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— Neeiliniame Seimo po
sėdyje gegužės 24 d. buvo svars
tytos įstatymo dėl piliečių nuo
savybės į išlikusį nekilnojamą 
turtą teisių pataisos. Nuo šiol 
namai, jų dalys ar butai savi
ninkams grąžinami natūra, jeigu 
juose gyvenantiems nuominin
kams yra suteiktos kitos gyvena
mos patalpos. Už negrąžintą nuo
savybę galės būti kompensuoja
ma žemės sklypais, mišku, kitais 
nenaudojamais pastatais. Kom
pensacijų dydį nustatys ne rin
ka, o vyriausybinė komisija. 
Opozicija teigia, kad šios patai
sos prieštarauja Konstitucijai, nes 
jomis pažeidžiama nuosavybės 
teisė. Vyriausybė pateikė savo pa
taisas, iš kurių dviem ypač prieš
taravo opozicija. Viena iš jų - 
turto savininkui mirus arba jam 
nesant Lietuvos piliečiu, teisė į 
išlikusį nekilnojamą turtą bus 
suteikiama tik nuolat Lietuvoje 
gyvenantiems to savininko gimi
naičiams, antra - piniginė kom
pensacija už žemę bus mokama 
tik tuo atveju, kai tos žemės nebe
galima grąžinti natūra. Pirmąją 
nuostatą ypač kritikavo tautinin
kai, nes ji atima teisę į nuosavy
bę Lietuvos išeiviams. Balsuojant 
Seime, pataisoms pritarta LDDP 
frakcijos balsais.......  ‘ ~'
- Lietuvos Vyriausybė spe

cialiu nutarimu sugriežtino į Lie
tuvą ir iš jos siunčiamų pašto 
siuntų kontrolę. Be kita ko, nu
statyta, kad privatiems asmen
ims gali būti atsiunčiamos neap
mokestinamos muitu pašto siun
tos, kurios sveria iki 31.5 kg, o jų 
vertė - ne didesnė kaip 1000 litų 
(250 USD). Ši tvarka įsigalioja 
nuo liepos 1 dienos.
- Lietuvos aukštųjų mo

kyklų rektoriai, pasipiktinę Sei
mo nutarimu, paskelbė, kad savo 
aukštosiose mokyklose partinių 
diplomų nepripažins.
- Gedimino bokšte taiso

mas stogas, ant kurio įrengta 
apžvalgps aikštelė, bus keičiamos 
bokšto perdangos, taisomi laip
tai. Bokšte bus keičiama eks
pozicija, kuri nesikeitė nuo 1967 
metų. Bokštą remontuoja Pane
vėžio statybininkai, kurie užtik
rino, kad autentiškos bokšto de
talės bus išsaugotos. Manoma, 
kad remontas kainuos apie $100 
tūkstančių. Bus tvarkomas ir kal
nas. Žadama, kad į Gedimino 
pilies bokštą bus galima užlipti 
jau.šių metų Valstybės dieną - 
liepos 6-ąją.

- 13 Vilniaus mokyklos 
trylikamečių moksleivių kartu su 
savo mokytoju Nerimi ir Nemu
nu plaustu ketina nuplaukti nuo 
Baltarusijos sienos iki Rusnės 
salos. Keliautojų plaustas plūdu
riuoja ant 4000 1.5 1 talpos plas
tikinių butelių nuo limonado. 
Rusnės salą keliautojai ketina 
priplaukti birželio 3 dieną. Ten, 
susitikę su Lietuvos žaliųjų judėji
mo vadu, spręs, kaip, neteršiant 
gamtos, galima būtų atsikratyti 
plastikinių butelių.

— Salamiesčio mokykla 
gegužės 25 d. paminėjo 400 metų 
sukaktį. Kupiškio rajono Sala
miesčio mokykla yra viena iš 
daugelio, Radvilų įkurtų, mėgi
nant įtvirtinti Lietuvoje refor
macijos idėjas, šiuo metu Sa
lamiesčio mokykloje mokosi 100 
mokinių. Per iškilmes pirmą 
kartą buvo sugiedotas mokyklos 
himnas.

BE KOMPROMISŲ
Povilas Žumbakis

Amerikoje, stengiantis garan
tuoti pirkėjų saugumą, prie pro
duktų gamintojai privalo pridėti 
tikslų produkto aprašymą. Kai
kompanijos parduoda savo akci
jas, jos privalo pranešti apie vi
sas gerąsias ir blogąsias firmos 
puses, pateikti tikslią statistiką 
ir, svarbiausia, atskleisti visus 
interesus, kurie gali turėti įtakos 
reklamos autoriams. Toks sąžinės 
atvėrimas vadinamas "disclosu- 
re". (įdomu tai, jog Amerikoje 
yra dvi profesijos, kurių nariai 
tokių atsivėrimų neprivalo dary
ti. Tai žurnalistai ir politikai. 
Kodėl? Gal dėl to, kad jie patys 
nustatinėja, ką kiti turi daryti.)

Rašydamas apie Vytautą Lands
bergį, jaučiu pareigą skaitytojams 
padaryti panašų atsivėrimą (dis- 
closure): skaitykite kritiškai nus
iteikę - autorius yra Vytauto 
Landsbergio gerbėjas.

Pirmą kartą V. Landsbergį teko
sutikti 1989-aisiais mažame po
sėdyje Chicagoje, į kurį mane 
pakvietė tikrieji veikėjai (pats 
neturiu ir tuo metu neturėjau 
jokių veikėjo titulų - kvietimas 
buvo privilegija). įspūdis: įdo
mus, gilus žmogus. Suvargęs, tru
putį sulinkęs, bet kietas. Patiko.

Daugiau tos viešnagės metu 
pamatyti šį žmogų teko didesnia
me bendruomenininkų posėdy
je, kur jam ir jo kolegoms (tuo 
metu lankėsi penki Sąjūdžio va
dai) buvo gan vaizdžiai paaiškin
ta, kaip ir ką jie turi veikti Lietu-

Gaisrininkų šventė Vilniuje Šv. Florijono dieną. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Seimo nariai pamatė pasibaisėtiną vaizdą 
prie Lietuvos valstybinės sienos

Vilnius (ELTA). Seimo social
demokratų ir krikščionių de
mokratų frakcijos teiks parla
mentinius paklausimus valsty
binės sienos apsaugos tarnybų 
vadovams dėl sienų apsaugos 
būklės. Jų nuomone, padėtis yra 
tokia, kad negali būti nė kalbos 
apie rimtą sienų kontrolę. Pasie
nio punktai ir kai kurie jų dar
buotojai iš esmės kompromituo
ja Lietuvos valstybę, sakė per 
spaudos konferenciją šių frakci
jų nariai Vytautas Plečkaitis ir 
Petras Giniotas.

Pasibaisėtinas vaizdas, pasak jų, 
yra sienos su Rusija ruože Nerin
goje. Sienos apsaugos postas, 
įsikūręs keliuose vagonėliuose, 
yra beveik trys kilometrai nuo 
pačios sienos. Zona tarp posto ir 
sienos tapo didele prekyviete. Iš 
Karaliaučiaus srities atvykstan
čias mašinas pasitinka Klaipėdos 
ir Neringos prekeiviai, kroviniai 

voje, kad gautų mūsų paramą ir 
pagyrimus. Bet kad per daug 
nesavavaliautų, prieš duodami 
bet kokią paramą mes nusiųsime
savo žmogų į Lietuvą ištirti pade- A. Lincolno realybe: negali visa

da apgauti visų žmonių!ties...
Po to teko kalbėtis su V. Lands

bergiu, M. Laurinkum, R. Ozolu, 
V. Radžvilu savo kabinete, kur 
susipažinome geriau. Jų nuo
monės daugeliu aspektų skyrėsi, 
bet dėl vieno, pagrindinio klausi
mo jie visi sutarė: Lietuva turi 
reikalauti savo pilnutinės teisės į 
nepriklausomybę - be jokių 
kompromisų.

Nuo to laiko jau daug vandens 
nutekėjo Nemunu ir Chicagos 
upe (atbula kryptimi - inžinerijos 
stebuklas. Kartais mūsų veikla 
būna panaši).

Šiandien, nesiremdamas jokio
mis moksliškomis apklausomis, 
tik stebėdamas mūsiškius, many
čiau, jog žmonių nuomonę apie 
Vytautą Landsbergį būtų galima 
suskirstyti taip:

1. Už Landsbergį;
2. Už Landsbergį, bet;
3. Asmeniškai prieš Landsbergį, 

o viešai "Už, bet..l";
4. Kategoriškai prieš Landsbergį 

ir visus landsbergininkus;
5. Neturinčių nuomonės be

veik nėra (arba jie yra dar ne- 
atsibudę nuo 1989-ųjų, arba 
miega iš seniau).

Toks nuomonių pasiskirstymas 
nėra nenormalus reiškinys, kai 
kalbama apie įžymų žmogų. Re

perkraunami ir iš esmės be jokios 
kontrolės įvežami į Lietuvą. įsi
galiojus alkoholio kontrolės įsta
tymui, tokia prekyba, Seimo na
rių nuomone, dar labiau suin- 
tensyvės.

Tuo tarpu Rusija, sakė jie, įsi
rengė modemų sienos kontrolės 
ir muitinės postą. Mūsų vago
nėliai ir po mišką klaidžiojantys 
lazdomis ginkluoti pasieniečiai 
iš Vakarų atvykstantiems vers
lininkams bei turistams sudaro 
laukinių krašto įspūdį, konstata
vo Vytautas Plečkaitis.

Visiškai nekontroliuojama sie
na, einanti Kuršių mariomis, pa
sieniečiai neturi net paprasčiau
sio katerio. Nesaugoma ir jūros 
siena. Pasak prelegentų, vienas 
sargybinis laivas atlieka tiktai 
simbolinę paskirtį. Todėl jūroje 
siautėja kontrabandininkai.

