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— Lietuvos radijo ir televizi
jos generalinis direktorius Laimo
nas Tapinas sausio 4 d. pranešė 
atsistatydinąs iš pareigų. Lietuvos 
radijo ir televizijos valdyba dabar 
turės pasiūlyti Seimui naujo vado
vo kandidatūrą. Tapinas atsistaty
dinimą motyvavo tuo, kad nema- 
to jokų galimybių įgyvendinti savo 
idėjas. Vienas svarbiausių jo siekių 
buvo pakeisti valstybinį radijo ir 
televizijos statusą į visuomeninį.
- Ekspertai patvirtino, kad 

gruodžio viduryje iš dviejų kaunie
čių atimtas radioktyvaus uranas 
galėjo būti naudojamas kaip kuras 
atominei elektrinei. Kauniečius, 
kurių pavardės neskelbiamos, bei 
tarpininką iš Vilniaus sulaikė Vals
tybės saugumo departamento dar
buotojai. Prekeiviai siūlė įsigyti 8 
kilogramus šios medžiagos. Tyri
mas neatmeta versijos, kad kon
fiskuotas uranas gali būti susijęs 
su prieš dvejus metus iš Ignalinos 
atominės elektrinės dingusia kuro 
kasete, kurioje buvo apie 100 kilo
gramų šios radioktyvios medžia
gos.
- Lietuvos, Latvijos ir Esti

jos karinių jūrų pajėgų vadovų 
pasitarimas sausio 5-6 dienomis 
įvyko Klaipėdoje. Aptartas pasi
rengimas tarptautiniams jūriniams 
manevrams Baltijos jūroje "Baltops 
- 95", visoms trims šalims aktua
lios jūros stebėjimo ir bendrų sienų 
įrengimo problemos.

— Lietuvos nacionalinis sim
foninis orkestras, vadovaujamas 
Juozo Domarko, sausio 6 d. Portu
galijos sostinėje Lisabonoje kon
certavo kartu su Mstislavu Rostro
povičiumi.

— Atlyginimai biudžetinių 
įstaigų - švietimo, sveikatos apsau
gos, kultūros, socialinės rūpybos 
tarnybų tarnautojams nuo sausio 
1 dienos padidinti 10%. Apie tai 
sausio 5 d. spaudos konferencijoje 
pranešė Lietuvos premjeras A. Šle
ževičius. Pensijos nuo sausio 1 d. 
didinamos nebuvo, nes jos dabar 
perskaičiuojamos pagal naująjį 
Pensijų įstatymą. Pagal jį pensijos 
turėtų padidėti beveik trečdaliui 
visų Lietuvos pensininkų, kurių 
Lietuvoje daugiau kaip 900 tūks
tančių.
- Lietuvos spaudos kontro

lės valdyba nuo 1995 metų pra
džios nutraukė vienuolikos perio
dinių leidinių veiklą. Motyvas - 
per visus praėjusiuosius metus ne
buvo išleistas nė vienas šių leidi
nių numeris. Tarp jų - vienas 
žurnalas ("Erdvės") ir vienas rusų 
kalba leistas laikraštis, kiti - ga
myklų vietinės reikšmės laikraščiai, 
taip pat žinybiniai leidiniai, pa
vyzdžiui, "Miško žinios". Iš viso 
šiuo metu Lietuvoje leidžiami 255 
žurnalai ir 339 laikraščiai.
- Klaipėdos valstybinė trans

porto laivyno įmonė nurašė ke
turis pasenusius laivus ir nusipir
ko tiek pat naujesnių. Manoma, 
kad pirkti laivai atsipirks per dve
jus darbo metus.
- Statistikos departamento 

žiniomis, 1994 m. gruodžio mėnesį 
palyginti su lapkričio mėnesiu 
vartojimo prekių kainos išaugo 
3.8%. Per visus 1994 metus in
fliacija siekė 45.1%. Per metus la
biausiai pabrango išlaidos būstui, 
kurui ir energijai - 92.3%.

- Vyriausiosios rinkimų ko
misijos duomenimis, kovo 25 d. 
vyksiančiuose savivaldybių tarybų 
rinkimuose turi teisę dalyvauti apie 
2.5 milijono Lietuvos piliečių.

Lietuvos demokratams laikas vienytis
Sekančių dviejų metų bėgyje Lie

tuvos piliečiai turės apsispręsti: 
grįžti atgal į elitų - buvusių komu
nistų glėbį ar bandyti prijungti 
Lietuvą prie demokratinių, laisvų 
kraštų šeimos. Sprendimas, toli 
gražu, nėra aiškus.

Už kelių mėnesių bus rinkimai į 
savivaldybes. Šiek tiek vėliau - nau
jojo Seimo rinkimai. Už pusantrų 
metų - prezidento rinkimai.

Nemanau, kad kas nors galėtų 
ginčytis, jog išrinkta buvusi Komu
nistų partija nemoka tvarkyti kraš
to ūkio, nesupranta demokratijos 
principų, veda kraštą į tvirtą vie
nos partijos monopolį.

J valdžią buvo išrinkti brazaus- 
kininkai, nes tauta neturėjo kant
rybės. Atrodė, kad į nepriklauso
mybę vedusieji sąjungininkai ne
moka tvarkyti krašto. Partiečiai 
puikiai suprato žmonių psichologi- 
ją: lietuviams. reikia stiprios, pa
tyrusios rankos, kuri duos geresnį 
gyvenimą iš viršaus.

Toks mąstymas nėra pasikeitęs 
ir šiandien. Todėl ateitis yra neaiš
ki. Ne iš svetur, bet iš vidaus, Lie
tuva gali tapti oligarchinio skurdo 
kraštu, Europos dvasiniu šiukšlynu. 
Reikia pastebėti, kad Lenkija ir Lat
vija, mūsų- vakarietiški kaimynai, 
sparčiai, žengia Vakarų Europos 
link. Baltarusija ir okupuotas Kara
liaučius yra carinės - bolševikinės 
imperijos likučių tąsa.

Jeigu partiečiai laimės vėl, jie 
turės dar kelis teisiškai įgaliotus 
metus perimti visą krašto valdy
mo aparatą. Nors jau šiandien ma
žai kas yra belikę ne jų rankose.

Dėl nemokėjimo valdyti kraštą, 
atkūrus Nepriklausomybę, mūsų

Užsienio kompanijos neskuba 
investuoti į Būtingės terminalą 
Busimieji Būtingės naftos terminalo statybos investuotojai - Lietuvos 

ir užsienio firmos bei bankai - susitiks Maskvoje sausio 17 - 18 
dienomis. Apie tai BNS korespondentui pranešė Mažeikių įmonės 
"Nafta" atstovas Vilniuje Arūnas Vazgilevičius.

Anksčiau planuota šį susitikimą surengti antroje gruodžio pusėje, ir 
A. Vazgilevičius negalėjo nurodyti tokio delsimo priežasčių. Anot jo, 
derybose Vilniuje lapkričio mėnesį susitarta, jog kitą susitikimą gruodį 
rengs Rusijos koncernas "LUKoil".

Planuojama, kad Maskvos susitikime dalyvaus penkių Lietuvos ir 
užsienio firmų bei bankų, kurie sustiko dalyvauti statant Būtingės 
naftos terminalą ir investuoti savo kapitalą, įgaliotieji atstovai. Tai JAV 
inžinerinė kompanija "Fluor Daniel", Mažeikių įmonė "Nafta", Rusijos 
ir Italijos akcinė bendrovė "Lucoil - ENI - Agip", Italijos firma "Agip 
S.p.A." bei Lietuvos akcinis inovacinis bankas. Kol kas neaišku, ar šiose 
derybose dalyvaus Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko žmonės, 
nes šis bankas iš esmės laukia tik rezultato - ką susitars kiti investuoto
jai.

A. Vazgilevičius sako, kad visi partneriai, išskyrus "LUKoil" ir "Agip", 
jau paskyrė savo įgaliotuosius atstovus. įgaliotinių grupė turės spręsti 
visus busimosios tarptautinės akcinės bendrovės steigimo reikalus.

Būsimoje bendrovėje Lietuvai priklausytų ne mažiau kaip 51% akci
jų, iš jų 49% - valstybei, o 2% - privačiam kapitalui. Tačiau, kaip jau 
pranešta, Lietuvos Vyriausybė nutarė nelaukti, ką nuspręs užsieniečiai, 
ir steigti lietuvišką Būtingės terminalo statybos bendrovę, kurioje visi 
100% akcijų priklausytų Lietuvai. BNS

Linas Kojelis (dešinėje) Vilniuje JAV kultūros centre surengtoje spaudos konferencijoje 
kalba apie JAV teikiamą paramą Lietuvai. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Bažnyčios atstovai negali tylėti
-- Lietuvos Katalikų Bažnyčios kunigų viešas laiškas ministrui pirmininkui Adolfui Šleževičiui -

Mes, Lietuvos kunigai, esame 
labai užimti savo tiesioginėmis 
pareigomis ir ne visada spėjame 
sekti politinį gyvenimą. Ir dabar 
pavėluotai reaguojame į Jūsų pa- 
reiškimą^Seime š. m. rugpjūčio 30 
dieną. Štai jūsų žodžiai, kurie mus 
įžeidė ir įskaudino:

"Mane vis tik kaip Lietuvos pilietį 
trupučiuką stebina kaip kai kurių 
bažnyčios kulto tarnų pozicija šiuo 
klausimu. Buvo pasakyta labai 
daug pagiriamų liaupsių, bet šiuo 
atžvilgiu bažnyčia dirbo švent
vagišką darbą, aš pasakyčiau. Ka
dangi buvo klaidinami Lietuvos 
žmonės, nes jei būtų teigiami eko
nominiai rezultatai to referendu
mo pirmiausia, labiausiai būtų nu
kentėję mažiausiai socialiniai aprū
pinti žmonės. Todėl tokia nuosta
ba. Aišku, kiekviena institucija ar 
kiekvienas mūsų visuomenės narys

Povilas Žumbakis
komentatoriai Vakaruose daugiau-. 
šiai kaltina Vytautą Landsbergį bei 
Sąjūdį. Kad nemokėjo valdyti taip, 
kaip mes norėjome, yra faktas. Bet 
niekas nepagalvoja, jog valdyti 
buvo beveik neįmanoma, nes vi
sas valdžios aparatas, visa nomen
klatūra, nuo kolūkio iki vyriausių; 
valdžios biurokratų, buvo užsilikę 
komunistų patikimieji, kurių kraš
to plėšimas ir Sąjūdžio sabotažas 
liko nepastebėti. Nuo pat pirmųjų 
dienų jie bandė ir jiems pavyko 
suversti visas krašto bėdas ant 
landsbergininkų, pamirštant jų 
pačių ir jų tėvų 50 metų valdymo 
nuodėmes. Mūsų šviesieji mėgsta 
vadinti V. Landsbergį diktatoriumi, 
netolerantišku vadovu. Bet jeigu 
jis toks būtų buvęs iš esmės, jis 
būtų išvaikęs raudonuosius komu
nistus ir jėgą bandęs atstatyti de
mokratiją. Tokiu atveju, tie patys 
šviesieji iš Vakarų būtų buvę pir
mieji niekinę V. Landsbergį už 
nedemokratišką elgesį.

Dėl partiečių laimėjimo šį kartą 
bus galima kaltinti dešiniuosius, 
nes be jų, partiečiai negali laimėti 
demokratiškų rinkimų!

Kaip gali dešinieji garantuoti par
tiečių laimėjimą? Toliau tęsti skal
dymąsi savo tarpe!

Malonu matyti dešiniųjų ban
dymą to išvengti. Sausio 14 • 15- 
dienomis Druskininkuose yra šau
kiamas ypatingas suvažiavimas. Šį 
suvažiavimą organizuoja Tėvynės 
Sąjungos Politinė Taryba. Tikslas - 
apsvarstyti galimybes, kaip išgelbė
ti kraštą nuo partiečių kontrolės.. 
Iš esmės svarbesnio suvažiavimo 

turi teisę reikšti savo nuomonę, 
tačiau dezinformuoti ir tam panau
doti bažnyčią, aš manau ne visai 
gerai". (Ištrauka iš stenogramos, 
todėl kalba netaisyta. - Red.)

Visų pirma jūs, Pone Premjere, 
naudojate komunistinio ateizmo 
atstovų leksikoną ir vadinate Lie
tuvos katalikų dvasininkus kulto 
tarnais. Manome, kad privalėtume 
te skirti vyskupą nuo zakristijono. 
Sovietai norėdami dvasininkus pa
niekinti ir įskaudinti, į pasus įrašy
davo "kulto tarnautojas”. Mes linkę 
manyti, kad Jūs nenorėjote mūsų 
įžeisti, bet senas įpratimas Jumyse 
paėmė viršų. Todėl ir į teismą ne
sikreipsime, bet stengsimės paaiš
kinti, kad taip kalbėti Lietuvos Res
publikos vyriausybės vadovui 
netinka.

Jūs savo kalboje prieštaraujate 
pats sau. Tvirtinate, kad kiekviena 

nebuvo nuo pat pirmųjų Sąjūdžio 
dienų.

Ką galėčiau pasiūlyti suvažia
vimo dalyviams:

Pirmiausiai, reiktų peržiūrėti 
svarbiausius klausimus ir pagalvo
ti, kuo jie skiriasi vienas nuo kito.

Antra, pripažinti, jog tuo pačiu 
klausimu 100% negali sutikti net 
du žmonės, o kelioms partijoms 
tai yra tikrai neįmanoma. Todėl 
reikia išvardinti pagrindinius prin
cipus, kuriais sutinka demokrati
nės partijos; b po to, turi sutarti - 
nesutarti dėl mažiau reikšmingų 
klausimų ir tomis temomis tęsti 
diskusijas.

Trečia, sutarti griežtai laikytis 
vienybės prieš buvusius komunis
tus ir juos palaikančias partijas. 
Dėl to reikia išvystyti laikiną tak
tiką ir ilgalaikę strategiją.

Kad tai įvyktų, kiekvienas daly
vis, prieš atvykdamas turi atsakyti 
į du klausimus: kas yra svarbiau 
už Lietuvos laisvę? Ir, kas yra 
svarbesnis, aš pats ar visų vienybė, 
atstatant Lietuvos laisvę? Jeigu at
sakymas į pirmą ar antrą klausimą 
yra "aš", tas žmogus turėtų užleisti 
savo vietą kitam, kurio sąžiningas 
atsakymas į klausimus yra Lietuva 
ir Lietuvos laisvė.

Kodėl "laisvė"? Todėl, kad kraš
tas gali būti nepriklausomas, bet 
žmonių laisvė gali būti ribota. 
Pavyzdžiais galėtų būti Kinija, Š. 
Korėja, Kuba ir t. t. Tuo pačiu, 
kraštas gali būti demokratiškas, bet 
ne visi žmonės gali turėti vieno-, 
das pilietines teises, nebūti pilnai 
laisvi. Tokie kraštai gali būti val
domi daugumos, kuri nekreipia 
dėmesio į mažumas, ar vienos 

institucija ar pilietis gali reikšti 
savo nuomonę. O dvasininkus, 
drįsusius išreikšti savo nuomonę, 
pavadinote šventvagiais.

Bolševikų okupacija ir netolima 
praeitis liudija, kad toks epitetas 
tinka komunistams, o ne dvasinin
kams.

Kaltinate kunigus už dezinfor
maciją. Paskaitykite "LKB kroniką" 
arba "Tikinčių teisėms ginti katali
kų komiteto’ dokumentus ir prisi
minsite, kaip kompartija žmones, 
išdrįsusius kalbėti tiesą, ilgiems 
metams sodino į lagerius. Ma
nome, kad Jūsų kaltinimuose at
sispindi senas bolševikų stilius: jei 
kas nepatinka kompartijai ar jos 
valios nevykdo, tuojau pat buvo 
apšaukiamas liaudies priešu ar net 
tėvynės išdaviku. Ir dabar dvasi
ninkai arba didelė jų dalis vien už 
tai, kad nesutinka su LDDP pra-

Žiema Vilniuje. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

partijos ar religijos, apribojančios 
viso krašto žmonių laisvę. Todėl 
laisvė yra mums svarbiausias prin
cipas. Tik laisvas žmogus ir tik 
laisvas kraštas gali išsivystyti ir 
gyventi pilnavertį gyvenimą. Šian
dien žmonių laisvė Lietuvoje yra 
ribota ir kasdien ji yra vis daugiau 
varžoma. Laisvė, kaip ir nepriklau
somybė ar demokratija, yra trapi. 
Ji turi būti ginama amžinai!

