniškis
ti, kad jis kvėpa
miją. Taip pat jis
1935.IX.3 - 1994. V. 12
vo literatūra, kaip
parašė
knygą
tyriausia bei gyvybine dvasios "Poezija asmenybė, laikas". Turėjo
palaikytoja. Ypač Ričardo Pakal ir daugiau įvairių planų, bet viską
niškio vaidmuo tapo ryškus, kai, sutrukdė mirtis.
atgavus nepriklausomybę, tauta
Atgavus Lietuvai nepriklausomy
pasviro į medžiaginių vertybių bę ir net kiek anksčiau, kai pa
pusę. Savo giliu išsilavinimu, beri lengvėjo susisiekimas, dr. Ričardas
be energija, nepralenkiamu darbš Pakalniškis labai susidomėjo išeivi
tumu ir gilia estetinės tiesos meile jos literatūra ir užmezgė draugiškus
jis daug galėjo nuveikti, bet kaulų ryšius su daugeliu išeivijos rašyto
vėžio liga jį negailestingai sunaiki- jų, ypač poetų, juos įvairiais klausi
ne. Per paskutinį penkmetį kai kas mais kalbindamas, jų knygas re
jau žinojo, kad dr. Pakalniškio cenzuodamas, jų pasiektais laimėj igyvenimas skubiai artėja į saulėly mais gėrėdamasis... Iš tų pasikal
dį, o kai kas, stebėdamas jį iki bėjimų parengė net stambų veikalą
paskutinės valandos dirbantį, apie "Poezijos kryžkelės". Tik gaila, kad
tai negalvojo. Tačiau mirtis visiems jo pasirodymo nebesulaukė, tik
buvo smarkus smūgis bei gilaus korektūrą bespėjo pataisyti.
liūdesio išgyvenimas.
Su brangiu velioniu ir mane sais
Ričardas Pakalniškis gimė 1935 to nuoširdžiausi prisiminimai. Kai
m. Žemaitijos gilumoje ■ Šačių
1989 metų vasarą lankiausi Lietu
parapijoje, Rūkų kaime. Mokėsi voje, Ričardas Pakalniškis tuojau
Mosėdžio vidurinėje mokykloje ir maloniai prisistatė kaip labai arti
Vilniaus universitete, kurį baigė mas kaimynas. Pasirodė, kad esa
1959 m., o 1965 m. už disertacinį me gimę gretimose parapijose, tik
darbą "Šiuolaikinė lietuvių poema" keliolikos kilometrų atstumu. Ve
gavo daktaro laipsnį. Tada ener lionis buvo tiek malonus, kad
gingai įplaukė į literatūrinio darbo išsamiai parengtoje paskaitoje ma
srovę, rašydamas mokslines kny ne "Menininkų rūmuose" supa
gas, kritikos straipsnius, skaity žindino su literatūros mylėtojais,
damas suvažiavimuose paskaitas plačiai recenzavo žurnale "Metuo-

A.t A._
BRONEI ONIUNIENEI
mirus, reiškiame gilią užuojautą skausmo pri
slėgtam jos vyrui Broniui, giminėms Amerikoje
ir Lietuvoje. Kartu liūdime.

Vladas ir Lana Žibai

se" rinktinę "Pasilikau tik dangų Stengiuos skaityti daugiau krikš
mėlyną", parengė ilgą pasikal čioniškų knygų. Deja, knygų, ve
bėjimą apie išeiviją ir visokias ki džiojančių dvasios takais, taip ma
tas temas, išspausdindamas 1993 ža. O juk norėtųsi giliau suvokti,
m. tame pačiame žurnale “Metuo kas išgyventa tikra, ir kas ne, kur
se". Nuo pat pirmojo susitikimo mūsų aklybė, menkybė ir kur gy
užsimezgė nuoširdi draugystė: vos sielos kibirkštys, kurias turė
nuolatinis susirašinėjimas laiškais, tume kurstyti savy, auginti, giliau
kartojamas jo kvietimas apsigyven suvokti savo skirtį ir, kiek įmano
ti Vilniuje... Lankantis Lietuvoje ma, priartėti, stiebtis link mūsų
1993 m. rudenį jau buvo aišku, Užtarėjo".
kad liga baigia naikinti gyvenimą, * Nebebuvo laiko duoti atsakymui
bet jis, nors jau lazdele pasirem į šį laišką. Gegužės 12 dieną Ričar
damas, atvyko į Vilniaus aerouos das Pakalniškis, tas šaunus lietu
tą pasitikti ir taip pat išlydėti. Tada vių literatūros puoselėtojas ir taip
dar nebuvo aišku, jog tai paskuti mielas bičiulis jau amžinai priartė
nis susitikimas bei išlydėjimas.
jo prie savo Viešpaties, ten sužinojo
Balandžio 28 dienos laiške, dvi visas tiesas, o mus čia paliko liū
savaites prieš savo mirtį, Ričardas dinčius - Dieve, suteik jam pilnu
Pakalniškis rašė: "Džiaugiuos vasa tinę laimę tiesos bei gėrio karalijo
ros sulaukęs. Gal žemelė šiek tiek je!
panešios ir mane. Gal ir vasaros
žolynai padės šiek tiek atsitiesti...
Leonardas Andriekus