Seimo narių nusistebėjimą su
kėlė ir tai, jog Panemunėje iki 

tas garsus žmogus turi tiek suge
bėjimų, kad galėtų įtikti visiems 
vienodai. Tai gali padaryti tik 
principų neturintis žmogus, pri
sitaikantis prie tos dienos madų. 
Pakelia pirštą, pajunta, į kurią 
pusę vėjas pučia, nuskuba į mi
nios priekį ir pasiskelbia vadu. 
Bet ir tokie paprasti susiduria su

V. Landsbergis tokios proble
mos neturi. Jo nuomonė yra aiš
ki, pozicija vieša. Nors jo mąsty
mo principo daug kas nesupran
ta ir neįvertina, kadangi jis linkęs 
išlaikyti tam tikrą barjerą tarp 
savęs ir žmonių. Gal klystu, bet 
aš jaučiu, kad per šešetą metų 
bent kelis kartus (Toronte, Vil
niuj, Chicagoje, Washington) 
kritiškais momentais teko pa
matyti tikrąjį V. Landsbergį. Pa
liko ypatingo žmogaus įspūdį 
(gal taip nepridera kalbėti apie 
gyvą^žmogų?).

V. ŠLandsbergio asmenybę api
būdinčiau taip: principingas, gi
liai mąstantis, ypatingai detalus, 
gal net pedantiškas (stiprybė kar- 
tais tampa silpnybe), labai ga
bus, tvirtas žmogus ir - svarbiau
sia - moka pripažinti savo klai
das. Myli Lietuvą ir savo artimą. 
Nėra karštas ar kerštingas. Mėg
sta kovoti. Savo nuomonę prie
šininkams mėgsta pateikti hu
moro forma.

Viešai V. Landsbergis sudaro 
visai kitokį įspūdį: užsispyręs, 
kartais netolerantiškas, arogan
tiškas, išsiblaškęs (profesoriaus 
tipas/; per daug-kritįškas, sar
kastiškas, net diletantiškas.

Viešąją nuomonę apie šį

šiol du pastatai priklauso Rusijos 
kariškiams. Jie čia laisvai atvyks
ta ir tvarko savo kažkokius ūki
nius reikalus. Užsienio reikalų 
ministerija tik prieš kelias die
nas įteikė notą, kurioje paprašy
ta Rusijos kariškių išsikelti. Uni
kaliu atveju Vytautas Plečkaitis 
pavadino ir tai, kad Rusijos sieną 
Neringos ruože saugo Klaipėdo
je gyvenantys Rusijos piliečiai.

Prelegentai apgailestavo, kad 
iki šiol neišspręstos sienos su 
Baltarusija delimitavimo ir de
markavimo problemos. Dėl šios 
priežasties užsitęsė pasienio 
punktų įrengimo darbai. Šiuo 
metu esantys 26 tokie punktai 
negali bent kiek efektyviau kon
troliuoti sienos. Socialdemokratų 
ir krikščionių demokratų nuo
mone, sutvarkyti sienų apsaugą 
ir perėjimų kontrolę šiuo metu 
yra vienas svarbiausių vykdomo
sios valdžios uždavinių.

Miss Lietuva-95 19-metę Gabrielę Bartkutę karūnuoja Miss 
Pasaulis-94 indė Aishvvarya Ra i. Kairėje • Miss Lietu va-94 
Jurga Tautkutė. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

žmogų aktyviai kūrė partiečiai 
Lietuvoje, jų draugai užsienyje ir 
pats V. Landsbergis.

Mūsų politikai ir kai kurie Lie
tuvos "buvusieji", turėję daugelį 
metų ruoštis atrodyti kaip liber
alūs politikai: gražūs, nuolaidūs, 
suprantantys ir 1.1. - savo viešas 
personas šlifuoja visą gyvenimą. 
Jiems paprastai netrukdo jokie 
principai, pasiaukojimas ar kitos 
kokios blogos, įkyrėjusios ydos. 
Kai nesiseka, jie pasisamdo "pa
tarėjus", specialistus, sumaniai 
apšlifuojančius jų "image" (da
bar gan populiarus terminas).

Tokie šlifuotojai pas V. Lands
bergį darbo negautų.

Mūsuose V. Landsbergis pa
sirodė keletą kartų. Tų viešnagių 
metu atsiskleidė dalis jo talentų 
ir pozicijų: Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkas, opozicijos va
das, rašytojas, kritikas, muzikas, 
pianistas. Kiekvienas jo vaidmuo 
turi savo rėmėjų ir kritikų. Dau
guma iš jų turi tendenciją priskir
ti jį prie diletantiškų asmenų. 
Dabar girdime tai, ką organizuo
ti jo kritikai jau ilgus metus kala 
tarp mūsų.

Tad turime Vilniuje sumode
liuotą dialogą, kuris pas mus tapo 
rafinuotas ir pritaikytas mūsų 
jausmams:

a) mes V. Landsbergį gerbia
me, vertiname, kai kurie net ir 
"mylime" - pagyrimo laipsnis 
priklauso nuo demagogijos ly
gio;

b) jis tautai daug nusipelnė 
atkuriant Nepriklausomybę (at
rodytų, lyg Nepriklausomybės 
atgavimas buvo koks balsavimas 

Pokalbis tarp premjerų
Gegužės 23 d. Lietuvos premjeras Adolfas Šleževičius kalbėjosi 

telefonu su Rusijos premjeru Viktor Černomyrdin. Pokalbyje buvo 
aptarti abiejų šalių santykiai. Pasak Lietuvos vyriausybės atstovo, 
abi pusės koncentravosi prie piniginių indėlių ir ambasadų pastatų 
klausimų.

Abu premjerai taip pat aptarė Lietuvos ir Rusijos prekybinius 
santykius. Rusijos premjeras pažymėjo, kad yra išplėstos Kaliningra
do srities administracinės teisės ir tai atveria naujas galimybes 
Lietuvos - Kaliningrado ekonominiam bendradarbiavimui.

Šleževičius pakvietė Černomyrdin apsilankyti Lietuvoje ir jau 
paskelbta preliminari data - šių metų rugsėjo mėnesis.

pagal ITAR-TASS

Skandinavijos ir Baltijos šalių 
bendradarbiavimas gynybos srityje
Avanke, Bornholm saloje, Danijoje, gegužės 23-24 dienomis 

įvyko dviejų dienų seminaras bendradarbiavimo gynybos srityje 
tarp Skandinavijos ir Baltijos šalių klausimais. Seminare dalyvavo 
Danijos, Švedijos, Norvegijos, Suomijos, Estijos, Lietuvos ir Latvijos 
Gynybos ministerijų vadovai.

Seminare vyko platus pasikeitimas nuomonėmis dėl bendrų sau
gumo ir gynybos interesų, tačiau ypatingas dėmesys buvo skiriamas 
jungtiniam Baltijos šalių batalionui, kuriam pagalbą teiks Skandi
navijos šalys.

Numatyta, kad sekantis toks seminaras vyks Lietuvoje ateinančiųjų 
metų pavasarį-

pagal ITAR-TASS

dėl šiukšlių sutvarkymo - įdo
mus, bet įprastas veiksmas);

c) šiandieniniam vadovavimui 
jis nebetinka ir netgi kenkia kraš
tui, kadangi nemokėjo dalyti 
žemės, atkurti ekonomikos, val
dyti, pasirinkti patarėjus (ypač 
įdomu, kad tai paminėję kritikai 
prilipina:'mūsų neklausė"), pra
laimėjo rinkimus komunistams, 
nes yra blogas politikas ir t. t.;

d) (ką su tuo V. Landsbergiu 
daryti?) jis galėtų tapti valstybės 
tėvu (socialdemokrato dr. J. Va
laičio siūlymas), stovėti šalia J. 
Basanavičiaus ar dar kokio nors 
negyvo herojaus, bet tik ne ba
lotiruotis į prezidentus (mums 
reikia personos, ne kokio profe
soriaus, nemokėjusio atgaivinti 
kolchozų!);

e) ir pagaliau išvada, gilaus 
mąstymo rezultatas, lemiantis 
atsakymas: dešinieji kandidatų į 
prezidentus neturi. Neturi per
sonos, t. y. žmogaus, kurį galėtų 
remti visas kraštas. Kai kurios 
partijos turi tikras, puikias pro
gramas, bet... neturi kandidato. 
O LDDP turi Algirdą Brazauską. 
Vienintelis, galintis įveikti A. 
Brazauską, yra mūsų politikas - 
biurokratas, kurio nesunkina joks 
principų bagažas. "Tai kaip, esi 
už A. Brazauską ar už mūsiškį 
(kol kas 'ne kandidatą" - bent 
taip yra įsitikinęs vienas žmogus 
Amerikoje)? Jeigu esi už V. 
Landsbergį, tai reiškia - nori, kad 
A. Brazauskaslaimėtų. Jeigu nori, 
kad Lietuvos ateitis būtų šviesi, 
tai turi remti..." (Ar seniai girdė
ta logika?)

(nukelta į 3 psl.)



Parke "Europos Centras" netoli Vilniaus. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Tarptautinė konferencija krikščioniškojo
socialinio mok1

Balandžio 10-11 dienomis 
Vilniuje vyko tarptautinė kon
ferencija "Krikščioniškas sociali
nis mokymas: jo principai ir 
taikymas, kurią surengė Religi
jos studijų ir tyrimų centras prie 
Vilniaus universiteto. Konferen
cijos tikslas - išsamiau supažin
dinti mūsų visuomenę su krikš
čioniškuoju socialiniu mokymu. 
Daug pranešimų renginyje skaitė 
svečiai iš užsienio: Tarptautinės 
krikščioniško socialinio mokymo 
federacijos instituto (IRCOM) 
generalinis direktorius Hyacinthe 
Houard, to paties instituto direk
torius Pierre Collignon, buvęs 
Krikščioniškų profsąjungų kon
federacijos prezidentas Jean Bor- 
nard, žurnalo "Znak" (Lenkija) 
vyr. redaktorius Stefan Wil- 
kanowicz, Prancūzijos krikščio
niškos darbo sąjungos komiteto 
narys Jean Nicolas Moreau, 
Žodžio laisvės fondo prie Euro
pos parlamento atstovas Herve 
Collet. Konferencijos įžanginį 
posėdį Vilniaus universiteto Teat
ro salėje pradėjo VU rektorius 
prof. dr. Rolandas Pavilionis. 
Vėliau pranešimą "Bažnyčia ir 
pasaulis" perskaitė apaštalinis 
nuncijus Lietuvoje arkivyskupas 
Justo Mullor Garcia.