Šio suvažiavimo apibrėžimas 
turėtų būti aiškus visiems: susiren
ka demokratinės jėgos, kurioms 
Lietuvos laisvė, nepriklausomybė 
ir demokratija yra griežti princi
pai, dėl kurių jie neis į kompro
misą.

Toks suvažiavimas yra pirmasis. 
Jeigu pasiseks, manyčiau, sekantis 
suvažiavimas turėtų būti išplėstas. 
Yra partijų pavyzdžiui Ąietuvos 
socialdemokratų, Liberalų ir Cent

gaištinga politika, vadinami švent
vagiais. Galbūt Lietuvos dvasinin
kiją ir būtų galima kaltinti, bet tik 
už tai, kad ji per ilgai ir naiviai 
tikėjo, jog buvę genocido vykdy
tojai atgailauja. Viena aišku, kad 
Bažnyčia niekad netr.mavo kom
partijai ir ateity netarnaus. Parti
jai, kurios pirmtakai nužudė vysku
pą Vincentą Borisevičių, arkivysk
upą Mečislovą Reinį ir šimtus tūks
tančių kariškių bei civilių, o kitus 
per KGB suluošino ir privertė iš
duoti Dievą, Bažnyčią ir Tėvynę. 
Iki šiol kompartija neatsiprašė Lie
tuvos žmonių ir šventvagiškai vai
dina patriotus.

Lietuvos Respublikos Konstituci
ja piliečiams duoda teisę gyvybi
nius klausimus spręsti referendu
mo keliu. Šeši šimtai tūkstančių 
Lietuvos piliečių, matydami, kaip 
vakarykščiai vagia Lietuvos turtą, 

ro, kurių daugumas narių sutiktų 
su demokratiškųjų partijų moty
vais ir planais. Skirtumai tarp par
tijų filosofijų liks, bet jeigu tie 
skirtumai yra tik detalūs, o ne 
principiniai, visos partijos, kurioms 
yra svarbu Lietuvos laisvė, neprik
lausomybė ir demokratija turėtų 
būti priimtos.

Visi dalyviai turėtų pagalvoti iš 
anksto, koks yra pagrindinis prin
cipinis skirtumas tarp šių partijų?

Pagrindiniai klausimai turėtų 
būti:

Nepriklausomybė - tai krašto 
saugumas iš užsienio:

Manyčiau, kad visi dalyviai su
tiks, jog nepriklausomybė negali 
būti kompromituojama. To negali
ma pasakyti apie kairiuosius. Nei 
1990-siais, nei šiandien, aršiausių 
kairiųjų tarpe, o jų LDDP tarpe yra 

(nukelta į 5 psl.) 

kaip Vyriausybė abejingai žiūri į 
augantį nusikalstamumą, bandė 
konstituciškai užkirsti kelią blo
giui. Taigi referendumas buvo ne 
politinis aktas, kaip tvirtina LDDP, 
nevien ekonominė piliečių apklau
sa, kaip mąsto konservatoriai, bet 
moralinė - psichologinė akcija. Ne
buvo jokio pagrindo prieš ją agi
tuoti ar ją boikotuoti. Tegul pi
liečiai naudojasi savo teisėmis. Bet 
ir Prezidentas, ir jo bendraminčiai 
tvirtino, kad patys nebalsuos ir 
kitus ragino referendumą boiko
tuoti. Valstybės galva savo agitaci
ja prieš referendumą paniekino 
visų svarbiausią demokratijos prin
cipą - piliečių teisę pareikšti savo 
nuomonę. Ar ne šventvagiška vaiz
duoti patriotą ir kartu sabotuoti 
Konstituciją?

Kaltinti kunigus, esą jie dezin- 
(nukelta i 2 psl.)



Praėjusiais metais Klaipėdos vaiku ligoninės pacientus džiu
gino geradario iš JAV (Redakcijai pavardė žinoma) siuntiniai. Dr. 
M. Lemanienė su ligoninės vyr. sesele Aldona atidaro siun
tinio dėžę.

Lietuvos vyskupai aptarė aktualiausius klausimus
Kauno arkivyskupijos kurijoje 

lapkričio 16 d. įvykusiame Lietu
vos Vyskupų konferencijos po
sėdyje dalyvavo vyskupų konfe
rencijos pirmininkas Vilniaus arki
vyskupas metropolitas Audrys Juo
zas Bačkis, Šv. Sosto nuncijus arki
vyskupas Justo Mullor Garda, Pa
nevėžio vyskupas Juozapas Preik
šas, Telšių vyskupas Antanas Vai
čius, Vilkaviškio vyskupas Juozas 
Žemaitis, Kauno vyskupas augzilia
ras Sigitas Tamkevičius, Vilniaus 
vyskupas augziliaras Juozas Tu
naitis ir Vyskupų konferencijos 
generalinis sekretorius kun. Gin
taras Grušas.

Vyskupai aptarė katalikų visuo
meninio bendravimo priemonių 
aktualius klausimus ir išreiškė su
sirūpinimą, kad kai kariuose kata-

Senojo Testamento 
laida vienoje knygoje

1990 m. kovo 6 d. vysk. Paulius 
Baltakis paskyrė mane rūpintis ST 
knygų vertimu iš pradinių kalbų, 
nurodydamas, kad "naujos laidos 
išspausdinimu rūpinasi išeivija". Be 
to, paskyrimo rašte rašoma: "Lie
tuvių Sielovados Taryba įsipa
reigoja parūpinti sąlygas ir priemo
nes planingam darbui bei sutelkti 
reikalingus finansus šios naujos 
Šv. Rašto laidos išspausdinimui".

Šiuo metu vertimo darbas eina į 
pabaigą. Be to, jau išspausdinta 
trys ST išverstos dalys: Penkia- 
knygė, Pranašų knygos ir Istorinės 
knygos. Ketvirtoji - paskutinė da
lis - Išminties raštija yra jau pus- 
lapiuojama Bogutų spaustuvėje 
(Chicago, IL). Tikimasi, kad ST 
vertimas bus užbaigtas ir ši pas
kutinė dalis bus atspausdinta 1995- 
ųjų metų pavasarį- Visų keturių 
dalių išleidimu rūpinosi leidykla. 
Leidinių lėšas padengti daug padė
jo prel. Jonas Kučingis (Pranašų 
knygos, Istorinės knygos bei Iš
minties knygos) ir prel. Juozas 
Prunskis (Penkiaknygė).

Leidėjai ir vertėjas laiko šias 
atskiras ST dalis "bandomąja" lai
da, t.y. tikėjosi stiliaus pataisų, 
pasiūlymų ir pan. Gauta ypač daug 
vertingų pastabų iš rašyt. Jurgio 
Jankaus. Prof. Albina Pribušaus- 
kaitė yra pažadėjusi prisiųsti savo 
pataisas ir pasiūlymus. Viena pa
taisa pasiekė vertėją net iš Mask
vos.

Kadangi, pradedant vertimo dar
bą, buvo planuota parengti visą 
ST vienoje knygoje, todėl dabar 
būtų svarbu ne tik patikslinti verti
mo stilių, panaudojant gautas pas
tabas ir pasiūlymus, bet ir parengti 
"camera ready" kopiją ofsetui. Per
žiūrėjus jau turimą tekstą ir jį pa
tikslinus, tokią kopiją parengtų 
Jonas Boguta vienerių metų laiko
tarpyje.

Kur ST spausdinti? Dvi galimy
bės: a. bandyti ieškoti lėšų šiapus 
Atlanto, b. leisti Lietuvos Vyskupų 
Konferencijai rasti lėšų.

Ėjo "gandas", kad Austrijos ar 
Vokietijos vyskupų Konferencijos 
yra pasiryžusios skirti lėšų ST lai-

Klaipėdos vaikų ligoninės pa
cientas Artūrėlis džiaugiasi
saldžiąja dovanėle iš Ameri
kos.

dai vienoje knygoje.
ST laida vienoje knygoje nieku 

neužkerta kelio♦ rengiamai Eku- 
meninei viso Šy,. Rašto laidai, nes 
yra tik ST. Be to, ji bus parengta 
spaudai tik '95 gale, o Ekumeninė 
laida jau bus išvydusi dienos šviesą. 
Sutalpinti ST-ą į vieną knygą su 
naujai parengtais platesniais įva
dais ir komentarais, nėra realu,« 
nes tokia Knyga būtų pernelyg 
didelė. Be to, komentarų gausa 
dažnai trukdo skaityti patį Dievo 
žodį.

Kun. prof. Antanas Rubšys,
Manhattan College Riverdale, 

NY 10471 - 4098 (718) 549 - 0530

Bažnyčios atstovai negali tylėti
(atkelta iš 1 psl.) 

formuoja per bažnyčias žmones, 
švelniai tariant, yra neišmintinga. 
Jūsų, Pone Premjere, nuolatiniai 
tvirtinimai, kad ekonominis gyve
nimas stabilizavosi, kaip tik ir yra 
šimtaprocentinė dezinformacija. 
Juk kainos, ne tik už buitinius 
patarnavimus, nuolat kyla, o atly
ginimai ir pensijos beveik "stabili
zavosi". Visa Lietuva gyvena ant 
skurdo ribos, o daugelis ir žemiau 
jos, išskyrus buvusius kompartijos 
ir naujus mafijos milijonierius.

Bažnyčia yra dvasinė tikinčiųjų 
Motina, ir Bažnyčios vadovai nega
li tylėti, kai jos vaikai yra materia
liai skriaudžiami ir dvasiškai luoši
nami. Jos tylėjimą vieni vertins 
kaip silpnumą, kiti - kaip išdavys
tę. Bažnyčia vadovavo laisvės kovai 
per abi komunistų ir nacių oku
pacijas, ir todėl nenuostabu, kad 
pagal Baltijos tyrimų duomenis, ja 
dar pasitiki 80%, Vyriausybe - tik 
31% Lietuvos gyventojų (Respub
lika", 1994 09 29).

Taigi linkime Jums, Pone Prem
jere, ne tik deklaruoti savo rūpestį 
dėl "mažiausiai socialiai aprūpintų 
žmonių", bet ir iš tikrųjų jais rūpin
tis. Padėkite 840,000 pensininkų, 
mokytojams, gydytojams, dar
bininkams, ūkininkams, kuriuos 
Jūsų vyriausybė taip begėdiškai 
žlugdo, kovokite su augančiu nusi
kalstamumu, mafija. Ir Bažnyčia 
bei visi Lietuvos žmonės į Jus kitaip 
žiūrės.

O mus, kunigus, vadindami kul
to tarnais ir šventvagiais, kompar
tijos nusikaltimų vis tiek nepri
dengsite.

Lietuva, 1994.10.15

Telšių vyskupija: Petras Puza- 
ras (daktaras, dekanas), Albertas 
Pranskaitis, Jonas Kusas, Kazimie
ras Rimkus (kapucinas), Juozas Šir
vaitis, Atanas Gilys, Vladas Šlevas, 
Gediminas Norvilas, Kęstutis Vai- 
norius, Juozapas Grabauskas, Alio- 
nidas Budrius, Vaidas Buivydas, 
Antanas Garjonis, Vytautas Ripins- 
kis, Aloyzas Orentas, Albinas Ar- 
našius (dekanas), Jonas Guntas, 
Antanas Saunoris, Jonas Bučelis, 
Vytautas Kadys, Vytautas Žvirgž- 
dinas, Antanas Striukis, Vladas Juš- 
kys, Česlovas Gudliauskas, Ferdi
nandas Žilys, Virgilijus Pocius, 
Antanas Ričkus, Juozas Pačinskas, 
OFM, Petras Našlėnas, Alfonsas 
Pridotkas, Stasys Venckus, Jonas 
Kauneckas (prelatas), Algis Paka- 
manis, Konstantinas Velioniškis, 
MIC, Stasys Letukas, Antanas Jur
gaitis, Bronislavas Racevičius, Liu
das Dambrauskas, Stasys Anužis 
(dekanas), Jonas Pakalniškis, Jo
nas Babinskas, Antanas Beniušis, 
Juozas šiurys (dekanas) Vincas Vė
lavimus (prelatas), Stasys šlepavi- 
čius, Kazys Žąsytis, Egidijus Zui
tas, Kazimieras Gasčiūnas (prela
tas), Tadas Poška (prelatas), Vytau
tas Skiparis, Vincas Gauronskis, 
Donatas Stulpinas, Ignacas Žebers-

ūkiškuose leidiniuose, katalikų 
radijo ir televizijos laidose tikėji
mo mokslo klausimais pateikiamos 
asmeninės nuomonės, kurias tikin
tieji priima kaip oficialų Bažnyčios 
mokymą, ir tokiu būdu yra klaidi
nami.

Posėdyje vyskupai taip pat 
svarstė Teologijos fakulteto įstatų 
pataisas, kurios gautos iš Vatikano 
Katalikiškųjų studijų kongregaci
jos. Daug dėmesio skirta vietoms, 
kuriose kalbama apie Vyskupų 
konferencijos vaidmenį prižiūrint 
fakulteto veiklą. Seminarijų apaš
talinę vizitadją numatyta surengti 
kitais mokslo metais. Vizitadjos 
tikslas - padėti Lietuvos seminari
joms diegti apaštaliniu raginimu 
"Pastorės Dabo Vobis" pagrįstą 
auklėjimo koncepciją, visapusiškai 
prižiūrėti, kaip ji įgyvendinama.

Vyskupai informuoti, kad for
muojamos trys darbo grupės, ku
rios rengs sutarčių su Lietuvos vy
riausybe projektus restitucijos, švie
timo ir kariuomenės kapelionų 
klausimais.

Atsižvelgdami į Šv. Tėvo paskelb
tą laišką "Artėjant trečiajam tūks
tantmečiui" ir jo raginimą vieti
nėms Bažnyčioms nepamiršti savo 
kankinių, vyskupai nutarė išna
grinėti klausimą, kaip suaktyvinti 
beatifikacijos procesą Lietuvoje, 
pateikiant jos kankinių bylas.

Vysk. J. Tunaitis informavo apie 
Varšuvoje įvykusį Rytų ir Vidurio 
Europos vyskupų susitikimą, vysk. 
J. Preikšas - apie Rytų ir Vidurio 
Europos vyskupų konferenciją 
kunigų klausimais Čenstakavoje 
(Lenkija). Pastebėta, kad nors Rytų 
ir Vidurio Europos Bažnyčios turi 
daug bendrų problemų, kurias są-

ferendjos. Vyskupai ragina šiuo 
metu besikuriančias organizacijas, 
norinčias būti katalikiškomis, kuo 
anksčiau kreiptis į savo vyskupijų 
kurijas, kad būtų suderinti visi 
būtini pripažinimo klausimai.

- Lietuvos Nepriklau
somybės akto signatarų P. 
Klimo ir P. Dovydaičio at
minimą ketinama įamžinti 
jų tėviškėse - Marijampolės 
rajono Kušliškių kaime (ten 
gimęs P. Klimas) ir Višakio 
Rūdoje (P. Dovydaičio 
tėviškėje). Sodybvietėse, nors

pastatų neišlikę, numatoma pasta
tyti paminklinius akmenis.
- "Moters" žurnalo redakci

ja, kaip ir kasmet, išrinko šių metų

festivalio rengėja Vilniuje R. Vi- 
man). 1994-ųjų moterimi tapo 
"Lietuvos ryto’ žurnalistė Bronė 
Vainauskienė už straipsnių seriją 
apie Lietuvos bankus ir jų veiklos 
peripetijas. Ji apdovanota Vilniaus 
auksakalių gildos nario V. Matu
levičiaus sukurta sidabrine sage.
- "Sauskelis", viena iš trijų Vil

niaus apylinkėse tiesiančių kelius 
įmonių, nupirkta už 4 milijonus 
litų. Kontrolini akcijų paketą (dau
giau kaip 96%) įsigijo prancūzų 
firma "Jean Lefebvre". Bus diegia
mos naujos kelių tiesimo techno
logijos.
- Vilniuje atidarytas Europos 

Sąjungos informacijos centras. Jam 
įsikurti lėšų skirta per PHARE pro
gramą. Tai 212-oji tokios paskirties 
Europos Sąjungos institucija.
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DARBININKAS nuo šiol pasiekiamas 
ir elektroniniu paštu (E-mail)!