LIETUVOJE ir apie LIETUVĄ
-- Reinoldijus Šarkinas, Lietuvos Respublikos Finansų ministro
pavaduotojas, pareiškė ELTAI, kad "šiuo metu renkant šalies biudžeto
pajamas susiklostė nors ir ne tragiška, bet labai sunki padėtis". Pasak jo,
1994 metų nacionaliniame -valstybės ir savivaldybių - biudžete numa
tyta surinkti 2,8 mlrd. lt. pajamų. Per sausio - balandžio'.mėnesius
biudžetas gavo 770 mln. lt., o buvo planuota gauti 894 mln. lt.
Pagrindinė deficito priežastis yra ta, kad biudžetas surenka gerokai
mažiau, nei planuota, juridinių asmenų pelno mokesčio. Susidaro
problemų finansuojant biudžeto išlaidas, tarp jų ir pensijas, stipendijas,
pašalpas. Šiam tikslui naudotos lėšos, likusios dar iš praėjusių metų,
skolintasi iš Privatizavimo fondo, komercinių bankų. Kaip galimą
biudžeto deficito dengimo priemonę viceministras nurodė ir valstybės
obligacijų išleidimą. Šiuo metu jau paruošti visi būtini dokumentai ir
tikėtina, kad liepos pradžioje bus paskelbta pirmoji trumpalaikių 3-jų
mėnesių valstybės obligacijų emisija. Tačiau R. Šarkinas šią priemonę
vertina, jo žodžiais, "be entuziazmo". "Užsukę šj ratą, neišbrisime
niekada", sako viceministras.
-- Keliautojas ir alpinistas Vladas Vitkauskas per pora metų
ketina iškelti Lietuvos trispalvę visose septyniose aukščiausiose pasaulio
viršukalnėse. Spaudos konferencijoje jis pranešė, kad birželį Lietuvos
vėliavą numato iškelti aukščiausioje Šiaurės Amerikos viršukalnėje - Mt.
McKinley (6194 m).Jis praėjusių metų gegužės 10 dieną buvo pirmasis
lietuvis, mūsų trispalvę iškėlęs aūkščiausioje pasaulio viršukalnėje Evereste (8848 m). Rugpjūtį jo rankose trispalvė suplevėsavo aukščiau
sioje Europos viršukalnėje - Elbruse (5633 m). Nors Mt. McKinley
gerokai žemesnis už Everestą, bet dėl ypač stiprių vėjų, pavojingai

Mūsų buvusiai choristei

A.t A,
BRONEI ONIUNIENEI
mirus, jos vyrą Bronių, gimines ir artimuosius
Amerikoje ir Lietuvoje nuoširdžiai užjaučiame.

Vladas ir Ona Vaitkai
Algis ir Gražina Petruliai
VValteris ir Liucija Beržinskai
Algis ir Dalia Augūnai

"Dainos" choras

Juno Beach, FL

PADĖKA

A.t A._
BRONEI ONIUNIENEI
mirus, skausme likusį vyrą Bronių Oniuną ir
gimines Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia
Juozas Andriušis

Johana Puodžiūnienė

Algis Puodžiūnas su šeima

A.t A.
BRONEI ONIUNIENEI
mirus, drauge liūdime ir reiškiame gilią užuojautą jos
vyrui ir mūsų broliui Broniui bei Lietuvoje esantiems
kitiems artimiesiems.
Marija ir Vytautas Oniūnai

A.t A.
BRONEI ONIUNIENEI,
mano brangiai draugei, mirus, didelio liūdesio valan
doje reiškiu gilią užuojautą jos vyrui Broniui Oniūnui
ir kitiems artimiesiems.
Antanina Reivytienė ir
sūnus Algimantas

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pa
žįstamiems, atsilankiusiems atsisveikinti su

A.t A.
BRONE REVENTIENE,
jos atminčiai aukojusiems Kultūros Židiniui, Vys
kupo Fondui, užprašiusiems mišias ir karstą
puošusias gėles. Taip pat dėkojame Apreiški
mo parapijos klebonui kun. Vytautui Palubins
kui už gedulingas mišias.