Arkivyskupas Garcia: Lietuvos 
ateičiai ir dabarčiai reikšmingas 
renginys

Šventojo Sosto nuncijus arki
vyskupas Justo Mullor Garcia 
apibūdino vykstančią konferen
ciją kaip renginį, turėsiantį di
delės reikšmės Lietuvos dabarčiai 
ir ateičiai. Jis pasidžiaugė, jog 
pirmą kartą po Nepriklausomy
bės atkūrimo dėstytojai, studen
tai ir dvasininkai susitinka Vil
niaus universitete, "kad be jokių 
prietarų ir nereikalingų emocijų 
galėtų apmąstyti, kokia yra 
Bažnyčios pozicija, kaip ji sup
ranta žmogų ir visuomenę". "Tai 
pirmosios pastangos eiti keliu, 
kuris anksčiau buvo uždraustas", 
- sakė nuncijus. Sovietmečiu ofi- 
cialiajai marksizmo filosofijai, 
piršusiai žmogaus ir visuomenės 
vizijas vien ekonomikos po
žiūriu, Baltijos šalyse jokios al
ternatyvos nebuvo. Ilgą laiką 
Bažnyčios bruožai ir jos realybė 
būdavo pateikiami iškreiptai. 
Arkivyskupo Garcia teigimu, 
postsovietinės šalys, norinčios 
nepakliūti į naujojo materializ
mo pinkles, privalo susipažinti 
su Bažnyčios socialiniu mokslu, 
sudarančiu trečiąjį kelią tarp kap
italizmo ir komunizmo. Šis mok
slas, pasak nuncijaus, nesidomi 
politikos ar ekonomikos tech
niniais ir organizaciniais aspek
tais, bet atkreipia dėmesį į etin
ius padarinius ir pateikia kriteri
jus, kuriais remiantis turėtų būti 
grindžiami santykiai tarp Baž
nyčios ir pasaulio. Arkivyskupas 
Garcia čia pacitavo popiežiaus 
Jono Pauliaus 11 žodžius: "So
cialinėje srityje nieko nėra svarbi-

<mo klausimais
au už žmogų, į kurį žiūrima kaip 
į savo orumą turinčią būtybę ir 
Dievo atvaizdą. Visuomenės ver
tė priklauso nuo žmogaus vertės, 
o ne priešingai".

Toliau arkivyskupas Garcia iš
vardijo keletą svarbiausių prin
cipų, kuriais pagal Bažnyčios 
socialinį mokslą turėtų remtis 
visuomenė. Iš gėrybių priklausy
mo visiems principo išplaukia 
žmonių solidarumo šiuo požiū
riu pareiga. Privačios nuosavy
bės teisėtumo principas išreiškia 
asmens ir šeimos autonomiją ir 
drauge yra susijęs su žmogaus 
orumu bei jo socialiniu pa
šaukimu. Darbo vertės pripaži
nimo principas draudžia laikyti 
konkrečių žmonių darbą preke 
ar kokiu nors gamybos sistemos 
elementu. Žmogiškosios ekologi-, 
jos principas reikalauja gerbti 
absoliučiai visas žmogiškąsias 
būtybes nuo jų prasidėjimo mo
mento iki natūralios mirties. 
Valstybės koncepcijos principas 
atmeta totalitaristinę ir siūlo 
teisinę valstybę, pajėgiančią ga
rantuoti visų juridines ir socia
lines teises. Pagaliau demokrati
jos pripažinimo principas reika
lauja visiems piliečiams suteikti 
galimybę dalyvauti valstybės 
valdyme ir kontroliuoti jos ins
titucijas. Baigdamas Šventojo 
Sosto nuncijus linkėjo, kad ke
lias, kuriuo pradėta eiti, būtų 
ilgas ir prasmingas, kad nenu
trūktų "išganingasis dialogas", 
itin svarbus Lietuvos dabarčiai ir 
ateičiai.

Dr. Eglė Laumenskaitė: ko 
nežinome apie krikščioniškąjį so
cialinį mokymą

Vilniaus universiteto Religinių 
studijų ir tyrimų centro darbuo
toja dr. Eglė Laumenskaitė kvie
tė visuomenės narius, laikančius 
save katalikais, rimčiau pasi
domėti krikščioniškuoju sociali
niu mokymu, nurodė kliūtis, 
trukdančias jam įsitvirtinti mūsų 
visuomenės sąmonėje. "Aki
vaizdžiu paradoksu" prelegentė 
pavadino faktą, kad beveik visos 
politinės partijos savo progra
mose nurodo, kad remiasi krikš
čioniškuoju socialiniu mokymu, 
tačiau mažai kas žino, kas tai yra 
iš tiesų. Kliūtimis, trukdančio
mis įsisavinti šį mokymą dr. E. 
Laumenskaitė laiko tam tikrus 
mąstymo stereotipus.

Prelegentės teigimu, daugelis 
katalikų nemato "būtinybės as
meniškai susivokti, ką reiškia 
būti krikščionimi". Tokie tradi
ciniai katalikai laiko krikščion
iškąjį socialinį mokymą "Baž
nyčios moralizavimu", kaip rei
kėtų dorai gyventi. "O ką reiškia 
dorai gyventi mes maždaug 
žinome", - ironiškai pastebėjo 
prelegentė.

Kitą kliūtį, pasak dr. E. Lau
menskaitės, sudaro marksizmo 
palikimas, "marksistinis visuo
menės supratimas, t. y. princi-

Vilniuje
pinis visų dalijimas į vieną kitai 
priešingas grupes: geri - blogi, 
savi - priešai, teigiamą vertinimą 
priskiriant sau, o neigiamą - "ani
ems". "Marksizmas mus kreipė 
suprasti vieni kitus kaip skirt
ingų ir dažniausiai slepiamų in
teresų grupes, tuo atmesdamas 
mūsų žmogiškų siekių, mūsų 
žmogiškos prigimties bendru
mą", - sakė ji. Dramatiškiausia, 
pastebėjo prelegentė, jog šis 
priešpriešos principas prasiskver
bė ir į krikščionio sąmonę. Jos 
žodžiais, nenoras gilintis, "ką 
reiškia būti krikščioniu ir kas yra 
Bažnyčios socialinis mokymas 
gali virsti krikščionišką veiklą 
imituojančių ir todėl nereikš
mingų struktūrų dauginimu, 
tuščiu moralizavimu".
- Dr. Eglė Laumenskaite atkreipė 
dėmesį ir į "įsišaknijusią tenden
ciją" "krikščionybę pakeisti hu
manizmu ir todėl painioti krikš
čioniškumą su humaniškumu". 
Jos teigimu, daugelis save krikš
čionimis laikančių mano jog 
"Bažnyčia pirmiausiai ir labiau
siai turėtų rūpintis ligoniais ir 
vargšais, t. y. socialine globa ir 
pagalba". Tokia humanistinė 
samprata neakcentuoja asmens 
laisvės, jo gebėjimų, kūrybišku
mo ar atsakomybės už save patį 
ir savo santykius su kitais. "Vadi
namasis humaniškas požiūris 
nuo krikščioniško skiriasi tuo, 
kad siekia tik pagerinti sąlygas, 
kompensuoti ko nors stygių, bet 
neugdyti individo sugebėjimo tas 
sąlygas pačiam susikurti ar savo 
darbu ką nors pasiekti ar įvykdy
ti", - tvirtino prelegentė.

Dr. E. Laumenskaitės nuo
mone, krikščioniškasis socialinis 
mokymas gali būti "vaisingas tik 
perkėlus problemos sprendimo 
ašį į kitą plotmę - ekonominio 
efektyvumo pagrindą, t. y. kūry
biškumą garantuojant ir sociali
nių sąlygų reikalaujantį subjektą
- asmenį", "asmens viršenybė yra 
krikščioniškos sampratos apie 
visuomeninį sutvarkymą esmė",
- pabrėžė prelegentė.

Angelė Čepėnaitė: didžiosios 
viltys nepasiteisino

Vilniaus socialinės rūpybos 
centro atstovė Angelė Čepėnaitė, 
savo pranešime aptardama šian
dieninę Lietuvos socialinę padėtį, 
konstatavo, jog didžiosios viltys
- socialinis teisingumas ir visuo
tinis gėris, kurio išsipildymo 
laukė mūsų visuomenė, siedama 
tai su nužmoginančios sistemos 
pabaiga - nepasiteisino. Pre
legentės tvirtinimu, įgyvendi
nant į rinką orientuotą socialinę 
ir ekonominę politiką iškilo 
problemos, kurioms visuomenė 
nebuvo pasirengusi. A. Čepė
naitės požiūriu, šiandien kaip 
niekada svarbu sukurti našią so
cialinės apsaugos sistemą. Ji 
pastebėjo, jog ryškiausias visuo
menės gyvenimo pasikeitimas 
susijęs su valstybinio turto pri

vatizavimu, kurio metu padary
ta daug teisinių pažeidimų.

Prof. dr. Manfred Spieker. katali
kų socialinio mokymo pagrindas - 
asmens sąvoka

Osnabrucko profesorius dr. 
Manfredas Spieker savo prane
šime aptarė asmens sąvoką, su
darančią katalikų socialinio mo
kymo pagrindą. Jis pateikė ke
turis "žmogiškosios egzistencijos 
įtampos laukus", kuriuos sudaro 
dvasia ir kūnas, individualumas 
ir socialumas, laisvė ir atsakomy
bė. Dievo atvaizdinys žmoguje 
ir žmogaus dvilypumas. Pre
legentas pastebėjo, jog šiuose 
įtampos laukuose potencialiai 
slypi prieštaravimai, galintys 
perkelti tą įtampą į kitas žmo
giškosios egzistencijos sritis.