Jūsų, mieli skaitytojai, 
laiškai bei informacijos 
lietuvių ir anglų 
kalbomis labai laukiami 
šiuo adresu

CompuServe tinkle: 71712,107
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JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Sims- 
bury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

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

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

lygoja bendra istorija, Lietuvos 
Katalikų Bažnyčia išsilaikė geriau 
negu kitos šio regiono Bažnyčios. 
Vysk. S. Tamkevičius supažindino 
su spalio mėnesį Vatikane vykusio 
Vyskupų sinodo darbu, pabrėž

ydamas Lietuvai svarbius aspektus: 
formavimo ir bendruomeniškumo 
svarbą vienuoliniame gyvenime 
bei būtinybę vienuolynų veiklą 
glaudžiai koordinuoti su vietos 
vyskupu.

Svarstant bažnytinės liturgijos 
klausimus, nutarta parengti projek
tą dėl geresnio jaunavedžių paren
gimo santuokos sakramentui, nau
jas instrukcijas dėl gedulingų apei
gų-

Vyskupai taip pat aptarė statu
tinius sunkumus, kylančius įteisi
nant organizacijas, norinčias turė-

JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, 
kad esate ar norite būti J. Andrinšio klientais.

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

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

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

kis, OFM, Domininkas Giedra, 
Konstantinas Jadviršis, Romualdas 
Žulpa, Juozas Vaičius, Antanas 
Šimkus, Saulius Katkus, Jonas Ba- 
ginskas, Antanas Ivanauskas (dek
anas), Valerijonas Rima, Romual
das Velavičius, Adolfas Pudžemis, 
Petras Linkevičius (vicedekanas), 
Antanas Valatka, Juozapas Maželis.

Kaišiadorių vyskupija: Ro
kas Puzonas (dekanas), Alfonsas 
Kelmelis, Zigmas Gustainis, Stanis
lovas Stankevičius, Rimvydas Jur
kevičius, Leonas Klimas, Edvardas 
Kraujalis, Jonas Dalinevičius, Ro
bertas Rumšas, Petras Bingelis, Ig
nas Kavaliauskas, Romualdas Šal- 
čiūnas, • Antanas Černa, Leonas 
Smalinskas, Jonas Pilka (kanaunin
kas), Zigmas Staniauskas, Gintau
tas Jančiauskas, Vytas Bučinskas, 
Aurimas Tarasevičius, Vilius Cuku- 
ras, Mykolas Balnys, Petras Avi
žienis, Antanas Jurgilas, Kazimie
ras Sudavičius (dekanas), Stanislo
vas Kiškis (prelatas), Jonas Min- 
taučkis (kanauninkas), Kęstutis 
Kazlauskas (dekanas), Juozapas 
Dabravolskas, Juozapas Napaleo- 
nas Anusevičius (dekanas), Vincas 
Baublys, Juozapas Lunius.

Vilkaviškio vyskupija: Alfre
das Nėnius, Pranciškus Liutvinas 
(kanauninkas), Andrius Gustaitis 
(prelatas), Jonas Danyla, SJ, Vaclo
vas Radzevičius, Vincas Biekša (dia
konas), Juozas Užupis (prelatas, de
kanas), Jonas Palukaitis, Ignas Plio- 
raitis, Kazimieras Skučas, Vincas

ti katalikų organizacijos statusą. 
Pabrėžta, kad katalikiškos organiza
cijos, būdamos priklausomos nuo 
Bažnyčios, turi tenkinti bažnytinės 
teisės reikalavimus, įskaitant epis
kopato patvirtinimą. Tačiau, kaip 
pažymėta, šiuo metu yra organiza
cijų, kurios vadina save katali
kiškomis, nors ir nėra patvirtintos 
vietos vyskupo ar Vyskupų kon-

Čėsna, Vytautas Prajera, Jurgis 
Sventickas, Jonas Baliūnas, Balys 
Ražukas, Antanas Mickevičius, Gvi
donas Dovydaitis (kanauninkas, 
dekanas), Vytautas Guogis, Jonas 
Alesius, Pranas Adomaitis, MIC, 
Valius Zubavičius, Petras Dumb
liauskas, SDB (dekanas), Jonas Ba
ranauskas (kanauninkas), Pranas 
Gavėnas, SDB, Vytautas Užkuraitis, 
Petras Kražauskas, Gediminas Bu- 
levičius, Jonas Varkala, Juozas 
Gumauskas.

Vilniaus arkivyskupija: Do
natas Valiukonis, SJ, Zenonas Na
vickas, SDB, Jonas Kastytis Matu
lionis, SJ, Jonas Vaitonis, Vytautas 
Rūkas, Tadeušas Matulianec, My
kolas Petravičius, Miroslavas Gra- 
bovvskij, Domas Vlančiauskas, Juo
zas Norkūnas, Marijonas Savickas, 
Antanas Simonaitis, SJ, Albertas 
Ulickas, Alfredas Kanišauskas, Pet
ras Tarvydas.

Kauno arkivyskupija: Juozas* 
Razmantas, Algirdas Modus, Gin
tas Jankauskas (dekanas), Alfonsas 
Svarinskas (prelatas), Jurgis Užu- 
sienis (prelatas, dekanas), Jonas 
Voveris, Vaclovas Ramanauskas, 
MIC, Jonas Girdzevičius.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
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PHONES (718) 326-1282; 326-31S0
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— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA —

Raštikiu tremtis... į Lietuvą

... kai mano ranka tavo rankoje...

T
ik prieš ketverius metus gęso sausio 12-osios diena. 
Niekas nepranašavo ateinančiosios - kruvinos ir juo
dos, nors nerimo paukštis jau beveik mėnesi suko ratus 
virš visos Lietuvos.

Ilgai tą vakarą Lietuvos žmonės nesitraukė nuo televizijos ekranų 
- visi norėjo išgirsti, kaip ten sostinėje - ar nepajudėjo sovietų 
tankai. Paskutinius laisvos televizijos diktorės žodžius išgirdo visa 
Lietuva: "Jie ateina!". Jie atėjo ne tik su šautuvų buožėmis ir 
keiksmais, bet ir su kulkomis, išdraskiusiomis Lietuvos jaunuolių 
kūnus. Atidardėjo tankų vikšrais, skirtais Lietuvos mergaitei. Savo 
nusikaltimus jie dengė dujomis-dūmais. Nakties tamsos paslėpti 
nuo pasaulio nusikaltimus budeliams buvo permaža.

Ryte Lietuvos žmonės išgirdo, kad visa tai, pasirodo, buvo Sovietų 
Sąjungos vidaus reikalas. Prezidentas Gorbačiov nieko nežinojo - jis 
miegojo. Tik vėliau jis gavo "informaciją", kad Loreta žuvo au- 
tokatastrofoje, o kiti žmonės taip pat mirė savo mirtimi. Niekas j
juos nešaudė, tik vargšai sovietų kariai buvo užpulti ginkluotų 
Landsbergio nacionalistų. Okupanto lūpomis dar ilgai liejosi melas, 
skirtas visam pasauliui. Tik užsienio žurnalistų dėka, pasaulis pa
matė, perskaitė ir suprato tiesą.

O Lietuva ruošėsi palydėti didvyrius i paskutiniąją kelionę. Šalta 
nuo skausmo, užtvindžiusio visą Lietuvą, išaušo sausio 16-oji. 
Gedimino prospektu pajudėjo žmonių jūra. Atrodė, jog visa Lietuva 
susirinko palydėti žuvusiųjų. Katafalkų kolona, paskendusi gėlėse, 
rodės, niekad nesibaigs. Tą dieną kiekvienu gedulingos eisenos 
žingsniu buvo matuojama Lietuvos laisvės kaina.

Praėjo ketveri metai. Prie sausio 13-osios didvyrių amžinam 
poilsiui atgulė žurnalistas Vitas Lingys. Jo žudikams jau bausmės 
paskirtos. O Sausio 13-osios byloje surinkta daug medžiagos. Tiesa, 
Lietuvos prezidentas A. Brazauskas neatėjo duoti parodymų, nes ji, 
pasirodo, iškvietė i prokuratūrą, Įprasta visiems Lietuvos piliečiams 
tvarka. Nejaugi šių metų sausio 13-ąją Rusijos tankai vėl bus ant 
Lietuvos žemės - geležinkelio sąstatais Rusijos karinė technika nuo 
sausio L d. turi teisę judėti i Kaliningradą ir iš jo. Neilgai Lietuvos 
žemelė alsavo laisva krutinę... 0 kraujo nuplauti nuo Rusijos tanko 
niekas negali. Dauguma Sausio 13-osios nusikaltėlių yra Rusijos 
piliečiai ir ramiai gyvena Rusijoje. Kažkodėl tai jų išdavimas Lietu
vai nebuvo siejamas su karinio tranzito per Lietuvą klausimu. Gal 
valdančiajai LDDP buvo sunku surasti toki, rodos, paprastą ryšį...

"Ne keršio šaukiasi mūsų širdys. Teisingumo šaukiasi, jeigu jis dar 
yra šiame pasaulyje. Žmogiškumo, jeigu jis dar visiškai nesutryptas. 
Tegul žino Nepriklausomybės priešai, kad savo tikėjime ir kovoje 
mes dar labiau sutvirtėjome, nes mūsų žuvusieji niekad neapleidžia 
mūsų, jie pasilieka kartu su mumis, jie paremia ne tik mus, jie 
paremia laisvę, teisingumą, demokratiją, visuotinius tiesos ir hu
manizmo principus. Sakau, kokie mes stiprūs, kai mano ranka tavo 
rankoje. O tavo ranka - jo rankoje. Šitoje visą Lietuvą apkabinusioje 
rankų grandinėje amžinai jausime ir jų, žuvusiųjų, rankas, jie stovės 
kartu su mumis, kaip tą sausio 13-osios naktį prieš tankus ir

Ten, tolimajame Kazachstane, 
kur išgyventa 30 pastarųjų metų, 
sapnuoti Kazimierui tikriausiai 
trukdė siautėję buranai. O čia, Lie
tuvoje, nors dar ir ne savame kam
pe, per sniegus vis atgyja nerū
pestinga vaikystė prie gražuolio 
Dysnų ežero, kur vienądien juos, 
dvynius devynmečius ir jaunėlę 
sesę Verutę, tarsi žvirblius išgąsdi
no j gimtąją Diediškių sodžių ne
tikėtai Įsukęs juodas automobilis: 
iš jo lyg sugedusioje filmų juosto
je vis lipa ir tarsi kojų iškelti negali 
dėdė - generolas Stasys Raštikis.

Su 1941 metų tremtiniu, Lietu
vos kariuomenės vado Stasio Raš
tikio sūnėnu Kazimieru Raštikiu 
susitikau lapkričio 9-ąją energeti
kų viešbutėlyje Šv. Stepono gat
vėje, kur jis su žmona Amalija, 
sūnaus Viktoro ir dukros Veroni
kos šeimomis neramūs laukė ryt
dienos - nežinomybės, kur jiems - 
su manta ir vaikais teks dangintis, 
jei tuos tris kambarėlius viešbu
tyje rytoj atsako, nors per parą jie 
ir moka po 15 Lt už žmogų. Taigi 
ką daryti, kai tirpte ištirpo tie 2 
tūkstančiai litų, gautų kaip kom
pensacija už kelionpinigius, nes 
juk reikėjo susimokėti ir už atkelia

automatus, prieš tamsą ir smurtą, prieš begėdišką melą ir šmeižtą", 
- kalbėjo poetas Justinas Marcinkevičius 1991-ųjų sausio 16-ąją.

Prie Seimo rūmą po 1991 m. sausio 13-osios iškilo daug 
medinių kryžių, skirti) žuvusiems už Lietuvos laisvę.

vusius iš Kazachstano konteineri
us su baldais, rakandais, drabužiais 
Tiesa, nebuvo jų kur dėti, tad kabi
nete bei koridoriuje priglaudė 
Tremtinių grįžimo fondo valdy
bos pirmininkas ir Vyriausybės 
komisijos tremtinių grįžimo klausi
mais narys Vytautas Cinauskas. Jį, 
Kazimierą, bei sūnų ir žentą Filipą 
šitokia padėtis varo i nevilti - ka
dangi Vilniaus miesto valdyba, ga
linti potvarkiu patvirtinti jiems 
laikinąjį gyvenamąjį plotą, jau du 
ketvirtadienius atidėliojo jų doku
mentų svarstymą, dėl ko jie neturi 
teisės net pašalpos i socialinės rūpy
bos skyrių kreiptis, niekas jų ir j 
darbą nepriims, kol sėslumo do
kumentų neparodys. O valgyti 
reikia - tad ir gyvi iš atsivežtų 
bulvių, kruopų, miltų. Keista Ka
zimierui, kad tie valdininkai nesu
pranta, jog jie taip, "ant lagaminų", 
štai jau trečia savaitė ir jei ne pono 
V. Cinausko kasdienė globa, var
gu ar belankytų ji šviesios mintys. 
Su saviškiais tad ir pasikalba, kodėl 
taip yra, kad lietuviai pareigūnai 
svetur lyg broliai - nepalyginti 
nuoširdesni ir paslaugesni nei čia, 
sostinėj. Antai ar gali jie, Raštikiai 
ar Vagnerai, pamiršti tas dienas, 

kai Alma Atoje taip operatyviai jų 
dokumentus sutvarkė tuometinis 
Lietuvos ambasadorius Kazach
stane Vytautas Einoris, kaip šiltai 
juos Lietuvon išlydėjo dabartinis 
ambasadorius Juozas Ašembergas, 
ar kiek pastangų Įdėjo Lietuvos 
atstovybės Baltarusijoje vadovas 
Viktoras Baublys, parūpinęs jų šei
mynos kelionei i Vilnių net "Ford 
Transit" automobilį. Na, o čia, sos
tinės savivaldybėje, prasidėjo jų 
kalvarijos, nes gyvenamųjų patal
pų skyriaus viršininkas Vytautas 
Sadauskas, kuris ilgai neprisiruošė 
vykdyti nei mero Vytauto Jasiu- 
laičio, nei vicemero Albino Jasiū- 
no pavedimo skubos tvarka spręs
ti šios tremtinių šeimos reikalus.

... O kol rankos ilgisi darbo, 
Kazimiero galvoje prisiminimų 
širšynas. Tremtis Kazimierą Raš- 
tikį su tėvais ir broliu bei seserimi 
gyvuliniais vagonais nubildino i 
Altajaus kraštą. Čia ir j jaunikius 
išaugo, ir šeimą su tokio pat liki
mo drauge, vokiete Amalija, trem
tine nuo Pavolgio, Saratovo, sukū
rė. Deja, iš skurdžių laukininkės 
bei sodininko per mėnesi uždir
bamų 60 rublių buvo neįmanoma 
net prasimaitinti, tad 1960 metais 
išvyko laimės ieškoti i Kazachstaną, 
pas žmonos pusbrolius. Akmolins- 
ko srities Semtinskio rajone laikui 
bėgant neblogai Įsikūrė: iki pensi
jos Kazimieras dirbo lentpjūvėje, 
o sūnus ir žentas - aukso kasyklo
je. Pasiturinčiau gyveno, nes sa
vus trijų kambarių namus visos 
trys šeimos buvo nusipirkusios. 
Tačiau šiandienė plėšinių valsty
bės vidaus politika, kai vadovauja
masi šūkiu "Kazachstanas - kaza
chams", privertė juos, kaip ir kitus 
rusakalbius, pasidairyti gyvenimo 
kitur. Tokio spaudimo galėjo ne
suprasti nebent neprotingas: nuo
latiniai etatų mažinimai, nuo kurių 
nukentėdavo pirmiausia kitatau
čiai, po 3 - 4 mėnesius nemokami 
atlyginimai - būtent šitai paskati
no apsispręsti. Juo labiau kad sa
vas "desantas" Lietuvoje jau buvo 
numestas - Vilniuje, vidurinėje 
mokykloje "Lietuvių namai", Ka
zimiero vaikystės draugo Antano 
Panavo globojamas vaikaitis Edu
ardas. Kazimieras pamena, koks 
pasikeitęs tada, nuvežęs Eduardą, 
iš Lietuvos grižo sūnus Viktoras - 
kaip jis didžiavosi ir visiems pasa
kojo apie iš tėvo 1941 metais atim
tą Lietuvą, kaip’džiaugėsi, kad sū
nus gali mokytis lietuviškai. Štai 
nuo tada ir prasidėjo jų šeimoje 
kalbos apie Vilnių, kur, anot Vik

toro su Eduardu, ir kultūros, ir 
gražesnio bei sotesnio gyvenimo 
daugiau nei jų Bestiubės gyvenvi
etėje. Tad šių metų birželį, kai 
Raštikiu šeimos vyrai pasiūlė keltis 
1 Lietuvą, be jokių svyravimų suti
ko ir moterys bei vokiškoji pusė: 
marti Pranciška bei žentas Filipas, 
norintys, kad septynmetė Natali
ja, ir šešiolikmetis Aleksandras bei 
šešiametis pagrandukas Valiukas 
turėtų tokius puikius mokytojus ir 
tokią pat mokyklą kaip ir Eduar
das.