Liūdinti šeima

MIRĖ

A.t A.
ANELĖ ŠIMKIENĖ
Gyveno Matulaičio Nursing Home, Putnam, CT.
Prieš tai Sunny Hills, FL, ir prieš tai Woodhaven, NY.
Mirė 1994 m. birželio 4 d., 5 vai. vakare.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Amerikoje išgyveno 45
metus.
Nuliūdę liko sūnūs: Algimantas su žmona Irena,
Vytautas ir Rimgaudas, ir anūkas Ričardas su žmona
AbigaiL
Velionė buvo pašarvota Shalins laidojimo namuo
se, 84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, NY.
Laidotuvės įvyko birželio 8 d. V. Atsimainymo
bažnyčioje Maspethe už velionės sielą buvo auko
jamos gedulingos mišios. Po mišių velionė palaido
ta Cypress Hills kapinėse, šalia savo vyro Antano.

pasislėpusių plyšių sniege ir lede, netikėtų lavinų ir žemos - apie 40
laipsnių šalčio - temperatūros kopimas į šią viršukalnę yra labai sudėtin
gas ir alpinistų prilyginamas žygiui į Everestą. Per ateinančius pora
metų Vladas Vitkauskas planuoja įkopti į kitų žemynų aukščiausias
viršukalnes: Afrikos - Kilimandžarą (5895 m), Pietų Amerikos - Akonkagą
(6960 m), Antarktidos - Vinsoną (5139 m), Australijos - Kosciušką
(2228 m). Sunkiausias dalykas šiuose žygiuose, sako Vitkauskas, surasti rėmėjų.
- Paminėtas "Sietyno" draugijos, 1894 m. įsikūrusios Už
nemunėje, platinusios draudžiamą lietuvių spaudą, daug nuveikusios
švietimo baruose, šimtmetis. Marijampolėje surengta konferencija.
Pranešimus joje skaitė akademikas V. Merkys, kraštotyrininkas J. Vy
lius, bibliotekininkė D. Gimiuvienė. Veikė "Sietyno" sukakčiai skirta
paroda.
- Šarūno Marčiulionio krepšinio fondas pristigo pinigų baigti
statyti sporto kompleksui Anykščiuose. Garsusis sportininkas ieško
turtingų partnerių, galinčių prisidėti lėšomis.
- Visos steigiamos Lietuvos labdaros organizacijos ir fondai
registruojami bei anksčiau įregistruoti perregistruojami į naujai kuria
mą labdaros organitecijų ir fondų registrą. Teisingumo ministerijos
duomenimis, šiuo metu Lietuvoje veikia 101 labdaros organizacija ir
fondas. Jų registravimo tikslas - sukaupti apie juos informaciją, kuria
galėtų naudotis valdžios ir valdymo institucijos (nemokamai) bei visi
juridiniai ir fiziniai asmenys (už atlyginimą). Pagal Vyriausybės 1993
m. liepos 27 d. nutarimo pakeitimą, prie labdaros organizacijų ir fondų
leista steigti nepelno organizacijas, kurios gali užsiimti komercine
ūkine veikla. Pačioms labdaros organizacijoms ir fondams tuo užsiimti
draudžiama.
- Vilniuje, Kompozitorių namuose, birželio 1 d. pasirašyta
komercinio banko "Litimpex" ir neseniai susikūrusio Vilniaus kameri
nio orkestro bendradarbiavimo sutartis. Orkestro meno vadovas ir
dirigentas Donatas Katkus iškilmių metu pasakė, kad dabar menui kaip
niekada būtina finansinė parama, ir pasidžiaugė, kad jaunas orkestras
surado stiprų mecenatą. "Parama muzikos kolektyvui bankas siekia
suartinti, atrodo, nesuderinamas mūsų gyvenimo sritis - biznį, verslą ir
muziką", - sakė "Litimpex" banko valdybos pirmininkas Zenonas
Grigošaitis. Ši sutartis, teigė bankininkas, padės orkestrui daugiau
koncertuoti šalyje ir užsienyje, šviesti visuomenę. Jau anksčiau panašią
sutartį yra pasirašęs Lietuvos akcinis inovacinis bankas ir Lietuvos
Valstybinis simfoninis orkestras, vadovaujamas Gintaro Rinkevičiaus.
- Visose Baltijos valstybėse 1994 metų balandžio mėnesį pramonės
produkcijos parduota mažiau negu kovo mėnesį: Lietuvoje - 17 pro
centų, Latvijoje - 15,9 procento ir Estijoje -14,3 procento, praneša
Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Mažmeninių prekių apyvarta Estijoje per balandžio mėnesį padidėjo
net 7 procentais, o Lietuvoje ir Latvijoje beveik tiek pat sumažėjo:
Lietuvoje - 5,9 procento, Latvijoje - 6 procentais.
-- Lietuvoje viešėjo Baltarusijos gynybos ministras, generolas
pulkininkas Pavlas Kozlovskis. Jis lankėsi Krašto apsaugos ministerijoje,
lauko kariuomenės "Geležinio vilko" brigadoje, susitiko su Seimo
pirmininku Č. Juršėnu. Spaudos konferencijoje, kurią surengė P. Koz
lovskis ir Lietuvos krašto apsaugos ministras L. Linkevičius, pabrėžė,
kad "santykių plėtojimas su Baltijos Šalimis Baltarusijai turi ypatingą
reikšmę". Baltarusija remia ryšius' su Rusi fa ir NVS, bet pradeda "įgyti
patirties dvišaliuose santykiuose su Rytų Europos valstybėmis*.
- Vyriausybės nutarimu už valstybės vienkartines išmokas ir
kitas tikslines kompensacijas turtas (ir akcijos) bus privatizuojamas iki
1994 m. gruodžio 31d. Kas mėnesį (pradedant nuo birželio) į privati
zavimo programas turi būti įtraukiama ne mažiau kaip 30% likusio
privatizuotino valstybinio turto.