Prof. M. Spieker pabrėžė, jog 
katalikų socialinis mokymas, 
remdamasis pirmuoju dvasios ir 
kūno įtampos lauku, politikai ir 
ekonomikai nurodo sąlygas, ku
riomis žmogus galėtų vystytis 
dvasiniu ir fiziniu aspektu. Pre
legentas čia kaip sąlygas pami
nėjo laisvą bendrabūvį ir jį atitin
kančių protinę veiklą skatinančių 
švietimo ir kultūros sistemų for
mavimą, šeimos gynimą, ūkinės 
tvarkos sukuriančios optimalius 
santykius tarp žmogaus reikmių 
ir ribotų išteklių, plėtojimą bei 
socialinės apsaugos kiekvienam 
asmeniui garantuojančios žmo
gaus vertą egzistencijos būtiny
bę.

Aptardamas antrąjį žmogiš
kosios egzistencijos įtampos lau
ką, prof. M. Spiekeris apibrėžė 
individualumą kaip žmogaus 
vienkartiškumą, nepakartojamu
mą, nesąlygojamumą bei nedis- 
ponuojamumą. Tuo tarpu so
cialumas, pasak jo, reiškia tai, 
kad žmogus "yra iš prigimties 
atsigręžęs į kitus žmones ir vals
tybes". Remiantis šiuo įtampos 
lauku, katalikų socialinis moky
mas konstatuoja žmogiškosios 
egzistencijos gaires pagal subsid- 
iarumo, solidarumo ir visuotinės 
gerovės principus. Subsidiarumo 
principas reikalauja iš valstybės 
tarnauti piliečiams, ginti jų lais
vės erdvę, skatinti juos veikti 
savo iniciatyva. "Individo kom
petencijai valstybė palieka tai, 
ką jis pajėgia sukurti savo jėgo
mis", - sakė prelegentas. Solidar
umo principas, jo teigimu, įpa
reigoja piliečius padėti vienus 
kitiems ir būti lojaliems valsty
bės atžvilgiu, o valstybę - tar
nauti piliečiams, ypač per so
cialinės apsaugos sistemą, veiki
ančią pagal subsidiarumo prin
cipą.

Visuotinės gerovės principas 
įpareigoja piliečius ir jų ben
druomenes veikti ne tik asmeni
nio intereso, bet ir kitų žmonių, 
taip pat ateinančių kartų, labui.

Laisvė, prof. M. Spieker tei
gimu, apima ir dorinį įsipareigo
jimą. "Asmuo disponuoja laisve, 
tramdydamas savo instinktus, 
priešindamasis pagundoms, 
sakydamas 'taip' arba 'ne' sau 
pačiam", - sakė jis. Drauge laisvė 
reiškia atsakomybę už savo 
sprendimus prieš savo sąžinę ir 
Dievą, o tam tikrose veiksmų 
plotmėse ir prieš visuomenę ar 
valstybę. Formuluodamas minė
tus subsidiarumo, solidarumo ir 
visuotinės gerovės principus, 
katalikų socialinis mokymas 
privalo atsižvelgti ir į šią dimen
siją, nes minėtieji principai sud
aro "asmens laisvės apsaugos 
prielaidą". Remdamasis šia di
mensija, katalikų socialinis mo
kymas drauge akcentuoja pa
grindines žmogaus teises ir val
džios padalijimo principą kaip 
laisvės garantą. Pagaliau laisve ir 
atsakomybe katalikų socialinis 
mokymas grindžia santykius tarp 
Bažnyčios ir valstybės, pasi
žyminčius abipusišku autono
miškumu ir bendradarbiavimu.

Nagrinėdamas ketvirtąjį žmo
giškosios įtampos lauką, prof. M. 
Spieker teigė, jog Dievo atvaiz
dinys žmoguje pagrindžia vie
nodą visų žmonių orumą bei

(nukelta į 4 psl.)

Labdaros organizacijų suvažiavimas Romoje
Popiežius Jonas Paulius II gegužės 13 d. audiencijoje priėmė 

Romoje vykusios Caritas Intemationalis konfederacijos generalinės 
asamblėjos dalyvius. Tą dieną pasibaigė visą savaitę Romoje vykusi 
tarptautinės Caritas Intemationalis konfederacijos penkioliktoji 
generalinė asamblėja, kurioje dalyvavo apie 400 delegatų. Lietuvos 
Caritas federacijai atstovavo sesuo Albina Pajarskaitė.

Asamblėjos pabaigoje dabartinis Caritas Intemationalis pirminin
kas, brazilų vyskupas Alfonso Felippe Gregory, buvo išrinktas antrai 
ketvertų metų kadencijai. Šv. Tėvas, susitikęs su, viso pasaulio 
Caritas federacijų delegatais, tarp kita ko kalbėjo: "Gyvename pa
saulyje, vis dar kupiname nelygybės ir neteisybės, su kuriomis jau 
keli dešimtmečiai sėkmingai kovoja jūsų tarptautinio judėjimo 
nariai ir bendradarbiai. Jūs, - kalbėjo Popiežius, - jėgų ir įkvėpimo 
semdamiesi iš Kristaus palikto žmonių meilės įsakymo, savo uoliu 
darbu duodate patikimą krikščioniško veikimo pavyzdį. Jis turi 
patraukti ir jūsų kraštų politinio, socialinio ir ekonominio gyveni
mo lyderius, kad vargo mažinimas būtų globalinis, visuotinis dabar
tinioi pasaulio uždavinys. VRLS
GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose; nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galelius & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. TeL: 718 229-2629.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teiginiuose 
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'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296-2244.

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

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. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgevvood, NY 11227. TeL 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvi- 
nial 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.

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
‘ jos spaudą paremkime dabar: 
pinigais, Unitrust, testamentais. 

-Tax Exempt #36-2927289- 
per.

Pope Leo XIII Literary Fund, Ine. 
9050 Troy Avenue 
Evergreen Park, IL, 60642

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

^LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.

KVEČAS
JONAS 

1933+197666 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
0UEENSN.Y. 11379 

PHONES (718) 326-1282 ; 326-3150
- TAI M0SV VIENINTELE VIETA -

• GAUSI PARODU SALE -

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
•rLĖKTUVAI
* LAIVAI (CRUISES)
* TRAUKINIAI (AMTRAK)
*AUTOBUSAI

NUOMOJAMOS MAŠINOS
* VIEŠBUČIAI
-r ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ

MOKĖTI GAUMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA
VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 

40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363 
TEL: 718 423 - 6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS 

FAX 718 423 - 3979



Istorijos dulkes nužėrus
- Sukako 75-eri metai, kai 

Kauno Valstybės teatre (dabar
tiniame Muzikiniame teatre) į 
pirmąjį posėdį susirinko Lietu
vos Steigiamojo Seimo nariai. Per 
savo darbo kadenciją šis Seimas 
priėmė besikuriančiai Lietuvos 
valstybei nepaprastos reikšmės

Sekminėse

A
teik, Dvasia Viešpaties, ir apšviesk savo tikinčiųjų šir
dis". Tai malda, labai dažnai kartojama katalikų Bažnyčios 
liturgijoje. Turbūt niekas niekada taip nuoširdžiai tų 
žodžių neištarė, kaip Apaštalų būrelis, likęs be Išganytojo. Ne tai, 

kad jie apie Šv. Dvasią nebūtų girdėję, bet jos pilnumos dar negavę, 
jautėsi silpni įvairių pavojų akivaizdoje.

Plaukia burinis laivas su iškeltu stiebu. Burės tačiau sulankstytos 
ir pririštos prie stiebo. Tad kokia nauda, jei ir palankiausias vėjas 
pūstų. Lygiai kokia nauda žmogui, jei Šv. Dvasia ir pilnai teikia 
savo dovanas, bet jei žmogus to dvelkimo nenori priimti. Užsidaręs 
savo žemiškų silpnybių kiaute, atmeta Šv. Dvasios teikiamą dvasinę 
šviesą ir stiprybę.

Užsidaręs giliame rūsyje žmogus džiaugiasi puikia ir galinga 
elektros šviesa. Tačiau tik išlipęs į žemės paviršių, kai jį ten apipila 
saulės spinduliai, jis tik tada pajunta tikrąją šviesą. Taip ir žmogiškasis 
genijus, besidžiaugiąs savo gabumais ir laimėjimais, pajunta savo 
silpnybę prieš Šv. Dvasios dvelkimą. Tik pilnai priėmęs Šv. Dvasios 
šviesą, pajunta ir savo, kaip Dievo vaiko, didybę.

Kristus perspėja apaštalus, kad greitai paliks juos ir eis pas Tėvą. 
Pramatydamas sunkumus, kurie spaus jo sekėjus, užtikrina: "Nepa
liksiu jūsų našlaičiais - ateisiu pas jus". Ir dar daugiau pažada: "Aš 
paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą globėją - Tiesos Dvasią, kuri 
liks su jumis per amžius".

Išganytojas matė, kad Jo mokiniai dar nėra pilnai pasiruošę tiems 
darbams, kuriems Jis juos pasirinko: skelbti Jo mokslą, tautas vesti 
į Dievo karalystę. Kristus matė, kad Apaštalams trūksta drąsos, 
sumanumo. Jiems reikalinga Šv. Dvasia, Globėja. Ji apaštalus apšvies, 
padrąsins, duos jėgų išpažinti Kristaus mokslą ir jį liudyti kitiems.

Pažadą Kristus ištęsėjo - Šv. Dvasia nužengė Sekminių dienoje. Ir 
mes esame ją gavę per Sutvirtinimo sakramentą. Todėl ir mes 
privalome liudyti Kristų,nes jis yra pasakęs: "Ir jūs liudysite apie 
mane".