Beje Raštikiu ir Vagnerų šeimų 
viltys išsipildė - jau spalio 20-ąją 
Natalija ir Aleksandras priimti į 
pirmąją ir dešimtąją "Lietuvių na
mų" klases. Na, o turinčiai klausos 
negalią Lilijai gerokai susitrukdė 
mokslai - per užtrukusias Įsikūri
mo dienas tiesiog neatsirado laiko 
ja pasirūpinti. Tad mergaitė su 
mažuoju broliuku bei seneliais ug- 
dėsi kaip išmanė viešbučio sąlygo
mis, kol tėvai lankė lietuvių kal
bos kursus, tvarkė ateities reikalus. 
Tiesa, lapkričio 7-ąją jie galėjo ir 
pašvęsti, nes buvo 39-asis Viktoro 
gimtadienis, bet, matyt, iš senelio 
Andriaus bei tėvo Kazimiero pavel
dėtas taupumas neleido susikurti 
šventės...

Galbūt šios Raštikiu šeimos grį- ’ 
žimo i Lietuvą istorijos ir nereikėtų 
pasakoti, nes jais, belaukiančiais 
laikino būsto iš savivaldybės, vis 
tiek sugebėjo pasirūpinti Tremtinių 
grįžimo fondo valdybos pirminin
kas V. Cinauskas, kuris šiltą pas
togę ir sąlyginę ramybę surado per 
supratingus Gerantologijos ir re
abilitacijos centro Jeruzalėje medi
kus: vyr. gydytoją Vidmantą Alkną 
ir pavaduotoją Jadvygą Čeponienę. 
Nors... buvau liudininkė, kai skam
bučiai įvairaus rango kariškiams 
liko be atsako - man tiesiog gaila 
jų'pasidarė, nes jie nesugebėjo nors 
tokia mažyte paslauga pagerbti 
tarpukario Lietuvos kariuomenės 
vado generolo Stasio Raštikio ir jo 
brolio Andriaus, užgesusio Sibiro 
tremtyje, atminimo... Beje, kaip 
neprabilojautrumas ir minėtajam 
Vilniaus merijos valdininkui Vy
tautui Sadauskui, kuris "Respubli
kos" žurnalistei, panorusiai suži
noti, kokie Raštikiu apgyvendini
mo reikalai, šiurkščiai atšovė, jog 
nepažįstąs manęs ir nesiruošiąs 
laikraščiui šia tema teikti komen
tarų. Gerai, kad mandagesnio ir 
sukalbamesnio esama jo viršinin
ko, sostinės vicemero Albino Jasiū- 
no. Jis patvirtino, kad senųjų Raš
tikiu ir Vagnerų reikalai ketvirta
dienį turėtu būti sprendžiami, nes 
žinąs palankų valdybos narių nu-
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Dabar tie rūmai - laužas. Iš lauko - be dažo - be langų. Viduje - tartum 
būtų kas išsprogdinęs keletą granatų. Aplink rūmus visoks balastas 
skęsta kiečiuose. Tik dviejų - trijų šimtų metų ilgi akmens sienų dvaro 
tvartai apysveikiai pergyveno bolševizmą ir apylinkėje vykusias kovas...

Einu Lukiškių aikštės pakraščiu. Nuo suolelio pakyla trys paaugliai: 
gal 15 m. berniukas, gal 13 - 14 m. viena mergaitė ir 8 - 9 m. kita. 
Artinasi priekin atkišę litrinį butelį gėrimo (jau esu minėjęs, kad 
Lietuvoje jeigu degtinė, tai degtinė, jeigu alus, tai alus, o jei kas be 
alkohlio, tai sultys, limonadai, džindžirėlės - tai gėrimas). Maniau, kad 

siūlo man parduoti.
- Ačiū, nepirksiu, - purtau galvą. O penkiolikmetis:
- Mes neparduodame, patys nusipirkom. Negalime atidaryti. Gal 

Jums pavyktų?
Tai man staigmena! Tai bent komplimentas, kad seni laiko stipresniu 

už save! Paimu buteli. Suku, kad net pirštai braška. Pavyksta! Ir štai 
antra staigmena:

- Ot, kaip gerai! Ačiū jums! Gal norite pirmas atsigerti! - ir jaunuolis 
tiesia i mane ranką su buteliu. Padėkojau, atsisakiau. Pirmas nebūčiau 
gėręs, jeigu ir trokščiau.

Šio įvykėlio nepamiršiu niekada. Kokių gražių vaikų Lietuvoje auga!

Telefonus miestuose ir miesteliuose daugelis turi. Turi ir visi mano 
giminės, išskyrus brolėnus tėviškėje. Iš Vilniaus per mėnesi skambinau 
keliasdešimt kartų. Daugiausia automatiškai, be telefonisčių pagalbos. 
Keletą kartą automatai suklydo, o gal ir aš, rinkdamas, iš pirmo karto 
nuo kurio skaičiaus piršto neprivedžiau iki ribos. Bet kur iš pirmo karto 
surinko klaidingai, antrukart norimą numerį gavau. Išskyrus vieną.

Skambinau dukterėčiai ir jos vyrui j Drus
kininkus, gydytojų porai. Paskutiniai jų telefo
no du skaičiai - 55. Atsiliepia vyras. Aš "Jonas"? 
Jis: "Ne Jonas. Jūs surinkote klaidingai*. Praei
na kelios minutės, pasitikrinu skaičius ir vėl 
suku. Atsiliepia tas pats vyras. Dabar jau renku 
numerius už valandos. Balsas lyg kiek pasikeitęs. 
Aš: "Ar jūs daktaras Ž"? Jis atpažįsta mano 
balsą. Be pykčio, bet įsakmiai: "Jūs man jau du 
kartu skambinote. Aš ne Jonas ir ne dr. Ž". 
Pasakau numerį. Jis: "Skaičiai ne tie. Mano 
paskutiniai - 65*. Atsiprašau, pasisakau, kad 
esu iš užjūrių, kad suku 55, o gaunu 65. Kaip 
gi čia? Jis, sarkastiškai: "Ką gi, susipažinote su 
mūsų automatais..." Turėjau skambinti per. tele
fonistę. Čia pusvalandžio ceremonialas. Nesu
jungia tuoj pat, bet priima "užsakymą*. Su
jungė maždaug už 20 minučių.

Vargas, telefonu prašant informacijos. Infor
matorės, tik moterys, dažniausia grubios, su

skuba, nepaklausia, ar išgirdai, išsijungia. Dėl traukinių tvarkaraščio 1 
Lentvari susibarėme. Gerai informavo tik prie sienos prispirta...

Ką besakytum, troleibusų Vilniuje daug. Daug ir važiuojančių. Ryto 
ir pavakario valandomis baisiausia spūstis. Priešpaskutinę viešnagės 
dieną tamsaus, apyjaunio vyro alkūnė taip smogė man i krūtinę, kad 
aiktelėjęs sekančioje stotelėj išlipau kvapo atgauti. Grįžus j Sunny Hills, 
krūtinę skaudėjo visą mėnesi. Bet tai mano paties kaltė. Kai viename 
troly (aš taip trumpinu pavadinimą) baisi spūstis, reiškia, kad jis 
vėluoja, kad už minutės - kitos atseks kitas, taip neperkimštas. Bilietus 
pardavinėja vairuotojai ir spaudos kioskai. Kaina - 30 už 9 litus, tad po 
30 centų vienas. Pensininkams tarp 60 ir 70 metų - po 15 centų. 
Sulaukusiems 70-ties - nemokamai. Nors paso dar neturėjau, man 
giminės patarė naudotis 70-mečio teise. Nupirkti 30 bilietukų taip ir 
liko piniginėje. Labai norėjau susidurti su inspektore (sako, daugiausia 
moterys), bet neturėjau laimės, lygiai kaip ir užpernai. Nemoka ir 
daugelis jaunų žmonių, važinėja "zuikiais". Kai trolis perkimštas, inspe
ktuoti nė neįmanoma. Sunku prieiti ir prie skylutes išspaudžiančios 
mašinėlės. Ypatingo sąžiningumo keleiviai, perkimštame trolyje, bilie
tus siunčia prie mašinėlės per kelias rankas, kad įspaustų (nemažai 
mačiau ir tokių!).

Troliai varomi elektra. Tik užmiestiniai ir tolimų priemiesčių autobu
sai girdomi dyzeliniu benzinu. Per liepos karščius, važinėjant atvirais 
langais, keleiviai prisigeria dyzelinės smarvės iš gatvėmis zujančių 
automobilių. Šiaip - tik stiprus kūnų kvapas, nes mūsų "deodorant" vis 
dar nežinomas. Bent tų, kurie naudojasi troliais...

Nepamenu, kuriame mieste mačiau vieną kitą "Krišną" einant šaligat
viu. Iki žemės rusvom, rodos ir kitokios spalvos "sutanom", ant nuskustų 
galvų, pačiame viršugalvy, palikta kuokštele plaukų. Liepos 29 popietę, 
Gedimino pr., prie savivaldybės aikštės "krišnų" du būrelius pamačiau 
per trolio langą. Kol išsiropščiau ir perėjau skersai gatvę, jie jau šoko ir 
dainavo. Vyrai, gal tuzinas jų, viename taisyklingame ratelyje, mer
gaitės, 7 ar 8, kitame. Vyrai tarp 20 - 25 metų, mergelės gal jaunsnės. 
Striksėjo, lyg mindami dviračio pedalius, labai energingai. O daina ar 
giesmė, va koki: ’hėry, hėry, hėry Krišna / hėry, hėry, hėry Krišna / 
hėry, hėry,hėry Krišna / hėry, hėry hėry Krišna /..." Gal kelis šimtus 
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Jis kalbėdavo ir tada, kai niekas 
neklausydavo. Iš čia ir susidarė 
legenda apie jo pamokslus gyvu
liams ir paukščiams. Tačiau Asy
žietis buvo nuostabaus gerumo ir 
paslaugumo, jo pasirodymas Prū
suose bei Lietuvoje būtų paveikęs 
žmones. Dievo duotu nuoširdu
mu skleisdamas krikščionybe, galė
jo užkirsti kryžiuočiams su kalavi
juočiais kelia. Kazimiero giminė, 
Gediminai čiai, būtų ramiai tvarkė
si. O gal ir visas pasaulis kitaip 
atrodytų.

Kai dabar Kazimieras paminėjo 
Vilniaus reikalą, Asyžietis entu
ziastingai pritarė:

- Nepadėjau tiems geriems žmo
nėms, kai Žemėje gyvenau, tai 
dabar padėsiu. Jie mane žino! Pri
steigė pranciškonų vienuolynų, 
kad vargdienius guostų, o kas ne
turtingiems gelbsti, gražiausiai Die
vą garbina. Tarp mūsų kalbant, 
žmonės nesupranta, ką reiškia Die
vą garbinti. Jis yra toks begalinis, 
kad nei vargonai, nei skambučiai, 
nei kokios triūbos Jam nereikalin
gos. Patiems žmonėms - taip! Že
mėje šių dalykų nesuprantame. 
Giesmės, muzika, smilkalai, pa
veikslai kalba žmonėms apie Die
vą, ne Dievui apie žmones. Iš kitos 
pusės, ką apie juos daug pripasa
kosi... Marmalynė. O dėl Vilniaus 
įvykių mes pasitarsime.

Mielo šnekučio mandagiai atsi
prašęs, Kazimieras grįžęs prie savo 
uždavinio. Ką daugiau? Asyžietis 
didžiavosi lietuviais pranciškonais. 
O kaip su kažkokiais išgarsėjusiais 
ateitininkais? Dirbo ir dirba, kal
bėjo ir kalba. Ir didžiuojasi, ir pa
verkauja, kad juos kažkas begali
niai nuskriaudęs... Kazimieras už
kalbino Pijų Dešimtąjį, šventąjį 
popiežių, laiškanešio sūnų, siekusį 
visa atnaujintf 'Kristuje. Atsiliepi
mas buvo santūrus, su devyniolik
tojo amžiaus pabaigos aristokrato 
skambesiu:

- Ateitininkai mažai ką atnauji
no. Buvo ir yra tik intelektualai 
patys sau.

Kazimieras krūptelėjo. Žemės ap
linkoje gal parodytų kiek nepa
sitenkinimo, bet Ten panašios nuo
taikos neegzistuoja.

- Neturėjo pakankamai laiko, - 
bandė teisinti ateitininkus.

- Lyg tasai laikas būtų visagalis... 
Sensta žmogus, sensta laikas. Mirs 
Žemėje žmogus, mirs žmogaus 
sukurtas laikas. Ką reiškia diena ar

Volertos

metai? Laikas yra tik geresnės 
orientacijos labui. Tarsi gyvenimo 
kely pastatytas užrašas su kilomet
rais.

- Jūsų tiesa, - pripažino Kazimie
ras. - Bet nei žmogus, nei laikas 
greitai nemirs. Medicinoje padary
ta milžiniška pažanga.

- Ilgai taip nebus. Žmogų pribaigs 
genų manipuliacija. Artėja nelai
mė.

Paskutinį sakinį Pijus X pasakė 
tokiu tonu, jog Kazimieras net 
krūptelėjo. Tačiau savo uždavinio 
nepamiršo:

- O mano reikalas?
- Padėsiu. Turėjau patirties ne 

tik bažnytiniuose, be ir politini
uose uždaviniuose. Nepamiršk, 
jaunuoli, pakalbinti Tadą Judą, 
vėlyvąjį apaštalą. Nuostabus šven
tasis, moka gelbėti beviltiškiausiose 
padėtyse.

- Vilniaus padėtį laikote beviltiš
ka?

-- Beveik. įvykį sukėlė jėgų kry- 
žiavimasis. O tame Žemės kampe
ly jos visuomet susikerta. Todėl ir 
kaltininkus yra sunku nustatyti. 
Nepamiršk pakalbinti Tado Judo.

Pijus X nustebino. Jo Kazimie
ras anksčiau nebuvo sutikęs. To
kioje masėje, kaip jie Ten maišosi, 
be svarbių reikalų nesusiduriamą. 
Be to, šiedu šventieji labai skyrėsi. 
Kazimieras - viduramžių pabaigos 
auklėtinis, kai Bažnyčia dar šiaip 
taip tvarkė karalius ir valstybes. O 
Pijus X pažinojo pačius komp- 
likuočiausius laikus. Ir Šviečiamąjį 
laikotarpį, ir marksizmo sėklas, ir 
ateizmą. Todėl šventojo popiežiaus 
mintis lėmė ne emocijos, bet fak
tai. Kazimierui racionalus mintiji
mas, kuriame neįjungiama širdis, 
atrodė beveik nuodėmingas.

Surasti Tadui Judui, kurį Pijus X 
rekomendavo, reikėjo daug pas
tangų. Jis maišėsi tarp pirmųjų 
Kristaus sekėjų. Tai basi vargdie
niai, marškose įsisukę, nors Ten 
nei marškų, nei paprastų ar pra
bangių drabužių nereikėjo. Bet jie 
laikėsi tradicijos. Užkalbino jį Ka
zimieras, paaiškino savo vizito 
reikalą. Tasai ramus šventasis tru
putį pamikčiojo, nusiskundė, kad 
šiuos laikus mažai žinąs, net pri
metė, kad Vilniuje, kaip iš gandų 
suprantąs, buvę sunaikinta daug 
žydų.