Suomių filmas apie Landsbergius
Per Kaziuko mugę Kultūros Židinyje pasimaišė pora žmonių su
didokom televizijos filmavimo kamerom. Buvo ten ir mūsų rašytojas
dramaturgas Algirdas Landsbergis.
Tada jis supažindino su visu projektu. Suomiu televizija susidomėjo
dviem Landsbergiais: politiku Vytautu ir mūsą rašytojų dramaturgu
Algirdu Landsbergiu.
Suomijoje yra režisierė Marjatta Cronvall, kuri mėgsta filmuoti lietu
viškas temas. Ji suomių televizijoje dirba jau 25 metus. Pirmą lietuvišką
dokumentini filmą sukūrė pernai. Filmas pavadintas "Lietuva trečiai
siais metais, teatras yra LIFE". Ji čia filmavo teatro festivali, kuris vyko
Vilniuje, ir taip pat dalį juostos paskyrė pačiam Vilniaus miestui.
Tada pradėjo domėtis Landsbergiais, kurių vienas yra Lietuvoje, o
kitas New Yorke. Ji filmavo abiejų gyvenimą. Vytautą Landsbergį lydėjo
į konservatoriją, parlamentą, Rasų kapines. Algirdą filmavo Kaune, kaip
jis lankė jėzuitų gimnaziją, Brooklyno Kultūros Židinyje, Kaziuko
mugėje.
Filmo premjera Helsinkio televizijoje numatoma 1995 m. pradžioje.

Algirdas Landsbergis lankėsi Panevėžyje
Balandžio mėnesį rašytojas Algirdas Landsbergis lankėsi Lietuvoje.
Ilgėliau buvo sustojęs Panevėžyje, kur Panevėžio teatras surengė jo
susitikimą su visuomene. Rašytojas lankėsi statomo filmo apie Lands
bergius proga.
Literatūros vakare jis skaitė savo veikalų ištraukas bei atsakinėjo j
klausimus. Sakėsi, norįs pusę metų gyventi Lietuvoje, pusę Amerikoje.
Jo viešnagę Panevėžyje aprašė "Panevėžio balsas’, "Panevėžio rytas",
"Kauno diena", "Lietuvos rytas".