Žinoma, nėra reikalo vaikščioti iš namų į namus, nešiojant kokius 
tai lapelius, kaip kad daro kai kurių sektų nariai. Nėra reikalo darbe 
ar prie stalo įstaigoje nuolat kalbėti tikėjimo klausimais. Bet tų 
klausimų nereikia vengti, jei kas juos pajudina. Yra tikinčiųjų, kurie 
myli Dievą ir Bažnyčią, bet bijo ką nors daryti ar sakyti, kai girdi 
tyčiojantis iš Dievo. Tokie bailiai nėra Kristaus liudininkai. Jie 
neatlieka Išganytojo įpareigojimo: "Ir jūs liudysite apie mane".

Kristus yra pasakęs: "Jei kas gėdinasi manęs ir mano žodžių, to 
gėdysis ir Žmogaus Sūnus, atėjęs su savo Tėvo šlove, šventųjų 
angelų lydimas" (Mk 8, 38).

Nusikalstame, jei patys išpažindami tiesą bei gėrį, tylėtame ir 
leistume blogiui įsigalėti. Pikto grėsmė yra visuotinė, dė^to ir 
atsakymas tari būti vispusiškas.

Reikia nešti meilę, kur klesti neapykanta, atlaidumą - kur yra 
neteisybė, viltį - kur nusiminimas, džiaugsmą - kur liūdesys, taiką 
- kur nesantaika.

Reikia tikėjimo, o taip pat ir entuziazmo, kad atgaivintame 
nevilties sulaužytą žmogų.Taip pat reikia meilės, nes ji yra jėga, kuri 
įgalina atlikti didelius darbus.

turėjusius dokumentus - Konsti
tuciją, žemės reformos, savos 
valiutos bei kitus įstatymus. 
Gegužės 14 d. už Steigiamojo 
Seimo signatarus Kauno Arkika
tedroje Bazilikoje aukotos šv. 
Mišios. Pagerbtas Steigiamojo 
Seimo pirmininko, Lietuvos Re
spublikos Prezidento Aleksandro 
Stulginskio atminimas, jo am
žinojo poilsio vietoje Kauno Pan
emunės kapinėse buvo padėti 
vainikai ir gėlės. Atidengta me
morialinė lenta prie namo S. 
Daukanto g.19, kur gyveno vie
nas iš Steigiamojo Seimo narių, 
žymus Lietuvos valstybės veikė
jas, diplomatas, ilgus metus at
stovavęs Lietuvai Didžiojoje Bri
tanijoje bei Olandijoje Bronius 
Kazys Balutis. Paminėti pirmojo 
posėdžio sukaktį miesto vado
vai, svečiai, Steigiamojo Seimo 
narių artimieji, miesto visuo
menė vakare susirinko Kauno 
filharmonijoje, L. Sapiegos g.5, 
kur buvo įsikūrę Seimo rūmai.

— Vilniaus Bernardinų 
bažnyčios sienoje aptiktas 
Antrojo pasaulinio karo metų 
Lenkijos Armijos krajovos veik
los Vilniaus krašte archyvas. Ras
tieji dokumentai patvirtino, kad 
Lenkijos pasididžiavimo - Armi
jos krajovos, vieno didžiausių pa-

Šiauliuose neseniai atstatyta Šv. Ignaco bažnyčia. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

sipriešinimo judėjimų Europoje, 
veikla Vilniaus krašte gerokai 
skyrėsi nuo jos kovos etninėje 
Lenkijoje. Pietryčių Lietuvoje 
Armija krajova kovojo ne tik su 
okupantais, bet ir su lietuvybe. 
Daugelis rastųjų dokumentų 
priskiriami Armijos krajovos
Vilniaus krašto propagandos ir 
informacijos biurui. Archyve - 
laiškai, pranešimai, dokumentai 
apie konspiracinius butus, dir
busių KGB, gestape, bei "nelo
jaliais" laikytų lietuvių sąrašai. 
Dokumetų "lietuviškąją" dalį ga
lima suskirstyti į keturias grupes. 
Pirmoji - tai dokumentai apie 
Lenkijos-Lietuvos santykius, pa
gal kurią numatoma visos Lietu
vos okupacija, lenko valdytojo 
paskyrimas. Antroji - nelojalių 
asmenų sąrašų sudarymas, kuri
ems grėsė nuo ikalinimo ir turto 
konfiskavimo iki mirties baus
mės. Trečioji problema - Armi
jos krajovos bendradarbiavimas 
su vokiečiais. Buvo nuolat 
palaikomas ryšys, deramasi dėl 
ginklų. Ketvirtoji problema, apie 
kurią liudija dokumentai - plė
šikavimas, gyventojų mušimas, 
namų deginimas, gyvulių grobi
mas.
- Kauno priešistorę tyrinė

jant... Ilgą laiką Lietuvoje lyg ir 
neturėjome savos istorijos: mo
kėmės TSRS istorijos. Lietuvos 
archeologų darbai turėjo atspin
dėti ir atitikti slavų, Kijevo Rusi
jos ar atskirų kunigaikštysčių vy
stymosi raidą ir būti jų istorijos 
dalimi. Tačiau laikui bėgant tyri
mai plėtėsi, buvo kaupiama ar

cheologinė medžiaga, nagrinė
jama lietuvių tautos ir valstybės
proistorė. Pačiame Kaune nuo
1930 m. žinomi pilies, nuo 1955 
m. Senamiesčio archeologinių 
tyrimų darbai. Prieškaryje Kau
nas garsėjo Veršvų, Sargėnų, 
Eigulių kapininų tyrimais. Tuo
metiniai atradimai Lietuvą 
"stumtelėjo" arčiau Romos im
perijos, įtraukė į romėniško pa-

BE KOMPROMISŲ
(atkelta iš 1 psl.)

Taip mes šiandien kalbame, 
galvojame ir veikiame. Pas mus 
vyksta debatai, organizuojamos 
kampanijos, dalijami pasiža
dėjimai. Nors mūsų balsų ne
užtektų laimėti net Šilalės saviv
aldybėje padėjėjo postai, tačiau 
mes kalbame iš viršaus ir aiškiai 
žinome, kas, ką, kaip ir kada 
Lietuvoje turi daryti.

Asmenišką savo nuomonę apie 
V. Landsbergį priskirčiau antra
jai grupei. Esu už, bet... (nume
ris 2). Laukiu, kad Vytautas 
Landsbergis pasisakytų, kurį iš 
daugelio savo talentų jis norėtų, 
kad remtume.

Esu už Landsbergį - žurnalistą. 
Už Landsbergį - komentatorių. 
Už Landsbergį - muziką. Už 
Landsbergį - profesorių. Už 
Landsbergį - prezidentą. Bet... ne 
už visas jo profesijas, ne už visus 
užsiėmimus iš karto.

Be abejo, Vytautas yra labai 
gabus ir talentingas. Tačiau tai 
yra laiko ir sveikatos klausimas. 
Visų sričių gerais specialistais 
vienu metu negalima būti ir 

šaulio ribas, nustatyti ryšiai su 
ja. Nesena istorija parodė gali-
mus netikėtumus ir šiuolaikinio
urbanizuoto miesto slepiamus 
lobius. Ruošiantis vandenvalos 
įmonės statybai, atliekamų ar
cheologinio žvalgymo darbų 
meta, surastas daugiau kaip tūks
tantmetį egzistavęs didžiulis Mar
velės kapinynas.

pagal AGEP

negalima laimėti! (Šv. Tomas 
Moore turėjo panašių talentų, 
visus naudojo - karalius jam nu
kirto galvą...)

Jeigu Vytautas Landsbergis 
nori tapti Lietuvos prezidentu, 
jam reikia persiorientuoti, atidė
ti visus kitus savo užsiėmimus į 
šalį ir pradėti rinktis patarėjus ir 
būsimus kabineto narius iš visų 
demokratinių partijų. Laikas su
daryti savo komandą iš žmonių, 
mokančių pasakyti: "Ne, prezi
dente, manau, kad jūsų numonė 
yra klaidinga".

O į man dažnai užduodamą 
klausimą: kaip lyginčiau V. 
Landsbergį su tais vieninteliais 
dviem kandidatais (tarp jų ir 
nepasiskelbusį kandidatą), ga
linčiais laimėti prezidento kėdę, 
turiu atsakyti: tam dvejetai taip 
pat toli iki V. Landsbergio, kaip 
Ančiukui Donaldui ar Peliukui 
Mikiui iki Mikalojaus Konstanti
no Čiurlionio...

(perspausdinta iš "Dienovidis" 
1995 m. gegužės 12 d.)

Darbo duoda vokiečiai
Prieš kelerius metas Vilkaviškio 

siuvimo fabrikas siuvo džinsus 
lietuviams ir uniformas sovietų 
armijai. Dabar šis fabrikas, pa
vadintas "Žemkalnijos" bendrove 
siuva viršutinius drabužius vokie
čiams ir Lietuvos kariuomenei. 
Vokiečiai už kelnes ar sijoną mo
ka po 3.5 DM, o iš Krašto apsau
gos ministerijos, kaip ir iš dauge
lio valstybinių įstaigų atlygini
mo tenka laukti po kelis mėne
sius. Darbuotojų atlyginimai - 
50 - 75 USD. 48.7 % bendrovės 
akcijų valstybė atidavė Vilka
viškio vyskupijai, nes bendrovė 
yra įsikūrusi pastate, kuriame 
prieš karą buvo kunigų seminari
ja. Likusias bendrovės akcijas 
išpirko darbuotojai. Šiuo metu 
bendrovė "Žemkalnija" didžiau
sia Vilkaviškyje, joje dirba apie
800 žmonių. AGEP

KARUSELĖJE
Vytautė Žilinskaitė
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Dabar pas mane ant buto gyvena dvi stadenčiokės, tai jos atnešė 
tamstų knygą, aš net akis išplėčiau - ėgi tai mūsų Antanioks! Sakau 
imsiu ir parašysiu gromatą, didelis žmogus dabar pasidarei, tai ką 
jums reiškia padėti tetai Adai. Matai, aš niekaip negaunu šiferio 
(stogams kloti skirta statybinė medžiaga-red. past.), tai ta, An- 
taniok, pakalbėk ten su savo prieteliu ministru pirmininku, prašyk 
kaip sau, tada greičiau duos. Sumokėk savais, kai atgabensi, susi- 
rokuosim. Šįmet morkos dar saldesnės, tai pasirausi, kiek norėsi.