- Mane užmušė, kad Kristų tikė
jau. Kitus žydus užmuša, kad jo 
netiki, - nusiskundė šventasis. -

1991 metų sausio 14 d. žmonės susirinko prie sovietų užgrobto Lietuvos TV bokšto.
Romualdo Požerskio nuotrauka

Žydas yra panašus į muzikantą, 
kuris drįsta groti visais instrumen
tais, nors nė vienu nemoka... Tai 
tu, Kazimierai, nori komisijos kaip 
Wiesenthalio, tik iš kito galo?

- Gal iš kito galo, - Kazimieras 
nežinojo, ką į tokį keistą klausimą 
sakyti.

- Jei reikia pagalbos, privalau 
būti, - linktelėlo apmuturiuotą gal
vą, - Ateitų Vilniun Kristus su bo
tagu, kaip į šventyklą Jeruzalėje 
atėjo, tuojau atsirastų tvarka. Bet 
neateina, liepęs mylėti kiekvieną 
artimą. Dantis už dantį? Taip Mo
zei Dievas nesakė, taip ir Mozė 
negalėjo sakyti. Juk šiandien niek
as dantų neturėtų. Ne Mozė, bet 
Aukso veršis nori svetimų dantų. 
Žemėje taip viskas supainiota, kad 
net galvą skauda, jei ilgiau pagal
voju. Todėl negalvoju. Paprašė kas, 
didelio vargo prispaustas, puoluo
si gelbėti be komisijų, vienas. Jei 
būtų mano valia, niekas nesirgtų, 
nealktų ir nemirtų

- Kaip tada su amžinąja kara
lyste? - nustebo Kazimieras.

- Jos nereikėtų, nes Žemėje būtų 
gerai.

- Jei niekas nemirtų, neužtektų 
vietos. Žemė maža.

- Apie tai nepagalvojau... - susi
rūpino Tadas Judas. Tiesa, nebūtų 
vietos... Todėl aš ir negavau daug 
galios. Privelčiau netvarkos, gal
voti nelinkęs.

Kazimieras net truputį stebėjosi, 
kad tokį paprastuolį rekomenda
vo Pijus X, didžiai išsilavinęs 
Bažnyčios administratorius ir poli
tikas. Bet jau buvo vėlu ką nors 
keisti.

Vilniuje yra gausokai lenkų. Gal 
ir jų koks doras žmogelis, už namo 
kampo pasislėpęs, rusams grūmo
jo, kai tankai žmones traškė... 
Galėjo, kodėl ne. Gal koksjasek ar 
Liutka šaukė "pšekrev", žmoniš
kumo paskatintas. Derėtų ir į len
kus dėmesį atkreipti, galvojo Ka
zimieras. Tiesa, jį patį lenkai savu 
laiko, nors abu seneliai buvo lietu
viai, tėvas lietuvis, o motina aust
rė. Apsirinka žmonės, jis teisėtai 
negali jiems atstovauti.

Komisijoje reikėtų tylaus, pro
tingo lenko. Tuos užkalbinti, ku
rie ten po Liublino sutarties atsira
do, vengė. O iš ankstyvųjų laikų 
nieko neprisiminė. Grįžo pas Petrą, 
žadėjusį archyvų ir dokumentų 
pagalbą. Petras rankos mostelėjimu 
ant skliauto išrašė devynias ga
lybes ankstyvųjų lenkų vardų,

Kazimieras nenorėjo bemokslio 
baudžiauninko, tik savo trobelę 
žinojusio, nei apie Vilnių, nei apie 
lietuvius negirdėjusio. Netiko kuni
gaikščiui arklininkai, netiko gin
klanešiai, ponus į karus lydėję ir 
nežinoję, kokiame krašte ir kodėl 
tie karai vyko. Ilgai skaitė Kazi
mieras senus vardus, kol sustojo 
ties Bronislava.

Tai buvo skaisti mergelė. Tiesa, 
ne taip labai jauna, bet mergelė. 
Gražaus veido, net apie Mindaugą 
girdėjusi. Kai Piastų giminės kuni
gaikščiai pešėsi savo tarpe, o iš 
pašalies juos gnaibiojo imperato
rius ir kiti Vokietijos galiūnai, tada 
į Lenkiją atsibastė totoriai. O su 
jais - badas, maras. Bronislava bė
giojo nuo vienų prie kitų, valgydi
no mažus, gydė ir guodė suaugu

sius. Ji liko žmonių globėja ir sau
gotoja nuo bado, maro.

- Labai gerai išsirinkai, - pagyrė 
Petras Kazimierą. - Auksas, ne mer- 
gelė. ir gera, ir graži, būtų tikusi į 
Vavelio pilies pobūvius, - juoka
vo, o Kazimieras, jei būtų turėjęs 
kraujo, būtų nuraudęs, žemišką 
drovumą ir pyktį prisiminęs. - Ar • 
nebus gana? - surimtėjo Petras. - 
Neprisirink didelio būrio, nesu
sikalbėsi. O kas pas tave sekreto
rius? Pačiam netinka. Pranciškus 
neturės kantrybės. Pijui X susida
rytų daugoka! jo išsilavinimui 
menko darbo. Tadas Judas ir Bro
nislava... Geriau būtų, jei šie, varg
dieniai, nuo rašymo liktų toliau. 
Jiems būtų, kaip čia pasakius, sun
koka... Dar siūlyčiau kviesti evan
gelistą Luką, patį mokyčiausią iš 
visų mokytų, garsų rašytoją. Evan
gelija, Apaštalų darbai... Bus ge
riau, jei aš pats jį paprašysiu. Esa
me artimi, o iš tavęs lauks plataus 
aiškinimo, ....... ,jU 3Sii laS { ėūJ 

r Didžiai dėkoju, - apsidžiaugė 
Kazimieras ir tuojau pamiršo ne
malonų juokavimą apie Vavelio 
pilį-

Taip ir baigėsi šis painus užda
vinys. Didelių sunkumų nepasi
taikė, nes Ten niekas pareigų ne
sikrato. Todėl ir garsusis Lukas su
tiko Kazimierui padėti. Mokytasis 
Lukas priklausė aukščiausiai klasei 
ne vien dėl savo ankstyvos krikš
čionybės, bet ir dėl kitais požiūriais 
įgytos pagarbos. Reikėjo stebėtis: 
Petras vadovavo visiems apašta
lams, ant uolos pastatė Bažnyčią, 
tačiau atrodė prastas ir savas.

(Bus daugiau)

□ Daugiau nei dešimtmetį Euro
pos Sąjunga laikė savo duris už
darytas, ignoruodama kaimyninių 
šalių prašymus priimti į šią išimtinę 
organizaciją. Bet š.m. sausio 1 die
ną Europos Sąjunga priėmė tris 
naujas turtingas nares - Austriją, 
Suomiją ir Švediją. Dabar Europos 
Sąjungą sudaro jau 15 narių. Nuo 
šio momento spėjama, kad Euro
pos Sąjunga pradės palaipsniui 
augti. Manoma, kad galų gale į ją 
įeis 25-30 valstybių. . .

O Rusijos centrinis bankas nuo 
vasario 1 d. keičia valiutos pirki
mo tvarką keityklose fiziniams 
asmenims - jis nebebus anonimi-
nis: perkantysis privalės pateikti 
asmens dokumentą. t.

□ Daugiau nei 900 žmonių, nu
skendusių Estijos laivo "Estonia" 
katastrofoje Baltijos jūroje praėju
sių metų rugsėjo 28 d., šeimoms 
buvo pasiūlyti piniginiai apmo
kėjimai kiekvienas iki $135,000. 
Estijos draudimo kompanija 
"Skuld" pranešė, jog iki kovo mėne
sio žuvusiųjų artimieji turės apsi
spręsti ar priimti apmokėjimą, ar 
eiti į teismą. Tačiau ne visi pini
giniai pasiūlymai siekia $135,000. 
Pavyzdžiui, Magnus Sundberg bu
vo pasiūlyta už jo motinos žuvimą 
tik $6,700. 'Visiškai neįmanoma 
įvertinti mano motiną tokia pini
gų suma', - pareiškė Sundberg Šve
dijos radijui. Sundberg, kuris yra 
ekonomistas, tap pat pareiškė, kad 
yra labai svarbu, jog didesnės kom
pensacijos būtų išmokėtos tiems, 
kuriems labiausiai to reikia, pavyz
džiui, vaikams, kurie neteko savo 
tėvų. Tarp aukų buvo apie 500 
švedų, likusieji - dauguma estai.

□ 54-erių metų Brunhilda Span- 
gerberger Vokietijoje pradėjo leisti 
specializuotą laikraštį, skirtą jū
reivių žmonoms. Kreipimesi į savo 
skaitytojas ji rašo; "Kad sušvelnin- 
tumėte išsiskyrimo liūdesį, myli
mam vyrui išplaukus į jūrą, nėra 
geresnės priemonės, kaip žaidimas 
šachmatais..."

□ Vieningos valiutos įvedimas 
Europoje įmanomas jau 1997 me
tais, pareiškė Europos Komisija. 
Tai įgalins prasidedantis ekonomi
kos klimatas, tačiau reikės ir pa
pildomų pastangų: sumažinti vy
riausybių skolas ir deficitą, taip 
pat apriboti atlyginimus.

Lietuvos dienoraštis 1944 - 1994
(atkelta iš 3 psl.)

kartų tą patį, gal 5 minutes, ar ilgiau. Sakytum, migdanti monotonija, 
bet užmigti neleido gražūs jaunuolių, abiejų lyčių, veidai su prakaito 
srovelėmis. Kai užbaigė, į trolių laukiančią publiką vienas prabilo. Gal 
dviejų metrų aukščio, laibas, akiniuotas vyras, gal 25-rių metų, labai 
giedro veido, spindinčių akių, neabejotinas Lietuvoje naujos religijos 
fanatikas. Atsimenu tik jo kalbos pradžią:

- Tai va, čia mes pasimeldėm Aukščiausiajam. Gal mūsų malda jums 
keista ir labai paprasta, tik "hery' ir "Krišna" ... Bet mūsų šokis - tik 
Aukščiausiajam atiduoti savo energiją...

Vienam troliui su triukšmu stojant, dviems su didesniu triukšmu 
nueinant, kitų jo žodžių nebesugaudžiau. Dar pastebėjau, kad prie 
trolių laukiančios publikos viena mergaitė priėjo su lėkštele, bet greitai 
grįžo į savo ratelį, matomai nieko negavusi. Sustojęs trolis buvo mano. 
Aš turėjau skubėti į pasimatymą. Ant savęs pykau, kad bute palikau foto 
aparatą.

Liepos 28 vakare Lietuvos TV minėjo Jono Aisčio gimimo 90-metį. 
Buvo įdomus montažas, perpintas Aisčio eilėraščių posmais ir jį 
pažinusiųjų pasakojimais. Leitmotyvu skambėjo melodija su eilėrščio 
žodžiais "Tu mik, o sapne tau drugeliai sapnuosis...' Ramiai, bet su 
jausmu Kazys Bradūnas pasakojo savo pažintį su Aisčiu. Pasakojo, kad 
jam Aistis padovanojęs rašomąją plunksną - parkerį, su kuriuo apie 20 
metų rašąs savo eilėraščius.

Abu, Kazė ir Kazys Bradūnai Vilniuje, atrodo, jaučiasi kaip namie. 
Česlovo Grincevičiaus pelenų iškilmingas laidotuves rugpjūčio 1 d., 
kitų pasakojimu, suorganizavęs K. Bradūnas, nors man jis pats paneigė, 
sakydamas, kad jis buvęs tik vienas iš daugelio organizatorių. O 
laidotuvės buvo įspūdingos, su gedulinėmis mišiomis bei atitinkamu 
pamokslu Katedroje (viskas prel. Kazimiero Vasiliausko). I Antakalnio 
kapines daugiau kaip 100 dalyvių nuvežus trimis autobusais, procesija 
su urna, nešama pradžioje K. Bradūno, paskui LRD valdybos pirm. 
Vytauto Martinkaus, ėjo giedodama giesmes, prieš ūmą į duobę dedant 
ir padėjus, kalbėjo keli rašytojai bei velionio giminaičiai. Kalbėtojų 
tarpe buvo Ir K. Bradūnas. Rugpjūčio 2 dieną dar kartą abu Bradūnus 
sutikau prie Katedros, sukant į Gedimino pr. Jie nešė glėbį gėlių J 
Rašytojų namus, kur buvo pašarvotas poetas Jonas Greičiūnas. Klau

siau, ar jiedu Vilniumi patenkinti? Atsakymas: "Taip, labai patenkinti", bei parkų, net iš šventovių ir kapinių. Ji irgi parduota užsieniose, neliko 
j Chicagą nebegrįšią; po pusmetį gyvensią Vilniuje, po kitą Baltimo-
rėje...

Komunistu "valdymu" ir mafijos valdymu baisiai nusivylęs mokslo 
vyras dėsto:

- Nepriklausoma Lietuva per ketverius metus gyvena III-čią amžių. 
Pirmasis amžius buvo vario. Tuomet jį ne tiek vogė, kiek supirkinėjo ir 
brangiai išpardavė užsieniuose. Antrasis - bronzos amžius. Bronzą 
kriminalistai surinko naktimis, nuo visokių paminklų iš miestų aikščių

Žvilgsnis nuo "Lietuvos" viešbučio i pėsčiųjų tiltą per Neri, 
nuo kurio pavogė visą vari, ii* tiltas dabar neveikia.

nė pėdsako. Dabar išgyvename trečiąjį, aukso amžių, - čia ištiesė man 
dešinę ranką, ant kurios užpernai buvo vestuvinis žiedas. - Žiedus 
pravalgėme..;

Akivaizdus "vario amžiaus" pavyzdys - tiltas (tarkim lieptas) pėstie
siems per Neri, jungiąs V. Kudirkos gatvę su Šnipiškių pakrante. Juo 
tiesiausias kelias iš Gedimino pr. į Centrinę universalinę parduotuvę ir 
"Lietuvos" viešbutį. Žiūri į lieptą, ir seilė varva: taip arti nuo jo į 
Šnipiškių rajoną. Deja, lieptas neveikia, nes tik ką pastačius, prieš 
atidarymą, naktį banditai susirinko varį... Ar ne įdomu?

Einu Gedimino pr. pro parduotuvę, su iškaba MĖSA lange. Jaunas 
vilkinis šimelis sėdi ir žiūri į tą iškabą. Kol nusikabinau aparatą, padu 
čiukštelėjau į šaligatvį. Jis atsisuko į mane. Nebe ta nuotrauka, kokios 
norėjau, bet vistiek nufotografavau...

Kur švaru Vilniuje, tai švaru. Gerai prižiūrimi gėlynai ir takai Lukiškių 
aikštėje. Graži, kad ir be gėlynų, Savivaldybės (buv. Ožeškienės) aikštė. 
Malonu vaikščioti spalvingąja Pilies gatve, Didžiąja, Aušros Vartų, kai 
kuriomis siauromis senamiesčio gatvelėmis. Kur yra atmatų dėžės, 
publika jomis naudojasi.

Kur teršiama, turbūt jokios galybės nepajėgia sutvarkyti. Daug šiukš
lių, visokių atmatų, apie Kalvarijų turgų. Dar labiau užterštas turgus 
priegeležinkelių stoties. O jau Neris, Neris! Laikantis toliau nuo jos 
krantų, tai perlas. Kilometrų kilometrais sutvarkytos, išmūrytos jos 
krantinės. Upės apylinkėj parkai. Nuo aukštų per ją tiltų - gražiausia 
miesto panorama. Tik nesižvalgyk žemyn, į vandenį, jei nenori matyti 
srutų ir šiukšlių!...

Sakalų gatve, pro "mano" namą, kiekvieną rytą žygiuoja seselės 
vienuolės. Juodais, iki puses blauzdų, rūbais, baltais nuometais Kada 
jos eina į šiauriniame gatvės gale esančią bažnyčią (nežinau vardo, 
"Vilniaus vadove" neįrašytas), nematau, dažniausia tebemiegu. Grįžta 
truputį po devintos, kai pusryčiauju. Jos nesidairo, tik kartais tyliai 
šnekasi tarpusavy. Išvykimo rytą, rugpjūčio 4 d., padariau per langą 
porą nuotraukų. Kur nors netoliese yra jų vienuolynas, bet kur, nė 
mano geroji šeimininkė nežinojo. Gatve žingsniuojančios vienuolės 
teikia iliuziją, kad laikai keičiasi į gerąją pusę...