Patogus tvarkaraštis ir žemos kainos

j VILNIŲ, KAUNĄ, RYGĄ,
RUSIJĄ ir SKANDINAVIJĄ,
skrendant su Finnair, Lufthansa,
CSA, SAS ir kitomis oro linijomis.
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Birželio trėmimai New Yorke
bus minimi birželio 19 d. Pamal
dos vyks Apreiškimo lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, o minėjimas Kultūros Židinio salėje. Po to pa
bendravimas Kultūros Židinio kie
me. Žiūr. skelbimą šiame puslapy.
Arkivysk. Audrys Bačkis,
atvykęs iš Vilniaus, porą dienų
svečiavosi Šv. Jono universitete,
birželio 10 d., palydėtas vysk.
Pauliaus Baltakio, OFM, lankėsi pas
New Yorko kardinolą John O'
Connor ir Apreiškimo parapijos
klebonijoje, birželio 11 d. abu
išskrido į Chicagą, grįžo birželio
13 d.
Romualdas Kozyrovičius,
Lietuvos ambasadorius Rusijai,
dalyvavęs ambasadoriaus Aniceto
Simučio pagerbime, su žmona ir
sūnumi birželio 9 d., apsilankė
Apreiškimo parapijos klebonijoje.
Klebonas svečią apdovanojo lietu
viškomis knygomis. Jų sūnus New
Yorke studijuoja biznio adminis
traciją ir mokslą baigė birželio 4 d.
Ambasadorius iš New Yorko grįžta
į Vilnių, kur dalyvaus Lietuvos
derybose su Rusija.
Kun. Vytautas Palubinskas
birželio 19 d. išskrenda į Argentiną,
kur gyvena jo giminės ir kur jis
atšvęs savo kunigystės 40 metų
sukaktį. Jis yra gimęs Lietuvoje,
augęs Argentinoje, ten išsimoks
linęs. įšventintas į kunigus, ten
kurį laiką vikaravo lietuviškose
parapijose. Iš Argentinos grįš lie
pos 19 d.
Bronė Oniūnienė, gyvenusi
Juno Beach, FL, paskutiniu laiku
sunkiai sirgusi, mirė birželio 6 d.
Liko jos vyras Bronius Oniūnas.
Anksčiau ji su savo vyru gyveno
Maspethe.
Anelė Šimkienė, 84 metų, mi
rė birželio 4 d. Matulaičio namuo
se, Putname. buvo pašarvota M.
Shalins laidojimo namuose. Palai
dota birželio 8 iš atsimainymo
parapijos bažnyčios Cypress Hills
kapinėse šalia savo vyro Antano.
Prieš tai gyveno Sunny Hills, FL, o
dar anksčiau Woodhavene. Liko
trys sūnūs: Algimantas su žmona
Irena, Vytautas ir Rimgaudas, ir
anūkas Ričardas su žmona Abigail.
Vida Jankauskienė nuo
birželio 15 d. pradėjo dirbti Lietu
vių Religinėje Šalpoje. Iki šiol toje
įstaigoje dirbusi Rūtą Virkutytė
pasitraukė iš darbo ir išvyksta į
VVashingtoną, D. C. studijuoti
Katalikų universitete.
Už a. a. Lidijos Stapaitienės
sielą, jos mirties 25 metų sukaktį
prisimenant, mišios bus auko
jamos birželio 25 d. 11 vai. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. Ma
rina ir Zigmas Raulinaičiai prašo
draugus ir pažįstamus prisiminti
ją maldose.

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

"Darbininkas", pagal pasira
šytą sukarti su US Postai Service,
Second Class Matter, išeina kas
savaitę per visus metus, išskyrus
liepos mėnesio antrą ir trečią sa
vaitę. Iš viso išeina 50 numerių.
Šiemet savaitraštis prieš atostogas
išeis liepos 1 d. data. Liepos 8 d. ir
liepos 15 d. neišeis. Redakcijos ir
administracijos tarnautojai atos
togauja nuo birželio 30 d. iki lie
pos 17 d. Kas nori įdėti žinutes,
skelbimus ar užuojautas dar prieš
atostogas, prašomi pranešti redak
cijai iki birželio 23 d. imtinai. Atos
togų metu laiškai ir pranešimai
bus peržiūrimi ir atidedami į poatostoginį numerį. "Darbininkas"
yra išvežamas į spaustuvę antradie
niais apie pietus, o į paštą - trečia
dieniais apie 1 vai. popiet.
Maria Saukas, VVoodhaven,
NY, kasmet remia "Darbininką"
žymesne auka. Ir šiemet - birželio
8 d. apmokėjo prenumeratą, atsiųs
dama 80 doL čekį. Dosniai mūsų
spaudos rėmėjai tariame nuoširdų
ačiū.
Eimuti Karmaziną ir Vio
letą Rusytę birželio 4 d. Apreiški
mo parapijos bažnyčioje sutuokė
kun. Jonas Pakalniškis. Vestuvių
vaišės buvo Kultūros Židinyje. Da
lyvavo apie 130 svečių. Vestuves
pravedė Romas Kezys. Šokiams
grojo Romas Telšinskas. Poves
tuvinei kelionei jaunieji išvyko į
Havajus. Jaunojo tėvai yra Vanda
ir Stasys Karmazinai, gyveną
VVoodhavene. Jaunosios tėvai gy
vena Lietuvoje, prie Kauno. Jie
vestuvėse nedalyvavo. Jaunoji
prieš keletą metų yra atvykusi iš
Lietuvos.
Dr. Regina Saldaitienė, turin
ti savo dantų gydymo kabinetą
VVoodhavene, su savo vyru Ka
zimieru Čiurliu birželio 11 d. išvy
ko į Lietuvą. Grįžti numato liepos
viduryje.
Dominikos Linertienės mir
ties metinėms atminti jos vyras
Teodora Linertas (Glen Cove, NY)
už jos sielą užprašė Gregorines
mišias, kurios lietuvių pranciškonų
vienuolyne Brooklyne bus laiko
mos visą liepos mėnesį. Tuo laiku
giminės bei draugai taip pat kvie
čiami pasimelsti už Domininkos
Linertienės sielą.