Teta Ada

Nerašysiu, kas aš; esmi paprastas eilinis skaitytojas, todėl mano 
šventa pareiga pasakyti tamistai, kad tamisfa esi prisiplakėlis ir 
niekšas. Kieno vežime sėdi, to ir giesmę giedi. Bet palauk tamista, 
dar pasikeis laikai, tai sužinosi, koks galas tautos išdaviko! Aš 
tarnavau nepriklausomoj Lietuvoj, kai pats dar į vystyklus šlapinai- 
si! Dar ateis valanda, dar užsprings! savo "slyvom", išgama!

Tautos sūnus

Pupcik! Pamačiau tavo "Slyvukes" ir pagalvojau, kad gali man 
praversti. įstaigoj mane prispaudė parašyti sienlaikraščiui straipsnį. 
Siunčiu faktus ir skaičius, o ta jau ten žinosi. Bai!

Alė

Ir aš bandau plunksną, mielas rašytojau, todėl man įdomu paa
nalizuoti jūsų "Slyvas ir vėtras". Knygos peizažai respektyvūs, dia
logai šakojasi pakankamai, yra hiperbolių, pagrindinis herojus 
sutinka su savo pozicija, tik gal jam trūksta išcentrinės jėgos, bet šį 
trūkumą išperka svorio centro nukėlimas (reikėtų dar poros niuan
sų). Prašau ateity i mano pastabas atsižvelgti.

Bernardas Klienas

Iš visų rašytojų labiausiai mėgstu jus, nes jūs nieko nesugalvojate, 
nefantazuojate, o surašote viską kaip yra, nieko nuo savęs nepride
damas.

A. K.

Rašytojau! Siunčiu jums savo sukurtą penkių šimtų puslapių 
apysaką. Atidžiai perskaitykit, smulkiai išnagrinėkit ir skubiai atrašy- 
kit. Turiu dar parašęs romaną trilogiją ir trisdešimt apysakų, visus 
taip pat atsiųsiu jums. Ką tik ateityje sukursiu, jums viską atsiųsiu. 
Tiesa, mano draugas taip pat rašo, bet gėdinasi, tai atsiųsiu ir jo 
kūrybą. Gal pavyks įkalbėti jo seserį, kad ir ji atsiųstų kūrinių 
pluoštą. "Slyvų ir vėtrų" dar nepradėjau skaityti, nes rašau naują 
apysaką. Kai tik ją baigsiu, pažadu, būtinai atsiųsiu.

Alg. Čiurna

Tikrasis talentas
Per knygų platinimo mėnesį pakvietė ir mane pastovėti knygyne 

už prekystalio. Atseit, savo knygas išplatinti, nes, matai, niekas jų 
pirkti nenori. Gal su autografu ir susigundys, ką gali žinoti.

Gerai, sakau, išplatinsiu, jei jau tokie slunkiai knygynuose dirba. 
Prašau! Didelio čia man daikto!

Drauge su kita, dar mažiau populiariu rašytoju atsistojome už 
prekystalio. Netrukus mūsų pažiūrėti atbildėjo gražus pirkėjų būrys. 
Labai keisti pirkėjai: stovi ir spokso, o prekyba - nė iš vietos.

- Labai malonu, - kreipiausi į juos, - matyti tiek daug knygos 
mylėtojų, literatūros bičiulių, rašytojų draugų, štai čia Čechovas, - 
pakilojau Čechovą, - štai čia aš, - pakilojau save, - štai plunksna 
autografams. Prašom.

Kažkas ištiesė leteną į Čechovą.
- Čechovas, - santūriai perspėjau, - jau atgyveno. Carizmas ir visa 

kita. Tuo tarpu mano knyga - nūdienė, šmaikšti, sąmojinga. Labai 
gera knyga, ir tik dvidešimt aštuonios kapeikos. O Čechovas - jau 
keturiasdešimt. Žiūrėkit, kad pirštų nenusigraužtumėt!

Taip man beaiškinant, kitas pilietis paėmė mano draugo rašytojo 
knygą. Draugas linksmai subruzdo ir čiupo plunksną autografui.

- šitos, - įspėjau pirkėją, - taip pat neskubėkite imti. Iškritikuota 
buvo ir apskritai - vandenėlis. Dar letargu (ilgalaikiu miegu-red. 
past.) užmigsite beskaitydamas. Bent luktelėki!, kol nupigins.

Mano draugas rašytojas pabalo.
- Neužmirškite, - priminiau pirkėjams, - kad už autografą nė 

kapeikos. Na, kur mūsų bočių drąsa? Pirmyn!
Publika - nė iš vietos. Pingvinų būrys.
Teko griebtis kraštutinės priemonės.
- Tasai, - tariau, - kuris pirmas ryšis paimti mano knygą, gaus ją 

veltui. Dvidešimt aštaonias kapeikas sumokėsiu iš savo kišenės. - 
Atsegiau piniginę ir atskaičiavau monetas. - Matot? Lygiai dvidešimt 
aštuonios. Na?

Iš minios atsiskyrė kažkoks vaikiščias kliurkiančia nosim ir suš- 
nipštė:

- Gerai jau, teta. Vyniokit.
Gražiai suvyniojau. Virvute perrišau, kilpą padariau. Padaviau 

ranką, jaukios šeimyninės atmosferos palinkėjau. Karamelę pridė
jau.

Taip man plušant, publikos tolydžio gausėjo. Visi spoksojo į 
mane kaip į sniego žmogų (draugas rašytojas kažkur dingo). Spok
sojo ir kumščiavo vieni kitiems į pašones.

- Tik dvidešimt aštuonios! - plyšavau. - Pigu, šmaikštu, naudinga. 
Skaitykite, skaitykite, skaitykite! Pigu, šmaikštu, sveika... Pirkite, 
pirkite, pirkite! Pigu, sveika, maistinga... tai yra naudinga. Skubė
kite, skubėkite!

Mano nuoširdžios pastangos nenuėjo vėjais. Iki uždarant knygy
ną, pardaviau ne tik visas savo knygas, bet ir tris to caristinio 
Čechovo. Man asmeniškai padėkoti atskubėjo pats knygyno vedė
jas.

- Iki šiol, - atvirai prisipažino jis, - matydamas užsigulėjusias jūsų 
knygas, abejojau, jūsų talentu. Bet dabar mano abejonės visiškai 
išsisklaidė. Jūs turite tikrą talentą - pardavėjos talentą, - užbaigė, iš 
visos širdies kratydamas man dešinę.

Humoristo vieta
Vis dažniau imu susimąstyti: kokia gi satyriko - humoristo vieta 

šioje ašarų pakalnėje? Kas jam galima ir ko negalima? Kur jis dera 
ir kur jis nedera? Ir kodėl jam nedera tai, kas dera kitiems? Kodėl jis 
niekada niekur nefigūruoja? Ir kaip atrodytų, jei figūruotų?

Antai jūs sklaidote laikraštį ir užtinkate tokią žinutę:
(nukelta i 4 psl.)



□ Latvijos ledo ritulio koman
da "Pardaugava" greičiausiai ar
timiausiu laiku gaus $500,000 
paramą iš Rusijos naftos rafiner- 
ijos Almetjevo. Tai nereiškia, kad 
ši seniausia Latvijos komanda yra 
parduota Rusijai, kaip pareiškė 
komandos direktorius Viktor 
Valts. Ši ledo ritulio komanda 
jau keli metai buvo ant bankro
to ribos, o jos lyderis,, plačiai 
žinomas biznierius Vladimir Les- 
kov yra paieškomas policijos.

□ Vienas iš garsiausių Rusijos 
laikraščių, gimusių persitvarky
mo eroje - 1990 metais, "Neza- 
visimaja gazeta" gegužės 24 d. 
neišėjo. Priežastis - fondų trūku
mas. Laikraščio redaktorius Vo- 
talij Tret sako, kad laikraiščiui 
reikalinga $10 milijonų, kad jis 
išliktų. "Nezavisimaja gazeta" 
stipriai kritikavo Jelcin vykdomą 
politiką, tadėl, priešingai negu 
kiti laikraščiai, negavo jokios pa
ramos iš valstybės biudžeto.

□ Latvijos prezidentas Guntis 
Ulmanis ir Ukrainos prezidentas 
Leonid Kudžma gegužės 23 d. 
pasirašė draugystės ir bendradar
biavimo sutarti bei politinę dek
laraciją. Prieš pasirašydami su
tartį, prezidentai turėjo pokalbį 
Rygos pilyje, kur aptarė galimy
bę pasirašyti dar 6 kitus tarpvals
tybinius susitarimus. Ukrainos 
prezidentas lankėsi Latvijoje su' 
dviejų dienų oficialiu vizitu. 
Ukrainos prezidentas tapo pir
muoju iš NVS lyderių, kuris ap
silankė jau nepriklausomose Bal
tijos šalyse. Gegužės 24 d. Kudž
ma išvyko vizitui į Estiją.

□ Artimiausieji Rusijos parla
mentiniai rinkimai įvyks gruo
džio 17 d. Rusijos parlamento 
rinkimų įstatymas turi būti pri
imtas prieš keturis mėnesius iki 
rinkimų. Pagal įstatymo projek
tą, turės būti išrinkti 225 par
lamentarai nuo partijos sąrašų ir 
225 iš vietinių atstovų. įstatymu 
numatytos lengvesnės sąlygos 
partijos kandidatams laimėti vie
tas Valstybės Dūmoje. Demok
ratams tai reiškia, kad jie gali 
pralaimėti prieš konservatorius 
ir prieš liberalus.