(Pabaiga ateinančiame numeryje)



Chicago, IL

Atsisveikinta su trimis 
mokslininkais iš Lietuvos

Jaunimo Centro kavinėje gruodžio 9 d. vakaronės metu atsisveikinta 
su trimis Chicagoje viešėjusiais ir čia dirbusiais mokslininkais iš Lietu
vos: dr. Kęstučiu Pečkumi, prof. dr. Leonardu Sauka ir Gediminu 
Radvilu.

Šie vyrai papasakojo apie savo veiklą šiame krašte. Pirmuoju kalbėjo 
K. Pečkus. Jis Amerikoje vieši jau antrą kartą, o šiemet jis čia atvažiavo 
vasaros pradžioje. Jis pasakė, kad Lituanistikos tyrimo ir Studijų centre 
Chicagoje radęs daug medžiagos apie išeivių lituanistini švietimą; jis 
tvarkė lituanistinio švietimo medžiagos fondus, parašė knygą apie 
pedagogę Aliciją Rūgytę (iš tos knygos ištrauką perskaitė Marija A. 
Jurkutė).

Kiti du kalbėtojai buvo tautosakininkai. Iš jų pirmasis prabilo dr. L. 
Sauka, kuris yra Lietuvos Tautosakos instituto direktorius. Jis apibūdino 
šio instituto ir savo darbus Lietuvoje, nes Amerikoje ne taip ilgai 
išbuvo. Čia bebuvojant dalyvavo Amerikos Folkloro draugijos konfer
encijoje Milwaukee mieste (ten buvo ir G. Radvila). Taip pat aplankė 
didįjj išeivių tautosakininką prof. dr. Joną Balį, gyvenantį Washingto- 
no apylinkėse, susipažino ir su Indianos universiteto Bloomingtone 
tautosakos instituto ir etnologinės muzikos archyvų rinkiniais Dr. L. 

''Sauka pažymėjo, jog spaudai yra paruošta nemaža lietuvių tautosakos 
medžiagos ir vienas tomas vėl greitai turėtų pasirodyti. Bet jis klausy
tojus nuliūdino su žinia, kad neseniai buvo apiplėšta Instituto leidy
binė bazė ir iš jos pavogta aparatūra.

Pabaigoje kalbėjo Tautosakos instituto asistentas G. Radvilas. Jis 
mažiausia kalbėjo apie savo veiklą, o daugiau populiarino savo 1991 m. 
Lietuvoje išleistą lietuvių patarlių ir priežodžių rinktinę "Savame krašte 
ir tvoros žydi". Jis čia klausytojams (o jų buvo apie 70) pasakydavo tų 
priežodžių ar patarlių pradžią ir reikėdavo atspėti pabaigą. Už atspėjimą 
jis net davė dar iš Lietuvos atsivežtų suvenyrų.

Kadangi šią vakaronę rengė Lituanistikos tyrimų ir studijų centras, tai 
pabaigoje kalbėjo ir centro direktorius dr. Jonas Račkauskas. Programai 
vadovavo centro darbuotoja Stasė Petersonienė.

Išvyko dirbti į Lietuvą
Paulius G. Bindokas, gimęs Chicagoje ir čia išsimokslinęs, gruodžio 8 

d. išvyko dirbti į Lietuvą. Jis yra lankęs Loyolos ir DePaul universitetus, 
kur studijavo kompiuterių sritį, o vėliau darbavosi savo specialybėje.

įstojęs į JAV karo aviaciją prdžioje irgi dirbo kompiuterių specialistu, 
bet vėliau perėjo į greitosios pagalbos medicinos skyrių. Teko šioje 
srityje lankyti pasitobulinimo mokslus, o tada dirbti aviacijos bazių 
ligoninėse ne tik JAV, bet ir kituose kraštuose. Visur pasireiškė kaip 
pareigingas ir darbštus vyras ir buvo už tai apdovanotas.

Dabar nusprendė savo įgytas žinias panaudoti Lietuvoje, kur darbuo
sis Sveikatos apsaugos ministerijos žinioje. Žada gyventi Vilniuje ir iš 
ten su paskaitomis lankytis Lietuvos ligoninėse. Lietuvoje planuoja 

• išbūti mažiausia vienerius metus, o gal net ir ilgėliau.
' ' ” Edv. ŠulaitLs

Lietuvos demokratams laikas vienytis
(atkelta iš 1 psl.) 

nemažai, nepriklausomybė reiškė 
ir reiškia savivaldybę. Tol, kol val
do partiečiai, jiems nėra taip svar
bu, kaip į Lietuvos suverenitetą 
yra reaguojama Maskvoje; Anais 
laikais buvo konferencija. Šiandien 
glūdi galimybė glaudžių sutarčių 
pagalba prisirišti prie rusų imperi
jos.

Užsienio politikos ir saugumo 
klausimais dešinieji demokratai yra 
beveik vieningos nuomonės. Dėl 
Karaliaučiaus, karinio tranzito, po
litinės bičiulystės su buvusia im
perija ir panašiai jie turi savo 
tvirtą žodį.

Teisėtvarka:
Visi demokratinių dešiniųjų par

tijų vadai yra pasisakę už aiškią 
teisinę tvarką Lietuvoje. Už trijų 
valdžios veiksmų atskyrimą ir ne
priklausomybę: įstatymų kūrimą, 
teismų sistemą ir administraciją.

Partiečiai bando laikyti visas šias 
sritis savo rankose. Teisinėje sri
tyje partiečių skirti teisėjai ilgai 
sėdės aukščiausiuose teismuose, 
net ir partijai pralaimėjus. A. Bra
zauskas, de facto partietis, nori 
pašalinti generalinį prokurorą, drį
susi atsistoti prieš mafiją ir net 
pakratyti partiečius. J jo vietą būtų 
šaunu įsodinti patikimą ir klusnų 
partietį. Kad, kaip ir anais gerais 
laikais, visi teismo darbuotojai 
būtų palankūs savo draugams par
tiečiams. Tokiame teisme eiliniai 
piliečiai teisingumo tikėtis vėl 
nebegalės.

Diktatoriams yra svarbu, kad įs
tatymai tarnautų vienam žmogui. 
Demokratams - kad įstatymai tar
nautų teisei (rule of law), visiems 
vienodai - tiek valdžiai ir jos biu
rokratams, tiek eiliniams darbi
ninkams.

Dešinieji demokratai, manyčiau, 
vienbalsiai sutinka, kad teismai turi 
būti nepriklausomi nuo partijų ir 
valdžios viršūnių.

Ūkinė reforma: '

Visi dešinieji demokratai sutin
ka, kad Lietuvoje turi būti atlikta 
ūkinė reforma: laisva rinka, pilna 
teisė į privatų turtą, teisė perduoti 
turtą iš kartos į kartą, pilną teisę 
pirkti ir parduoti visą turtą ir leisti 
laisvai rinkai nustatyti kainas. Val
džios vaidmuo ekonomikoje turi 
būti tik antraeilis. Valdžia tik pri
sideda prie pagrindinių rėmų sus
tatymo ir kuo'mažiau kišasi į kraš
to ekonominius reikalus.

Dešinieji demokratai, deja, nėra 
pilnai suformavę savo nuomones 
dėl laisvos rinkos detalių, nors savo 
tarpe praktiškai nesiginčija. Gaila, 
bet yra užsilikę gan chroniški so
cializmo ligos likučiai net dešiniųjų 
partijų viršūnėse. Todėl, manyčiau, 
dešiniesiems demokratams yra 
ypatingai svarbu kviestis į talką 
liberalus ir prekybininkus, gamin
tojus ir ekonomistus. Tik su jų 
pagalba dešinieji galės suprasti ir 
įgyvendinti laisvą rinką. Dabar, 
dešinieji per daug tikisi paramos iš 
vakariečių ekspertų ir nepastebi, 
kad Lietuvoje auga nauja aukšto 
lygio ekonomikos veikėjų karta, 
nenusistačiusi prieš Lietuvą ir jos 
interesus. Dešiniesiems demo
kratams yra gyvybiškai svarbu susi
jungti ir pritraukti liberaliai galvo
jančius ekonomistus į savo pusę. 
Bus naudinga visiems, ypač Lietu
vai!

Ekonominiai klausimai gal dau
giausiai yra nesuprasti mūsų po
litinių partijų viršūnėse. Lietuvos 
demokratinė pusė, deja, nelabai 
orientuojasi pagrindiniuose laisvo
sios rinkos principuose.

Per dažnai yra kalbama apie 
valdžios vaidmenį didžiųjų įmonių 
tvarkyme, būtinumą neprivatizuo
ti kai kurių firmų, nustatyti algas 
ir net kainas ir 1.1. Visa tai prieš
tarauja laisvosios rinkos princi
pams. Visas tas socialistinis paliki
mas yra kenksmingas kraštui ir jo 
ūkinei gerovei.

Žinau, kad tų principų nesupran

Lietuvos Tautosakos Instituto direktorius prof. dr. Leonar
das Sauka (kairėje) ir to Instituto asistentas Gediminą* 
Radvilas per jų atsisveikinimo vakaronę Chicagos Jaunimo 
Centro kavinėje gruodžio 9 d. Ed. Šulaičio nuotrauka

ALTAS ŽVELGIA į ATEITJ
Baigiant 1994-uosius metus, 

Amerikos Lietuvių Taryba 1994 m. 
gruodžio mėn. 28 d. data išleido 
atsišaukimą į lietuviškąją išeiviją. 
Čia spausdiname pilną jo tekstą. - 
Red.

Mes, Amerikos lietuviai, ruo
šiamės pasitikti 1995-tuosius me
tus ir toliau siekdami savo užsi
brėžtų tikslų, kurių ne vienas buvo 
aprobuoti 1994 m. Amerikos Lie
tuvių Kongreso, - kaip Pabaltijo 
regiono stabiliteto įgyvendinimo, 
Karaliaučiaus krašto demilitariza- 
vimo, ir lietuvių istorinių etninių 
kultūrinių teisių įgyvendinimo
Karaliaučiaus krašte.

Mes kartu su visais Amerikos 
piliečiais 1994 metais dalyvavome 
šio krašto federaliniuose kongresi
niuose rinkimuose, taipogi ir visų 
Amerikos valstijų kongresiniuose 
bei gubematoriniuose rinkimuose. 
Būdami sąmoningais šio laisvo 

ta krašto žmonių daugilma. Kitaip 
ir negali būti. Po 50 metų komu
nistinio socializmo, žmonės laukia, 
kol centras jiems parūpins viską, 
nuo šilumos iki degtinės. Laukia, 
kad už juos net nuspręstų, kaip ir 
ką daryti su savo gyvenimu.

Čia susiduria du pagrindiniai 
principai: laisvė ir priklausomybė. 
Laisvas žmogus nustato savo gy
venimo kryptį pats. Jei padaro 
klaidą - nukenčia. Vergas tokių 
sprendimų nedaro. Už laisvės pra
radimą, vergui duodama pa
prasčiausias pragyvenimas (negy
vas vergas negali tarnauti savi
ninkui!) ir už jį daromi visi sprendi
mai. Vergui nereikia rūpintis nie
kuo, nei dėl blogesnio ar geresnio 
gyvenimo. Tik vergas pamiršta, kad 
gali būti aprūpinamas valdžios ir 
tuo pačiu laisvas.

Tie reiškiniai yra aiškūs laisvam, 
galvojančiam žmogui. Bet dar daug 
žmonių Lietuvoje to nesupranta. 
Demokratai privalo tuos principus 
išaiškinti tautai. Tai nėra lengvas 
darbas. Bet yra svarbiau įtikinti 
žmones, negu abejingai pasiduoti 
ir toliau eiti socialistiniu keliu, 
vedančiu kraštą į skurdo bedugnę.

Kiti klausimai, pavyzdžiui, so
cialinė programa, santykiai tarp 
religijų ir valdžios, mokslas, kultūra 
ir panašiai, gali būti sprendžiami 
tik sutarus dėl principinių, virš 
minėtų klausimų. Einant i detales, 
suvažiavusiųjų nuomonės skirsis, 
bet tai nereiškia, kad dėl detalių 
galima nesutarti dėl bendro, aukš
tesnio tikslo. Dėl to, jei yra prieita 
išvada, kad sutinka dėl principi
nių klausimų, visi sutinka atidėti 
ir sutikti nesutikti dėl detalių, 
kurias galima išspręsti demokra
tiniu būdu, bet kurių sprendimas 
yra akademinis, jei demokratai ne
laimės rinkimu.

Mums Vakaruose yra lengva kri
tikuoti ir mokyti tautiečius Tė
vynėje. Mes esame įpratę gyventi 
laisvame krašte, kur demokratinius 

krašto piliečiais, esame laimingi 
galėdami dalyvauti jo kūrybin
game demokratiniame procese.

Dabar mes, pasitikdami 1995- 
tuosius metus, žiūrime j Lietuvą. 
Ten jau šį pavasarį įvyks saviv- 
aldybiniai rinkimai, kurie bus dar 
vienu demokratijos ir pilietišku
mo išbandymu Lietuvoje.

Šiuose savivaldybiniuose rinki
muose bus balsuojama skirtingai 
negu anksčiau. Rinkėjai balsuos 
ne už politinių partijų atskirus kan
didatus, o už politinių partijų su-

Muzika ateičiai
Kazys Šablevičius (Charles Sable) perkėlė 200 "Pelkių Žiburėlio" radijo 

programų į 50 moderniškų kasečių, pagal reikalą ir restauruodamas. 
Transliuotos per "Margutį" tarp 1953 ir 1977 metų, jos buvo likusios 
gedimui pasmerktose seno tipo juostose. Šablevičius yra muzikinių 
įrašų kuratorius Žilevičiaus - Kreivėno Lietuvių Muzikologijos archyve. 
Jis šiuo daug techninio nusimanymo reikalaujančiu, savanoriškų 215 
valandų darbu, skirtu kaip auka Lituanistikos Tyrimo ir studijų centrui,' 
tolimesnei ateičiai išaugoj o vertingą garsinį archyvą, su rodykle ir 
pilnais užrašais ant kiekvienos kasetės. Šablevičiui šią gausią literatūrinę
medžiagą pagal autorių "epochas" suskirstė Dalia Sruogaitė, kuri yra 
neatskiriamai susieta su "Pelkių Žiburėliu".

- Vilniuje ne taip seniai įkur
tas "Ekskomisarų biuras". Jame 
susibūrę keliolika buvusių po
licijos komisarų, į jį kviečiami 
prityrę kriminalinės policijos 
specialistai, dėl menkos pensi
jos norintys dirbti privačioje 
firmoje. "Ekskomisarų biurui", 
kurį įkūrė buvęs policijos gene
ralinis komisaras P. Hubertas, 
Vidaus reikalų ministerija išdavė 
licenciją vykdyti asmeninę turto 

principus įgyvendino kiti, ne mes. 
Mes tik naudojamės kitų pasiekta 
laisve ir geru gyvenimu. Todėl, 
mums yra lengva būti mandrais. 
Todėl, po pirmųjų dienų, kai už 
arbatpinigius Lietuvoje galėjome 
vaišinti visus iškilmingom vaka
rienėm su šampanu, šiandien, su
grįžę iš Lietuvos, pykstame, kaip 
gali lietuviai drįsti plėšti už mūsų 
malonumus beveik tiek, kiek ki
tuose kraštuose!

Pavergtų žmonių, vergijos pa
likimas yra baisus. Demokratijos 
atveju, pavojingiausias reiškinys 
yra, kai žmonės sako: Mums reikia 
vado "asmenybės", kuri išves kraštą 
iš skurdo, aprūpins mus, kasdien
inės duonos duos už dyką... To
kios nuotaikos, toks troškimas veda 
tik į diktatūras ir oligarchijas. Par
tiečiai tą ilgesį supranta. Dešiniųjų 
demokratinių partijų vadai turi 
suprasti irgi. Jeigu jų karjeros jiems 
yra svarbesnės, negu sekantys rin
kimai, negu laisvė, jie nesiskiria 
nuo partiečių!