ATLANTA IE Ine., siuntinių į
Lietuvą persiuntimo bendrovės at
stovai, j New Yorką atvyks birželio
25 d., šeštadienį, 12 - 2 vai. popiet.
Siuntinius priims Kultūros Židinio
kieme, buv. spaustuvės patalpose.
Jokiu muitų nėra. Dėl informacijų
skambinkite tel.: (914) 258 - 5133.
(Žiūrėkite skelbimą 6 psl., kada
siuntiniai paimami iš kitų vieto
vių).

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS
Sekmadieni, birželio 19 d.
11:00 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje
Mišios ir pamokslas - kun. Vytautas Pikturna
3:00 vai. p.p. Kultūros Židinyje
įžanginis žodis - J. E. Anicetas Simutis,
Lietuvos Ambasadorius
Jungtinėse Tautose
Invokacija - kun. dr. Kornelijus Bučmys, OFM
Paskaita - raš. Paulius Jurkus
Židinio sodelyje prie paminklo žuvusiems už Lietuvę bus
padedamas vainikas ir sudeginama "Lietuvos kovų ir
kančių istorijos" l-ojo tomo knyga.
— Po minėjimo pabendravimas Židinio kieme —
Rengėjas LB New Yorko apygardos valdyba.

Ambasadoriaus Aniceto Simučio
pagerbimas
Birželio 5 d., sekmadienį, Kul
tūros Židinyje buvo didis sujudi
mas: važiavo ir važiavo automo
biliai, iš jų lipo pasipuošę žmonės,
tolimi, iš kitų miestų atvykę sve
čiai. Jau antrą valandą apatinio
aukšto vestibiulis bei mažoji salė
buvo pilni. Visi čia susirinko pa
gerbti ambasadorių Anicetą Simutį,
atžymėti jo 85 metų amžiaus ir 60
metų konsulinės-diplomatinės
veiklos sukakčių.
Šiam pagerbimui surengti buvo
sudarytas didelis komitetas, kuriam
pirmininkavo Lilė Milukienė.
Komitetas užsimojo visą Židinį
pavasariškai papuošti, kad atėję
pasijaustų patekę į iškilmingą po
pietę. Vienas tolimesnis svečias
pirmą kartą patekęs į Židinį, su
žavėtas pasakė: kaip čia gražu!
Komiteto žmonės labai stropiai
išvalė visas patalpas, nuplovė sie
nas, kur reikėjo perdažė, sukabino
naujus paveikslus, prinešė daugy
bę gyvų gėlių. Didžioji salė buvo
puošniai dekoruota Ramutės Česnavičienės. Paulius Jurkus padarė
embleminį skydą su Aniceto Simu
čio inicialais, sukaktuvinėm da
tom.
Iškilmių proga buvo paruoštas
100 puslapių sveikinimų leidinys
su sukaktuvininko Aniceto Simu
čio veiklos nuotraukomis ir trum
pu aprašymu.
Antrą valandą buvo kokteiliai.
Mažojoje salėje buvo ištiestas ilgas
stalas su didele, gražia gėlių puokš
te, apkrautas įvairiausiais šeimi
ninkės Birutės Šidlauskienės pa
rneštais užkandžiais. Aktyviai veikė
ir baras.
3 vai. didžiojoje salėje prasidėjo
iškilmės. Buvo pastatyti 23 apskri
ti stalai ir vienas ilgas stalas garbės
svečiams.
Publikai susėdus prie stalų, į salę
iškilmingai buvo įvesti garbės
svečiai - suvažiavę konsulai, gen.
konsulai, ambasadoriai su žmo
nomis. įeinant kiekvieną svečią
palydėjo jaunuolių, pasipuošusių
tautiniais rūbais, pora. Lydėjo nuo
durų iki garbės stalo, kur buvo
sudėtos svečių kortelės. Renginio
pirmininkė Lilė Milukienė pristatė
įeinančius. Publika plojo.
Prie garbės stalo sudėdo: vysk.
Paulius Baltakis, OFM, ambasaLithuanian American Club
of Northern New Jersey rengia
iškylą - pikniką liepos 9 d. Loantaka Park, Morristown, NJ. Piknikas
vyks nuo 1 iki 5 vai. popiet, bet
karšti, autentiški lietuviški valgiai
bus patiekti tiktai 2 vai. popiet,
įėjimas suaugusiems $5, vaikai,
jaunesni negu 13 metų, įeina
nemokamai. Apie dalyvavimą rei
kia pranešti iki birželio 30 d. adre
su: Genevieve Pladis, 39 Circle Rd.,
Florham Park, NJ 07932, arba telef.
Genevieve Pladis - 201 377-0917
arba Susan Covalesky - 201 3282850.
Jūratės Kazickaitės ir Lynn
Sherr "ABC žinių programos "20/
20" korespondentės) nauja knyga
"Susan B. Anthony Slėpt Here: A
Guide to American VVomen’s
Landmarks", išleista "Times Books"
leidyklos, susilaukė didelio dėme
sio, kaip birželio 9 d. rašo "The
New York Times". New Yorke vyko
šios knygos net dvejos sutiktuvės,
dalyvaujant eilei labai žymių mote
rų. Knygos bendraautorė L. Sherr
pastebėjo, kad ir jas būtų buvę
miela įtraukti tarp knygoje mini
mų 2000 pagarsėjusių moterų, bet
geriau dar pasidžiaugti jų drau
gyste. Mat, pagrindinė sąlyga būti
aprašytai šioje knygoe - garsioji
moteris turi būti jau mirusi. Dar
dvejos šios knygos sutiktuvės bir
želio mėn. antroje pusėje planuo
jamos VVashington, DC, ir Bos
tone.
Palangoje, naujame rajone
parduodamas 3 kambarių ir vir
tuvės butas su baldais, trečiame
aukšte. Kambariai nepereinami, yra
du balkonai. Skambinti: 908 5215784. Palangoje skambinti: 31757.
(sk.)