Tarptautinė konferencija 
krikščioniškojo socialinio 
mokymo klausimais Vilniuje
(atkelta iš 2 psl.)
negalimybę disponuoti kitais 
asmenimis. Dievo atvaizdas, pro
fesoriaus žodžiais, žymi ir žmo
gaus pašaukimą daryti žemę sau 
pavaldžią. Drauge svečias akcen
tavo ir žmogaus dvilypumą: "jis 
gali kurti ir griauti, susitaikyti ir 
nusižeminti, mylėti ir neapkęs
ti". Dievo atvaizdini, Spieker 
žodžiais, katalikų socialinis mo
kymas mėgina įteisinti perantro- 
pocentrinę socialinę filosofiją. 
Asmuo yra bet kokios socialinės 
tvarkos šaltinis, palaikytojas ir 
tikslas. Šis principas turi reikštis 
politikos ir ekonomikos etikoje. 
Visos socialinės ir politinės ins
titucijos, pradedant įmonėmis ir 
verslu, baigiant valstybe ir tarp
tautiniais santykiais, turi tarnauti 
žmogaus kaip asmens vystymui
si. Keliais žodžiais prelegentas 
čia aptarė ir darbo problemą. 
"Išskirtinė vieta žemę valdančio 
žmogaus gyvenime tenka dar
bui", - pabrėžė jis. Todėl, norint, 
kad dirbantieji jaustųsi atsakin
gais kūrėjais, reikalinga atitinka
ma teisinė sistema. "Bedarbystė 
yra ne tik ekonominė ir socialinė, 
bet ir antropologinė problema. 
Politikai, verslininkai ir prof
sąjungos turėtų rūpintis darbo 
apsaugos ir rentabilių darbo vietų 
kūrimu", - pažymėjo jis.

Atkreipdamas dėmesį į žmo
gaus dvilypumą, prof. M. Spie
ker tvirtino, jog institucinės ir 
struktūrinės priemonės, ribojan
čios šiuos pasireiškimus, pirmi
ausia taikytinos piktnaudžia
vimui valdžia. Todėl, sakė profe
sorius, katalikų socialinis moky
mas gina rinkos ūkio tvarkos ir 
konkurencijos principus, remian
tis partnerystės taisyklėmis ku
riamą įmonių konstituciją, val
džios padalijimu ir visų piliečių 
dalyvavimu valios formavimo 
procese grindžiamą vidinę vals
tybės tvarką, t. y. gina demokra
tinę teisę valstybę, o tarptautinių 
santykių srityje pasitikėjimo for
mavimo ir taikos išsaugojimo 
institucijas bei teisę gintis. Baig
damas prof. M. Spieker pažy
mėjo, jog "katalikų socialinis 
mokslas laiko politiką visuoti
nio gėrio formavimu, vadinasi, 
ir moraline pareiga", drauge dėl 
žmogaus dvilypumo pripažin
damas, kad politika dažnai tega
li būti mažiausios blogybės pa

sirinkimas. s
Konferencijos svečiai iš už

sienio tą pačią dieną krikščio
niškojo socialinio mokymo as
pektu nagrinėjo įmonės orga
nizavimo ir bendravimo joje 
klausimus, analizavo politinės 
kultūros problemas, aptarė masi
nės informacijos priemonių vaid
menį visuomenės gyvenime.

Diskusijų diena
Balandžio 11 d. konferencijos 

organizatoriai, dalyvaujant sve
čiams iš užsienio, surengė keletą 
diskusinių susitikimų su Lietu
vos politikais, verslininkais, dar
bo ir profesinių sąjungų atsto
vais, dvasininkais. Vilniaus ar
kivyskupijos kurijoje įvykusiame 
susitikime su dvasininkija daly
vavo Vilniaus arkivyskupas met
ropolitas A. J. Bačkis, Vilniaus 
vyskupas augziliaras Tunaitis, 
daug kunigų, žurnalistai.

Visuomeninių santykių ir ko
munikacijos instituto (IRCOM) 
generalinis direktorius Hyan- 
dnthe Houard sakė, jog jo vado
vaujamas institutas siekia for
muoti visuomeninius santykius 
remiantis krikščioniškuoju so
cialiniu mokymu. Šitaip siekia
ma taikyti Evangeliją "mūsų tar
pusavio santykiuose plačiąja 
prasme - ne tik šeimoje bei kata
likų bendruomenėje, bet ir įmo
nėje, profsąjungose, valstybės 
valdymo ir tarptautinių santykių 
srityse". Svečias sakė, jog katal
ikų socialinis mokymas sudaro 
krikščioniškosios teologijos dis
cipliną, skatinančią kurti visuo
menines valstybines ir ekono
mines sąlygas, galinčias garan
tuoti palaikiausią asmens vy
stymąsi. H. Houard pabrėžė, jog 
atsikuriančioje šalyje visuomeni
nius santykius itin svarbu for
muoti pagal subsidiarumo, soli
darumo ir visuotinės gerovės 
principus, įpareigojančius valsty
bę tarnauti piliečiams, piliečius - 
padėti vieni kitiems ir dirbti visų 
žmonių gerovės vardan. "Šie 
principai suteikia socialiniams 
santykiams tvirtą pagrindą", - 
sakė svečias. Į juos neatsižvel
giant, pasak jo, iškyla įvairių 
manipuliacijų žmonėmis pavo
jus, kas atveria kelią į naują ver
govę. H. Houard susitikimo metu 
atsakė į įvairius klausimus, dis
kutavo socialinėmis temomis.

VRLS

Lakūnas Julius Kumpikas

Nurašytu lėktuvu iš Prahos 
jis atskrido j Kauną

Š.m."Darbininko" Nr. 20 psl.7 
buvo išspausdinta žinutė apie a. 
a. Juliaus Kumpiko mirties 10- 
ties metų sukaktį. Čia perspaus
diname V. Juknevičiaus straipsnį 
iš "Kauno dienos" 1993 m. lie
pos 19 d. Nr. 135, apie velionio 
tais laikais istorinį skrydį iš Pra
hos į Kauną.

Julius Kumpikevičius labai ge
rai vertino mūsų transatlantin
ius lakūnus didvyrius Stepą Darių 
ir Stasį Girėną. Dažnai minėjo jų 
pasiryžimą, drąsą, didvyrišką 
žygdarbį. Didžiavosi, kad juos 
mums padovanojo Žemaitija. 
Pagal dabartinį Lietuvos teri
torinį suskirstymą Stepas gimė 
1896 m. Klaipėdos rajone, o Sta
sys - 1893 m. kaimyniniame Ši
lutės rajone. Juliaus balsą pa
saulis išgirdo 1910 m. balandžio 
29 d. Mažeikių rajone, Čepiškės 
kaime, kuriame tėvas Pranas 
nuomojo ūkį.

Iš jaunų dienų sūnų traukė 
erdvė, svajojo tapti Jakūnu. La
bai norėjo nardyti padangėmis. 
Atlikęs Kaune karinę prievolę ir 
patarnavęs liktiniu puskarinin
kiu, geidė stoti į Lietuvos aero
klubo civilinių lakūnų kursus. 
Tačiau, negalėdamas sukrapštyti 
reikiamos litų sumos už mokslą, 
labai nusiminė.

Po kurio laiko buvo išsiųstas į 
Lietuvos atstovybę tuometinėje 
Čekoslovakijoje. Noras tapti la
kūnu nepraėjo ir apsigyvenus 
svetur. Prahoje susipažino su vie
nu aviacijos karininku, kuris 
padėjo įstoti į T. Masariko lakūnų 
mokyklą ir apsiėmė pats suteikti 
reikalingą kvalifikaciją. 1933 m. 

spalio mėnesį Julius išlaikė teo
rinius egzaminus. Po to inten
syviai mokėsi valdyti lėktuvą 
padangėmis skraidyti. 1934 m. 
sausio 27 d. ryžtingas žemaitis 
nemokamai gavo tarptautinio 
civilinio piloto teisę.

Jaunasis lakūnas patyrė, kad 
dažnai kitatautis būna nuošir
desnis už savus tautiečius. Bičiu
liams sakė: "Jeigu ne tas prie
lankus čekas lakūnas, tai aš 
mokėčiau tik žeme žingsniuoti, 
kaip ir daugelis kitų svajotojų, 
norinčių pakilti į padanges". 
Nutarė pasirodyti tiems parei
gūnams, kurie nepriėmė į civili
nių lakūnų kursus. Su draugo 
pagalba už 500 kronų (apie 150 
litų) nusipirko seną, prieš trejus 
metus nurašytą čekoslovakų karo 
aviacijos Walter NŽ 60 HP lėktu
vą. Jį sutvarkė, gavo iš Čekoslo
vakijos vyriausybės bei vokiečių 
atstovybės leidimą ir 1934 m. 
kovo 5 d. apie 12 valandą paki
lęs į eędvę pasuko Drezdeno link. 
Pirmąjį pasipriešinimą patyrė 
verždamasis per Rūdinių kalnus, 
skiriančius vieną valstybę nuo 
kitos. Pakilęs į 1700 metrų aukštį, 
įskrido į audringą erdvę. Lėktu
vą svaidė į visas puses. Šlapdriba 
apnešė akinius, kliudė žvalgytis. 
Ir kitoje kalnų pusėje siautė aud
ra. Stiprus šoninis vėjas nubloškė 
lėktuvą nuo tiesios linijos apie 
25 kilometrus. Artėdamas prie 
Drezdeno, įskrido į tirštą rūką. 
Sunku buvo prieš stiprų vėją 
judėti į priekį, nes jis lėktuvą 
svaidė. Pajutęs, kad baigėsi ben
zinas, nusileido lygiame lauke. 
Jį tuojau apsupo vokiečių ka
reiviai. Liepė laukti policijos. 