Demokratinės partijos turi su
tarti iškelti po vieną kandidatą į 
poziciją, ar tai būtų į savivaldybę, 
Seimą ar prezidentūrą. Iškėlus vie
ną kandidatą, jį reikia remti vie
ningai. Taip yra galimybė laimėti 
ir pradėti Lietuvos demokratijos 
atstatymą.

Kitaip, laimės buvę komunistai, 
o iš mūsų gausite daug patarimų, 
kritikos ir kandidatų! 

darytus kandidatų sąrašus. Čia bus 
naudojama proporcinė rinkimų 
sistema.

Savivaldybiniai rinkimai yra 
svarbūs krašto gyvenimo kūrime, 
ugdyme, - juk juose būna išrinkta 
daugybė atstovų reguliavimui, 
sprendimams, pagal kuriuos turės 
tvarkytis krašto vietovių bendruo
menės. - Šiuose rinkimuose laimė
tojai grius geras išeinamąsias pozici
jas, bazes ruošimuisi po dviejų me
tų įvyksiančiuose Lietuvos respub
likos Seimo atstovų rinkimuose.

šiuo metu Lietuvoje priskaito- 
ma 18 partijų ir politinių orga
nizacijų. Atėjus rinkimų laikui, ne 
visos jos ištiš į rinkimus su savo 
pilnomis, gerai išsakytomis pro
gramomis. Vyks blokavimasis, ma
žesnieji ieškos bendražygių, glau
sis prie didesnių.

Šio pavasario savivaldybiniuose 
rinkimuose Lietuvoje pasirodys, 
kas yra realistiniais politinių siekių 
vykdytojais ir kokios yra Lietuvoje 
galimos artimesnių politinių gru
pių koalicijos.

Čia paminėtina viena dabarti
nio Lietuvos politinio gyvenimo 
detalė. - Štai, ten leidžiamas Lietu
vos Krikščionių Demokratų Parti
jos savaitraštis "Apžvalga" 1994 m. 
lapkričio mėnesį skelbė konkursą 
straipsnio tema "Lietuvos preziden
tas - užsienio lietuvis. Už ir prieš". 
- Konkurso data: iki 1995 m. vasa
rio 1 d. Mes, Amerikos lietuviai, 
susidomėję stebime Lietuvoje bręs
tančią, augančią demokratinę sis
temą. Tad pasitinkame naujus me
tus ir su lūkesčiais, ir su viltimi, ir 
su pasitikėjimu demokratijos atei
timi.

apsaugą, naudojant šaunamuo
sius ginklus ir kitas specialiąsias 
priemones. Biuras jau teikia in
kasavimo paslaugas porai ban
kų, saugo privačius asmenis, 
rengiasi pasirašyti kontraktus su 
užsienio kapitalo įmonėmis.
- Ukrainos bankininkai, 

tris dienas viešėję Lietuvoje, 
domėjosi ekonominiais ir tech
niniais nacionalinės valiutos 

įvedimo reikalais, šiandienine Lie
tuvos finansų būkle. Jie nori pasi
naudoti patirtimi, pasimokyti iš 
kaimynų klaidų.
- Lietuvos ir Šveicarijos at

stovai pasirašė susitarimą dėl pre
kybos žemės ūkio produktais. Švei
carija suteikė muito lengvatų že
mės ūkio produktų importui.
- Vilniuje, Šiuolaikinio meno 

centre, surengta Baltijos valstybių 
videomenininkų kūrinių peržiūra. 
Lietuviai konkursui pateikė 11 
filmų, latviai - 10, estai - 19. Ver
tinimo komisijos pirmininkas - 
žinomas kino ir teatro aktorius J. 
Budraitis.
- Salzburgo aukštojoje- muzi

kos ir vaizduojamojo meno mo
kykloje "Mozarteum" koncertavo 
Lietuvos studentai: pianistė E. Vo
syliūtė, smuikininkė R. Vosyliūtė, 
altistė U. Žebriūnaitė, klarnetistas 
A. Taločka. Programoje skambėjo 
J. S. Bacho, M. Ravelio W. A. Mo- 
zarto, R. Schumanno kūriniai. 
Grota O. Balakausko pjesė "Kaip 
marių bangos prisilietimas". Lietu
vos muzikos akademijos studentai 
buvo gerai įvertinti.
- Vilniaus staklių gamyklų 

nupirko "Hermis grupė". įmonės 
akcijos išperkamos už investicin
ius čekius, o investicijoms ketina
ma naudotis banko "Hermis* kredi
tais. Grupę savo kapitalu remia 
norvegų Mosfildų šeima, už 5 mln. 
litų įsigijusi banko "Hermis" akci
jų. Deramasi ir su Olandijos bei 
Belgijos verslininkais.

įL JŠ VISUR J
- Konferencijoje "Prekyba ir 

investicijos Centrinėje bei Rytų Eu
ropoje", sausio 12-13 dienomis 
vykstančioje Clevelande dalyvau- 
a ir Lietuvos delegacija. Konferen
ciją suorganizavo Baltieji rūmai. 
12 žmonių turinčiai Lietuvos dele
gacijai vadovauja ekonomikos mi
nistras Aleksandras Vasiliauskas.

-Jėzuitą ordino 34-oji genera
linė kongregacija prasidėjo sausio 
5 d. Romoje. Iš įvairių pasaulio 
valstybių suvažiavo 233 atstovai. 
Lietuviams jėzuitams atstovauja 
kun. Antanas Saulaitis, SJ.

Pasaulio Lietuvių Centro, 
Lemont, IL, naujai išrinktoji tary
ba gruodžio 9 d. pareigomis pa
siskirstė taip: Rimas Domanskis - 
pirm., Rimantas Griškelis - sekr., 
Algis Bakaitis - valdybos preziden
tas, Dalia Dundzilienė - ižd. Lėšų 
telkimo ir specialių projektų komi
tetų sudaro: Albinas Kurkulis - 
pirm., Vytenis Grybauskas, Ma
rius Kasniūnas, Zenonas Petkus, 
Rimvydas Rimkus ir Gintautas Sau
lis.

Kun. Vaclovo Aliulio, MIC, 
marijonų vienuolijos vyrausiojo 
vadovo pavaduotojo, straipsnių ir 
pamokslų rinkinys "Žvilgsniai ne 
tik atgal" ką tik išspausdintas Lie
tuvoje.

Veronika Taraškaitė, Cle- 
veland, OH, Vilią Angelą - St. Jo- 
seph aukštesniosios mokyklos še- 

, ^oliktmetė. studentė, "Ali Nite 
Swim" lėšų telkime, perplaukdama 
baseiną4'F,100 kartų, nuplaukusi 
16,9 mylių nuotolį, laimėjo pirmą 
vietą.

-JAV LB Krašto valdyba per 
pirmą savo posėdį, kuris įvyko 
gruodžio 3-4 dienomis Chicagoje 
patvirtino naują Lituanus Fundaci
jos direktorių tarybą. 1995-1996 
metų kadencijai vieningai patvir
tinti šie direktoriai: Regis Vedegys 
- pirm., Silvia Kučėnaitė-Foti - sekr., 
Jonas Kučėnas - ižd., Julius Linta- 
kas ir dr. A. Marchertas. Lituanus 
Fundacijos ex Officio direktorė yra 
Regina Narušienė, o tayrbos direk
toriais dar vienerių metų kadenci
jai pasilieka dr. V. Kelertas, dr. A. 
Klimas ("Lituanus" žurnalo redak
torius), Arvydas Tamulis, dr. M. 
Vygantas ir dr. J. Zdanys.

Paryžiuje, rytų kalbų ir civi
lizacijos institute nauji mokslo me
tai prasidėjo 1994 m. spalio 17 d. 
Lietuvių kalbą ten studijuoja 23 
studentai. Dėstoma ne tik pati 
kalba, bet ir Lietuvos geografija, 
istorija, literatūra. Dėstytojai - doc 
L. Skūpas ir prof M. Chiconene.

Ričardui Račkiui tapus Lie
tuvos Respublikos ambasadoriumi 
Paryžiuje, Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybos 
pirmininko pareigas perėmė Perkū
nas Liutkus.

- Menotyrininkė, Australi
jos lietuvė G. Kazokienė Lietuvai 
Radvilų rūmams dovanojo dvi 
skirtingas meno darbų kolekcijas. 
Tai 235 Australijos lietuvių įvairių 
kartų menininkų, darbai ir 550 
Australijos bei Ramiojo vandeny
no salynų genčių liaudies meno 
kūrinių - dievai, apeigų atributai. į 
pastarąją kolekciją įsilieja ir 380 
unikalinių kriauklių bei iš kriauklių 
daromų papuošalų rinkinys. G. 
Kazokienė baigusi Tūbingeno uni
versiteto Odentologljos fakultetą, 
studijavo Sydney universitete vaiz
duojamąją dailę. Studijų Tasmani- 
joje tikslas buvęs lietuvių dai
lininkų Australijoje kūryba ir veik
la 1950 -1990m. Už disertaciją šia 
tema G. Kazokienei suteiktas hu
manitarinių mokslų daktarės laips
nis. Sydney universitete meno
tyrininkė parengė studiją apie Čiur
lionį.



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

JAV paštas nuo 1995 m. sau
sio 1 d. pakėlė patarnavimo mokes
ti. Už pirmos klasės laiškų pirmąją 
unciją reikia mokėti 32 centus. Už 
kiekvieną pridedamą unciją reikia 
pridėti po 23 centus. Oro paštu i 
užsienį siunčiant laišką, reikia mo
kėti 50 centų už puse uncijos.

A. A. Rimo - Zenono Ig- 
naičio atminimui Kultūros 
Židiniui aukojo:

Po 300 dol.: V. I. Ignaitis.
Po 100 dol.: Keturakių šeima; 

Juozas ir Irena Dičpinigaičiai.
Po 75 dol.: Kostas Norvilą.
Po 50 dol.: Dr. Stefa Dimienė; A. 

ir J. Vytuvis; Martha Murphy; Dr. 
Birutė Paprockienė; Halina Kleme- 
jerytė; Dr. Petras ir Vita Dičpini
gaičiai.

Po 40 dol.: R. K. Čiurliai.
Po 30 dol.: Alina ir Edvardas 

Stakniai.
Po 25 dol.: Henrikas ir Elena 

Andruškos; Ramutė ir Algis Čes- 
navičiai. J. ir L. Giedraičiai, Valda 
ir Raimondas Gaubos, Vytautas 
Maželis.

Po 20 dol.: Aušra ir Zigmas Dič
pinigaičiai; Magda Jankauskienė; 
Vytautas ir Edmundas Vaičiuliai; 
Liuda Kulikauskienė; D. Uzas;

Po 15 dol.: Vitalija Šližienė.
Po 10 dol.: A. Dėdinas, Sofija 

Skobeikienė.
Kultūros Židinio administracija 

dėkoja už aukas.

^^^^Dėkojame

Br. Garankštis, Rego Park, NY, 
atnaujindamas prenumeratą, už
mokėjo dar už dvi prenumeratas 
ir pridėjo didele auką "Darbinin
kui", atsiųsdamas 150 dol. čeki. 
Nuolatiniam mūsų spaudos rė
mėjui nuoširdžiai dėkojame.

Isidore Pazereckas, VVoodha- 
ven, NY, kaip kasmet, taip ir šie
met parėmė "Darbininką" didesne 
auka, atsiųsdamas už prenumer
atą 100 dol. čekį. Nuoširdžiai dėko
jame už pagalbą mūsų spaudai.

Kun. Jonas Adomaitis, Mac- 
kinaw City, MI, kaip kasmet, taip 
ir šiemet vėl apmokėjo prenume
ratą su 100 dol. čekiu. Nuolati
niam "Darbininko" rėmėjui nuošir
džiai dėkojame.

Antanas Antanaitis, Kings 
Park, NY, yra mūsų nuolatinis 
rėmėjas ir kasmet užmoka prenu
meratą su 150 dol. čekiu. Nuo
širdžiai dėkojame dosniam auko
tojui ir už tokią pat didele šiemet
ine paramą mūsų spaudos palaiky
mui.

Vytautas Šeštokas, "Darbinin
ko" bendradarbis iš Los Angeles, 
CA, sveikindamas "Darbininko" 
visą štabą su Kalėdomis ir Naujai
siais Metais, rašo: "Mūsų visų yra 
pareiga paremti ir išlaikyti užsienio 
lietuvių spaudą. Jos gyvastingu
mas turėtų būti visų lietuvių reika
las, nekreipiant dėmesio i mūsų 
Įvairius įsitikinimus. Šia proga, 
•Darbininką" paremti, siunčiu 50 
dol. čekį". Nuoširdžiai dėkojame 
už gražius linkėjimus ir paramą.

Joseph A. Levonas, Jackson 
Heights, NY, kaip kasmet, taip Ir 
šiemet apmokėjo prenumeratą, 
atsiųsdamas 100 dol. čekį. Nuo
širdžiai dėkojame už nuolatine 
paramą mūsų spaudai.

Remigijus Raymond Mėli
ais, Manalapan, NJ, kasmet pare
mia "Darbininką" didesne auka. Ir 
šiemet už prenumeratą atsiuntė 
100 dol. čekį. Nuoširdžiai dėko
jame.

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

Spaustuvė -----(718) 827-1350
Vienuolynas ._ (718) 235-5962 
Vyskupas ----- (718)827-7932
Salė (kor.) ----- (716)827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

"Darbininko" 1995 meta ka
lendorius jau išsiuntinėtas skai
tytojams gruodžio 2 d. Kas norėtų 
užsisakyti daugiau kalendorių, pra
šomi kreiptis į "Darbininko" ad
ministraciją. Vieno kalendoriaus 
kaina su persiuntimu 4 dol.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiunti
mo bendrovės atstovai, į New 
Yorką atvyks šeštadienį, sausio 
21 d. Tą dieną siuntinius priims 
Kultūros Židinio kieme, buv. spaus
tuvės patalpose, nuo 12 iki 1 vai. 
popiet. Jokių muitų nėra. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133. (Dėl siutinių surinkimo 
kitose vietovėse žiūrėkite skelbimą 
6 psl.)

Vyskupas Paulius Baltakis, 
OEM, sausio 13 d. sugrįžo į Brook- 
lyną, aplankęs Autralijos ir Havajų 
lietuvius.

Kun. Vytautas Palubinskas, 
Apreiškimo parapijos klebonas, 
sausio 9 d. išvyko į Los Angeles. Į 
Brooklyną klebonas numato su
grįžti sausio 20 d.

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 datuo
ti 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, ats
iuntus "Darbininkui" 15 dol. auką. 
Visas pelnas skiriamas lietuviškų 
radijo programų rėmimui ir lietu
viškos spaudos darbų išlaikymui.

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos dien
raštis, daugiausiai skaitomas išeivi
jos lietuvių, dėl daugiau kaip dvi
gubai pabrangusio pašto, buvo pri
verstas pakelti metinę oro paštu 
prenumeratą iki $130 nuo 1994 
m. rugpjūčio 1 d. Čekį $130 rašyti 
"Lietuvos aido" vardu ir siųsti JAV 
įgaliotiniui adresu: Bronius Juo
delis, 239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

Paskutinė proga 
ĮSIGYTI

L ENCYCLOPEDIA LITUANICA, 
komplektas 6 tomai; 2. VINCO 
KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai; 3. LIE
TUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS pavie
niai tomai ir kt. Lietuvių Enciklo
pedijos leidiniai. Kreiptis: J. Ka
počius, P. O. Box 752, Cotuit, 
MA 02635; tel. (508) 428-6991.

(sk.)
45 metu lietuvė ieško dar

bo. Turi gerą darbo patirtį prie 
sunkiai sergančių ligonių. Skam
binti tel.: 1-201-762-6247. Kviesti 
Rimą.

47 metu lietuvis slaugas ieš
ko darbo. Jis ketverius metus 
gražiai padėjo Brooklyne sunkiai 
sergančių pagyvenusių žmonių 
šeimoje. Norėtų padėti ligoniams 
New Jersey ar New Yorko apy
linkėse ir kitur. Skalbia, gerai gami
na maistą, sutvarko namus. Skam
binti nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
tel. 908 - 549-8875. (sk.)