dorius Anicetas Simutis su žmona;
dr. Alfonsas Eidintas, Lietuvos am
basadorius JAV; Romualdas Kozy
rovičius, Lietuvos ambasadorius
Rusijai; Linas Kučinskas, Lietuvos
gen. konsulas New Yorke; Haris
Lapas, Lietuvos garbės gen. kon
sulas Kanadoje, su žmona; Vaclo
vas Kleiza, Lietuvos garbės gen.
konsulas Chicagoje; Vytautas Če
kanauskas, Lietuvos garbės gen.
konsulas Los Angeles.
Programai vadovavo dr. Juozas
Kazickas. Maldą sukalbėjo vysk.
Paulius Baltakis, OFM, dėkodamas
Dievui už sukaktuvininko veiklą,
melsdamas religinio, moralinio,
socialinio atsinaujinimo ir ekono
minio persitvarkymo.

Ambasadorius Anicetas Simutis su. žmona Janina klausosi
sveikinimo kalbų.

mutis.
Tuoj buvo atkimšti šampano
buteliai, pripiltos taurės, Algis Gureckas, Lietuvos misijos prie Jung
tinių Tautų patarėjas, pasakė tosto
kalbą, ryškindamas sukaktuvinin
ko asmenybę. Sugiedota "Ilgiausių
metų!".
Tuoj prasidėjo ir pietūs, puikiai
paruošti Birutės Šidlauskienės ir
padėjėjų. Buvo patiekta mėsos suk
tinukai ir vištos krūtinėlės.
Koncertas ir vaizdajuostė
Kavos metu pianistė Dalia Sa
kaitė paskambino M. K. Čiurlionio
ir Chopino kūrinių. Vytautas Čeka
nauskas, Lietuvos Garbės Konsu
las Los Angeles, pasakė pagrindinę
kalbą apie Jubiliatą. G. Peniko rū
pesčiu buvo sudaryta ir parodyta
vaizdajuostė iš plačios Ambasa
doriaus A. Simučio veiklos.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM,
kalba invokaciją.
Dr. Juozas Kazickas savo įžangoje
prisiminė, kaip su A. Simučiu susi
tiko Kaune, Vytauto Didžiojo uni
versitete, atsargos karininkų kor
poracijoje "Ramovė". Kai jis
1947 metų vasario 18 d. atvyko į
Ameriką, čia jį pasitiko Lietuvos
gen. konsulato tarnautojas A. Si-

Sveikinimo kalbos
Sveikinimo kalbas pasakė garbės
stalo svečiai. Be jų, dar žodžiu
sveikino: Vytautas Maciūnas. JAV
LB krašto valdybos pirmininkas;
Mykolas Abarius, Lietuvos šaulių
Sąjungos Išeivijoje vadas, dr. Vy
tautas Dargis, Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje prezidentas; dr.
Leonas Kriaučeliūnas, Amerikos

Lietuvių Tautinės Sąjungos pir
mininkas, Juozas Giedraitis, Tau
tos Fondo tarybos pirmininkas,
Aldona Pintsch Lietuvių Moterų
Klubų Federacijos pirmininkė, Lie
tuvos Vyčių atstovė Loreta Stukienė.
Apdovanojimai
Sukakties proga A. Samusis skau
tų vardu pasveikino Jubiliatą ir už
nuopelnus įteikė A. Simučiui skau
tų ordiną. Dr. Alfonsas Eidintas
perskaitė Lietuvos prezidento aktą,
kuriuo A. Simutis apdovanotas Ge
dimino III laipsnio ordinu.
Prie scenos buvo dovanų stalas.
Ten svečiai sudėjo savo įvairias
dovanas. Išskirtinės dovanos buvo
skulptoriaus Petro Vaškio sukurtas
A. Simučio bronzinis bareljefas ir
dail. Elenos Sviderskis nutapytas
Ambasadoriaus didžiulis portretas.
Jį padovanojo dailininkė savo ir
vyro Tado Sviderskio vardu.
Padėkos žodis
Baigiant iškilmes jautriai kalbė
jo pats sukaktuvininkas Anicetas
Simutis, padėkodamas visiems ar
timiesiems, svečiams, rengėjams,
pasižadėdamas kol leis jėgos ir to
liau dirbti Lietuvos labui. Iškilmės
buvo baigtos Lietuvos himnu.
(p-i)

Garbės stalo svečiai kelia šampano taures, linkėdami Ambasadoriui Anicetui Simučiai
ilgiausių metų.
Antano Masionio atsiminimų
knyga "Ateitininkų dvasia ne
palūžo" gaunama ir "Darbininko"
administracijoje, 214 psl. knyga
gausiai iliustruota. Kaina 510, per
siuntimo išlaidoms padengti pride
dama $2. Užsakoma adresu: "Dar
bininkas", 341 Highland Blvd.,
Brooklyn, N Y 11207.

"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 Juo
delis, 239 Brookside Lane, Willowbrook, IL 60514. Tel. 708 9861613.
Kaune, Laisvės alėjoje ir
Senamiestyje parduodami 3jų ir 4-ių kambarių butai. Naujai
restauruoti, parketinės grindys
aukštos lubos. Dviejuose butuose
yra židiniai. Pardavimo kainos nuo 30,000 iki 40,000JAV dolerių.
Skambinti tel. 370-7 22 86 56, fax
370-7 22 34 71. (sk.)

Stepas Zobarskas, rašytojas ir
knygų leidėjas, mirė New Yorke
1984 m. birželio 9 d. Jo mirties
dešimtmečio proga birželio 11d.
draugų būrelis surengė paminė
jimą. Už velionį mišias Brooklyno
lietuvių pranciškonų koplyčioje
aukojo ir pamokslą pasakė vien
uolyno viršininkas Tėv. Leonardas
Andriekus, OFM. Po to 20 asmenų
susirinko į Kultūros Židinio po
sėdžių menę, kur po pusryčių apie
velionio literatūrinį palikimą kal
bėjo rašytojas Paulius Jurkus. Ak
torius Vitalis Žukauskas paskaitė
Zobarsko "Monsinjoro suolelį".
TALPINTUVAI PER TRANSPAK siunčiami kas savaitę.
Skubius siuntinius siunčiame AIR
CARGO. Pinigai pervedami dole
riais. TRANSPAK, 2638 W. 69th
Street, Chicago, IL 60629. Telef.
312 436-7772. CONNECTICUT
valstijoje 203 232-6600. (sk.)
Moteris iš Lietuvos ieško
darbo. Gai slaugyti ligonius, pri
žiūrėti vienišus senelius, saugoti
vaikus ir atlikti namų ruošos dar
bus. Norėtų gyventi šeimoje. Skam
binti: (215) 765-0631. (sk.)

"Darbininko" skaitytoju
galite tapti kiekvieną dieną! Pasiū
lykite "Darbininką" savo pažįsta
miems bei draugams! Prenumera
ta skaičiuojama nuo užsisakymo
dienos. Prenumerata vieniems me
tams - tik $30.
Povilo Žumbakio, "Darbinin
ko" bendradarbio, radijo programų
komentarai, papildyti ir sureda
guoti, išleisti knyga "Balionai, ba
nanai ir biurokratai". Tai 205 psl.
su 207 išnašomis ir 11 psl. indekso
knyga, minkštais viršeliais, vidu
tinio formato. Komentarai datuoti
nuo 1992 m. liepos 2 d. iki 1993
m. lapkričio 28 d. Knygos komen
tarų temos liečia įvairius politi
nius, teisinius ir ekonominius klau
simus, tautiečių interesus užsienyje
ir Lietuvoje. Knyga gaunama, at
siuntus "Darbininkui" 15 dol. auką.
Visas pelnas skiriamas lietuviškų
radijo programų rėmimui ir lietu
viškos spaudos darbų išlaikymui.
Reikalinga moteris namu
ruošai Connecticut valstijoje. Turi
vairuoti automobili, gyventi šei
moje. Trys žmonės. Skambinti
(203) 531-8044. (sk.)