TALPINTUVAI PER TRANS- 
PAK siunčiami kas savaitę. 
Skubius siuntinius siunčiame AIR 
CARGO. TRANSPAK, 2638 W. 
69th Street, Chicago, IL 60629. 
Telef. 312 436-7772. CONNECTI- 
CUT valstijoje 203 232-6600. (sk.)

Darbininko administracija 
ir redakcija dėkoja už 
Kalėdų ir Naujųjų Metų 

sveikinimus, gražius 
linkėjimus ir dovanas. 
Miela dirbti ir toliau, kai 

sulaukiama tiek daug gražių 
įvertinimų. Daug kas priminė, 
kad labai laukia savaitraščio ir 

su malonumu jj skaito.

Vasario 16-osios minėjimo 
reikalu pasitarimas vyko sausio 
4 d. Tautos Fondo patalpose. To
kius minėjimus sutartinai rengia 
Amerikos Lietuvių Tarybos skyrius, 
LB New Yorko apygardos valdyba 
ir Tautos Fondas. Šiemet minėjimą 
rengs ALTas, kuriam pirmininkau
ja Vacys Steponis. Pasitarime da
lyvavo New Yorko ALTo skyriaus 
pirm. Vacys Steponis, dr. Marija 
Žukauskienė ir Petras Ąžuolas; LB
New Yorko apygardos pirm. Lai
ma Šileikytė - Hood ir K. Bileris. 
Tautos fondui atstovavo valdybos 
pirm. J. Vilgalys, A. Katinienė ir J. 
Klivečka. Minėjmas įvyks vasario 
19 d. - pamaldos Apreiškimo lietu
vių parapijos bažnyčioje ir aka
deminė dalis Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje.

Iš Metropolitan operos rū
mu sausio 14 d., šį šeštadienį, 
1:30 vai. popiet New Yorko laiku 
per radiją bus transliuojama Jo- 
hann Strauss, jr., opera "Die Fled- 
ermaus". Pagrindiniai solistai: 
Anne Evans, Harolyn Blackwell, 
Hanna Schvvarz. Diriguoja Her- 
mann Michael. Ateinantį šeštadie
nį, sausio 21 d., bus transliuojama 
G. Donizetti opera "L'Elisir 
d'Amore".

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai atsiun

tę metinę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir atsi
lyginę už įvairius patarnavimus ar 
metinį kalendorių:

Po 45 dol.: Vyt. Gintoff, Moun- 
tain Dale, NY.

Po 40 dol.: J. Kontautas, Cen- 
terville, MA; S. Veršelis, Newton, 
MA; V. Katinas, Richmond Hill, 
NY.

Po 30 dol.: Janina Hoff, Hun- 
tington Park, CA; Vyt. Zelenis, 
Reseda, CA; Lola Pilis, Noank, CT; 
Alg. ir Elvira Ošlapai, Old Green- 
wich, CT; C. Masaitis, Thompson, 
CT; Ona Dovydaitis, Lake Worth, 
FL; Vyt Soliūnas, Lemont, IL; 
Petronėlė Staniskis, Baltimore, MD; 
Irena A. Jansonas, Osterville, MA; 
VI. Garsys, VVorcester, MA; VI. 
Lelis, Rochester, NY; P. Ąžuolas, 
Woodhaven, NY.

Po 25 dol.: Kun. V. Cukuras, 
Putnam, CT; Marija Grabnickas, 
Lake Wales, FL; S. Vaškys, St. Pete 
Beach, FL; J. Kardokas, Baltimore, 
MD; Joana Vaičiulaitienė, Bethes- 
da, MD; Mrs. U. Saduikis, So. Bos
ton, MA; J. Snieska, D.D.S., W. 
Hyannisport, MA; Mary T. Že
maitis, MD, Leonia, NJ; Dr. Aldo
na Janadenė, Yonkers, NY.

Po 20 dol.: A. Žilinskas, Bir- 
mingham, AL; A. Bartys, Sun City, 
AZ; J. Ramonas, Santa Monica, 
CA; kun. A. Valiuska, Vista, CA; V. 
Laugalis, Niantic, CT; Ed. Radio- 
novas, W. Hartford, CT; kun. V. 
Pikturna, Riviera Beach, FL; V. 
Gedmintas, St. Pete Beach, FL; Rūta 
Strazdis, Sunny Hills, FL; J. Zu- 
bavidus, Sunny Hills, FL; J. Ruge
lis, Mayvvood, IL; Irena Garunkš- 
tis, Orland Park, IL; Danutė Liepas, 
Michigan City, IN; V. A. Sužiedėlis, 
Brockton, MA; A. Starinskas, Dor- 
chester, MA; Mary Ramanauskas, 
Lowell, MA; Frances Bumila, Rayn- 
ham, MA; Stanislava Cibas, Mil- 
ton, MA; G. Stuopis, Sharon, MA; 
Emilija Tamalavage, VVorcester, 
MA; Vyt. Kutkus, Dearbom Hghts, 
MI; St. šimoliūnas, Detroit, MI; L. 
S. Anužis, Lansing, MI; Irene Po- 
livka, Basking Ridge, NJ; A. J. Janks, 
Elkton, MD; A. A. Razgaitis, Mont- 
dair, NJ; M. Ambrose, New Mar-

Naujuosius metus Lietuva pasitiko, pasipuošusi puriu sniegu. Tuo tarpu New Yorke šventi- 
nei nuotaikai sukurti jo išties trūko.Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Lietuvos Vyčių 12-ta kuopa 
sausio 8 d. sekmadienį, susirinko 
Aušros Vartų parapijos bažnyčioje 
New Yorke, į savo mėnesinį su
sirinkimą. Po sumos parapijos sa
lėje kuopos nariai aptarė savo veik
lą. Gegužės mėnesį numata sureng
ti metinius pavasario pietus. Tai 
bus ypatinga šventė, skirta pami
nėti parapijos 90-ąsias metines. 
Kuopos susirinkime dalyvavo ir 
keli svečiai iš Lietuvos, kurie jau 
spėjo įsijungti į parapijos veiklą. 
Netolimoje ateityje planuojama 
surengti ir antrąjį cepelinų balių. 
Pirmasis praėjo su didžiuliu pa
sisekimu, todėl nuspręsta surengti 
antrąjį. Susirinkimas baigėsi pui
kiomis vaišėmis, kurias suruošė 
kuopos nariai.

ket, MD; J. Budraitis, Northvale, 
NJ; P. Brazauskas, Paramus, NJ; F. 
R. Kazlas, Hollis Hills, NY; J. A. 
Vainius, E. Northport, NY; K. But
kus, Jamaica, NY; A. Vedeckas, 
Massapeųua, NY; Živilė K. Ratas, 
Merrick, NY; V. Kasuba, NY, NY; 
Vyda G. Liaugaudas, NY, N Y; K. 
Milukas, Richmond Hill, NY; P. 
Gvildys, Staten Island, NY; Eu- 
femija Steponis, Seven Hills, OH; 
Agnė Balas, Cleveland, OH; Jonė 
Zaronskis, Cleveland, OH; Ona 
Vilpisauskas, Charlotte, NC; Dalia 
Puzycki, Newtown, PA; Snieguolė 
Jurskytė, Phila., PA; P. Makaraus- 
kas, Phila., PA; Pranė Surma, Phi
la., PA; D. Šatas, Warwick, RI; A. 
A. Reventas, Houston, TX.

Po 15 dol.: K. Campe, New- 
town, CT; H. V. Vaitaitis, Old Say- 
brook, CT; P. A. Miksys, Juno 
Beach, FL; J. Bucevidus, Baltimore, 
MD; A. Zailskas, Cicero, IL; C. 
Surdokas, Baltimore, MD; St. Ra- 
cys, Milton, MA; B. A. Victor, 
Shrewsbury, MA; Mrs. J. Majaus
kas, Mt. Laurel, NJ; D. Uzas, Mas- 
peth, NY; Zina DiFalco, NY. NY; 
Regina Setikas, Thomvvood, NY; 
A. Macuiaitis, Valley Stream, NY; 
Janina Hasselberg, Yonkers, NY.

Po 10 dol.: A. Gedminas, Es- 
condido, CA; J. Narkevidus, Los 
Angeles, CA; Bronė Sirvinskas, No. 
Hollywood, CA; Z. Merkevidus, 
East Haven, CT; Elena Buskevi- 
dus, Hartford, CT; P. Karosas, New 
Britam, CT; Maria Juodaitis, Nor- 
walk, CT; Ed. Baliunas, Holiday, 
FL; V. Berzinskas, Juno Beach. FL; 
Valerija Šileikis, Port Orange, FL; 
Elena E. Jasaitis, St. Petersburg, FL; 
Marija Šaulienė, Seminole, FL; J. 
V. Drese|is, Springhill, FL; Marija 
Balčiūnas, Sunny Hills, FL; K. Sta- 
siukevidus, Treasure Island, FL; J. 
Žebrauskas, Chicago, IL; Vyt. Rū
bas, Riverside, IL; V. Kazniunas, 
Beverly Shores, IN; Gražina Pa- 
egle, Marion IN; Ed. Kemfert, Bal
timore, MD; Raimonda Mikata- 
vage, Hampstead, MD; J. Sakaitis, 
Aubum, MA; J. Starinskas, Bei
ni on t, MA; J. M. Walentukiewicz, 
Boston, MA; P. Mikšys, Leicester, 
MA; L. Dovydėnas, Lenox, MA; J. 
Rentelis, Randolph, MA; P. Nar-

Ar Baltijos šalių moterys gina 
čečėnus?

Sausio 8 d. "The New York Ti
mes" patalpino Michael Specter 
straipsnį apie Rusijos karą prieš 
Čečėnijos respubliką. Vaizdžiai 
aprašoma Rusijos kariuomenės de- 
zintegradja, čečėnų vyrų ryžtas 
ginti savo namus. Pranešama, kad 
sausio 7 d. Rusijos majoras-gene- 
rolas Viktor Vorobjev buvo už
muštas nuo prezidento rūmų pa
leistos granatos. Tai aukščiausias. 
Rusijos karininkas, kuris žuvo jau 
mėnesį trunkančiame kare. Šiame 
straipsnyje cituojamas Rusijos 
dienraštis "Izvestija", kuriame ban
doma nagrinėti Rusijos nesėkmin- 

kevicius, Somerville, MA; K. Var
nelis, Stockbridge, MA; K. Paul
auskas, Uxbridge, MA; A. Norman
tas, Bayville, NJ; Mrs. Frank Ro- 
gers, Nutley, NJ; Ch. Lakacauskis, 
Somerville, NJ; Sigita A. Žibąs, Eli- 
zabeth, NJ; L. Morkūnas, Toms 
River, NJ; P. K. Gobuzas, Blauvelt, 
NY; Ad. A. Laukys, Fort Salonga, 
NY; N. V. Naronis, Jericho, NY; 
Frances Laukaitis, Lynbrook, NY; 
J. Botyrius, Ridgewood, NY; V. 
Vitkus, Rochester, NY; Zinaida 
Vyšniauskas, Malvem, OH; Alg. 
Cesna, VVickliffe, OH; R. A. Žinąs, 
Bethlehem, PA; Ve. Incys, Lan- 
caster, PA; M. Rumkevidus, Phila- 
delphia, PA; C. Sulmar, Spring- 
field, PA; Br. Jaras, Kenosha, WI.

Po 5 dol.: Loretta Tamoshaitis, 
Hot Springs National Park, AZ; J. 
Zeidat, Oceanside, CA; Helen 
Burinskas, Torrington, CT; Rev. 
Gerald Matejune, OP, West Hart
ford, CT; C. Baksys, Deltona, FL; 
V. Antikas, Palm Harbor, FL; L. A. 
Siemaska, Palm Harbor, FL; J. 
Janušaitis, Port Orange, FL; S. Dzi- 
kas, S. Pasadena, FL; Victoria Dėdi
nas, Sunny Hills, FL; Laima Vai
čiūnienė, Chicago, IL; J. Pupinin- 
kas, St. Pete Beach, FL; Elena Me- 
kys, St. Charles, IL; Elena Strazdas, 
Centerville, MA; Sisters of Jesus 
Crucified, Brockton, MA; St. Bal
tūsis, Dorchester, MA; S. Rama
nauskas, Keamy, NJ; A. Daukan
tas, VVallington, NJ; A. Eitmanas, 
West Paterson, NJ; P. Kausas, Port 
Chester, NY; Mildred Dana, Rich
mond Hill, NY; Br. Petrauskas, 
Rochester, NY; Alina Zuras, Roch
ester, NY; Cl. Sakas, Williamsville, 
NY; A. Arūnas, VVoodhaven, NY; 
A. Sabalis, Woodhaven, NY; V. 
Čyvas, Cleveland, OH; A. Pešte- 
nis, Phila., PA; Mrs. Gene Eluhow, 
Arlington, VA; Violet Ogden, 
Pennsboro, WV.

Po 3 dol.: Mary Johnson, Put
nam, CT.

Po 2 dol.: Aldona Liepinaitis, 
Kew Gardens, NY.

Už kiekvieną auką 
nuoširdžiai dėkojame. 
Darbininko Administracija 

go karo priežastys. "Yra sunku kai- • 
tinti paslaptingas moteris-snaiperes 
iš Baltijos šalių, kurios, kalbama, 
kad kariauja kartu su čečėnais. Argi 
jos sugeba sustabdyti visas Gyny
bos ir Vidaus ministerijų jėgas?". 
Taigi, Rusijoje gimdomi gandai 
apie paslaptingą Baltijos šalių kari
nę pagalbą Čečėnijai.

Kultūros žurnalas 
"Naujasis Židinys - 

Aidai"
Lietuvoje leidžiamą mėnesinį 

kultūros žurnalą "Naująjį židinį - 
Aidus" galima užsiprenumeruoti ir 
prenumeratą pratęsti per Tėv. Leo
nardą Andriekų, atsiunčiant jo 
vardu 44 dol. čekį metams šiuo 
adresu: Rev. Leonardas Andriekus, 
OFM, P. O. Box 980, Frandscan 
Monąstery, Kennebunkport, ME 
04046. Už tą kainą žurnalas siun
čiamas oro paštu. Šis žurnalas yra 
"Aidų" tęsinys, skiriamas Lietuvos 
ir viso pasaulio lietuviams. Jis 
laikomas vienu iš pačių geriausių 
Lietuvoje leidžiamų kultūros žur
nalų.

Geriausios 
'dovanos

Lietuviu - anglu kalbų žody
nas. B. Piesarskas, B. Svecevičius. 
512 psl., kietais viršeliais. Turi apie 
27,000 žodžių. Kaina 15 dol.

Anglu - lietuviu kalbu žody
nas. V. Baravykas. 590 psl., kie
tais viršeliais. Turi apie 30,000 
žodžių. Kaina 15 dol.

Litbuanian Cookery. Autorė 
Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 m. išleis
ta 5-ji laida šios populiariausios 
lietuviškų valgių virimo knygos 
anglų kalba. Kas norite pagilinti 
savo virimo žinias, - rasite labai 
daug populiarių lietuviškų valgių 
gaminimo receptų. Labai tinkama 
dovana lietuviškai nekalbantiems. 
Kaina 15 dol. Persiuntimas -1.50.

"Litbuania 700 Years", ang
liškai parašyta knyga yra geriausia 
dovana Jūsų amerikiečiams drau
gams. Ji supažindina su Lietuvos 
senove, jos spalvinga istorija, ne
priklausomybės laikotarpiu, oku
pacijomis ir rezistencija. Tai garsių 
lietuvių istorikų ir politikų straips
nių rinkinys. Knygą redagavo dr. 
Albertas Gerutis. I anglų kalbą vertė 
Algirdas Budreckis. 456 psl. Kaina 
25 dol., įskaitant persiuntimą.

"Moteris su baltu chalatu".
Dr. Konstancija Paprockaitė - Ši
maitienė. 494 psl. didelio formato 
knyga kietais viršeliais. Čia telpa 
35 medicinos daktarės pasakoji
mai apie išgyvenimus, dirbant 
ligoninėse. Kaina 20 dol.

Visos knygos gaunamos rašant: 
Darbininkas 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Užakant žodynus, pridėti po 1 
dol. persiuntimui; užsakant "Mote
ris su baltu chalatu* - pridėti 2 dol.