Netrukus atvyko vietinis smo
gikų vadas dvarininkas von Neu- 
manas, kurio dvaro lauke lakū
nas nusileido, ir paprašė doku
mentų. Atlikęs formalumą, von 
Neumanas grąžino lakūnui po
pierius ir pareiškė, jog gali skristi 
toliau, yra laisvas. Tačiau jau 
buvo vėlus laikas, benziną par
duodančios parduotuvės užda
rytos. Von Neumanas pakvietė 
lakūną į dvarą ir apnakvindino. 
Per naktį lėktuvą saugojo smo
gikų sargyba.

Dvarininkas nepatarė skristi į 
Berlyną. Šeštą valandą nusipir
ko 50 litrų automobilinio su spi
ritu benzino ir išskrido į Star- 
gardą (dabar Stardgradas). Pasie
kęs šį miestą dėl smarkaus vėjo
ir mažo aerodromo esančio tarp 
aukštų pastatų, bijojo leistis. Pa
suko į pietus ir nutūpė lauke, 
apie 3 km nuo to miesto. Vėl 
tarsi iš po žemių išdygo kariškiai 
ir paprašė laukti policijos. At
likęs formalumus ir prisipylęs 
baką automobilinio benzino, 
lakūnas skrido toliau. Štetine 
nusileido. Dėl labai blogo oro 
tame mieste nakvojo. Kovo 7 d. 
iš pat ryto parengė lėktuvą ke
lionėn, bet vietos administracija 
neleido skristi, nes labai smar
kiai lijo. Vidurdienį išskrido į
Stolpą. Papildęs baką benzino pa
judėjo į Dancigą (dabar Gdans
kas). Tą dieną dar labiau pab
juręs oras iškrėtė nelauktą "mir
ties kilpą". 300 metrų aukštyje 
audra ėmė sukti smingantį že
myn lėktuvą. Tik iš trečio karto 
80 metrų aukštyje pavyko jį 
išvesti į horizontalią padėtį. Ka
dangi dėl audros Karaliaučiaus 
aerodrome buvo uždrausta leis
tis, trečią naktį praleido Dan
cige. Kitą dieną pirkęs aviacinio 
benzino, lakūnas pajudėjo į Kara
liaučių. Dėl lietaus, sniego, vėjo 
ir miglos Lietuvos konsulato dar
buotojai tame mieste patarė lauk
ti, kol pasitaisys oras. Kai po 
truputį ėmė šviesėti, lakūnas 
patraukė į Kauną. Vos nuskrido 
keletą kilometrų, jį vėl sutiko 
kelionės "bičiuliai" - lietus ir snie
gas. Nuo Tilžės skrido virš Lietu
vos upių tėvo. Kovo 8 d. laimin
gai nusileido Kaune.

Turbūt iš Karaliaučiaus kažkas 
skambtelėjo, kad atskrenda sve
čias, nes J. Kumpikevičių pasiti
ko Lietuvos aeroklubo pirmi
ninkas prof. Z. Žemaitis, Karo 
aviacijos štabo viršininkas pulk. 
J. Narakas, pulk. Įeit. A. Gustaitis, 
giminės, aviacijos karininkai, ci
viliai lakūnai, draugai.

(nukelta į 7 psl.)

KAR USELĖJE
(atkelta iš 3 psl.)

Vakar Profsąjungų rūmų salėje buvo atidarytas triušių augintojų 
suvažiavimas. Suvažiavusius iškimingai pasveikino humoristas Ra- 
paila.

Arba:
Praėjusį šeštadienį gražus mūsų visuomenės būrys susirinko pa

minėti aktyvaus veikėjo P. jubiliejaus. Su jubiliato biografija su
sirinkusius supažindino Rapaila. Humoristas papasakojo, kaip jubi
liatas ganė buožės bandą, bernavo, platino atsišaukimus ir t.t. 
Vingio parko paviljone atidaryta mūsų respublikos baldų pramonės 
paroda. Koks šiuo metu platus baldų asortmentas parduotuvėse, 
papasakojo humoristas Rapaila.

Arba:
Labai gerai šį sezoną gausiam vasarotojų antplūdžiui pasiruošė 

Palangos kurortas. Apie tai, kaip greitai ir gardžiai papietavo kuror
to valgykloje, vaizdžiai nupiešė humoristas Rapaila.

Arba:
Stiprinant kovą prieš alkoholizmą, įsteigta komisija iš kompetent

ingų asmenų. Komisijos pirmininku paskirtas humoristas Rapaila.
Arba:
Šią vasarą mieste veiks visi gazuoto vandens automatai. Apie tai 

mus painformavo humoristas Rapaila.
Arba:
Dideles viltis kai kas šįmet deda į mūsų gimnastų rinktinę. Savo 

tvirtą nuomonę, kad respublikos gimnastai kovos dėl prizinių 
vietų, pareiškė humoristas Rapaila.

Arba:
Šturmuc ti Džomolungmos viršukalnės išvyko didelė respublikos 

alpinistų grupė. Tačiau viršūnę pasiekti tepavyko humoristui Rapa- 
ilai. -

Arba:
Suvienytųjų Nacijų Organizacijoje įvyko eilinis posėdis. Apie tai, 

kaip stiprinama taika ir saugumas visame pasaulyje, kalbėjo hu
moristas Rapaila.

Šitaip būtų galima tęsti ir tęsti... bet jau ir to, ką perskaitėte,

manau, pakanka, kad įsitikintumėt, jog bėdžiui humoristui nėra nė 
mažiausios kertelės po bekraščiu dangumi.

Gal, sakau, jis tiktų nebent tokio pobūdžio žinutei:
Sausakimšoje teatro salėje netikėtai įsiliepsnojo gaisras. Tačiau 

atkakliomis, draugiškomis pastangomis stichinė nelaimė buvo likvi
duota: sudegė tiktai užuolaidos ir humoristas Rapaila.

Interviu su savimi
Su plyštančia širdimi seku kaip duoda interviu ministrai, solistai, 

namų šeimininkės, ir laukiu nesulaukiu, kada ateis eilė ir man... Kur 
tau.

Todėl, nori nenori, telieka pasiimti interviu pačiai iš savęs, tai yra 
apsiklausinėti save pačią. Vaizdingumo dėlei pridursiu, kad tai 
panašu į žaidimą su savimi šachmatais.

Aš - korespondentė. Gerbiamoji satyrike! Visų pirma leiskite 
pareikšti jums savo pagarbą. Žaviuosi tiek jūsų kūryba, tiek impo
nuojančia asmenybe! Užtikrinu, kad tai ne mano vienos nuomonė!

Aš - humoristė. Ačiū! Mano principas - būk giriamas, bet nesigirk. 
O (žvilgteliu į laikrodį) ir nėr kada klausytis panegirikų.

Aš - korespondentė (maldaujamai). Nors keletą minučių!
Aš - humoristė. Ne, ne!
Aš - korespondentė. Nuolankiai prašau!
Aš. Na, trauk jus devyni. Sėskitės. Tik trumpai!
Koresp. Labai ačiū! Norėčiau pateikti jums keletą klausimų, nes 

jūsų atsakymai labai svarbūs visiems trims respublikos milijo...
Aš. Žinau!
Koresp. Ką jūs galėtumėte pasakyti apie satyros poveikį visuome

nei?
Aš (po ilgokos pauzės). Mmm... Prisipažinsiu, šis klausimas mane 

užklupo nepasiruošusią., satyros poveikis visuomenei? Na, ką gi, jis 
milžiniškas. Neperdėsiu, pasakydama, kad satyra turi didžiulę įtaką 
visiems! Išskyrus tik sukčius, chuliganus, kyšininkus, girtuoklius, 
grobstytojus, miesčionis, biurokratus, ištvirkėlius, despotus, kar
jeristus ir panašų niekalą. Ką čia ir kalbėti, satyra -galingas ginklas!

Koresp. Sakote, ginklas... Beje, šitaip satyrą vadinti įprasta. Tačiau 
ginklai keičiasi, tobulėja. O ko pasiekė satyra po Svifto, Marko 
Tveno, Gogolio?

Aš. Po šių korifėjų, be abejo, nestovėjo vietoje. Jau vien šis faktas

kalba jos naudai. Juk žinote, kad nieko nėra blogesnio, kaip sustoti, 
sustingti... Kas kita, kurlink ji juda - pirmyn ar atgal. Bet čia jau 
kūnų judėjimo, fizikos, sritis...

Koresp. (skubiai). Teisingai, fizikos, astronomijos, chemijos, - tik 
ne mūsų!

Aš. Matau, turite galvą ant pečių!
Koresp. Ho! Dabar norėčiau grįžti prie pirmojo klausimo. Jūs 

išvardijote tuos, kuriems satyra poveikio nedaro. Norėčiau sužinoti, 
kodėl, pavyzdžiui, satyra nepaveikia kišenvagio?

Aš. Todėl, kad kišenvagis yra žemo intelekto ir satyros neskaito. 
Mes dar nesugebame išugdyti aukšto kultūrinio lygio, apsišvietusio, 
apsiskaičiusio kišenvagio. Kai tokį turėsime, tada ir satyra jį veiks. 
Ūgtelėjęs kišenvagis savo ruožtu veiks satyrą, kels jai vis aukštesnius 
reikalavimus, o tuo pačiu ir jos lygį. Tuo būdu kišenvagis ir satyra, 
veikdami vienas kitą, be paliovos tobulės. Tada turėsime virtuozišką 
satyrą ir virtuozišką kišenvagį.

Koresp. Paaiškinkite, kodėl taip maža naujų satyrikų? Kodėl 
viliojantis satyros žanras nepritraukia naujų jėgų?

Aš. Todėl, kad jis viliojantis. Mūsų žmonės pratę eiti ten, kur 
sunkiau!

Koresp. Kokia nūdienės lietuviškos satyros vieta pasaulinėje areno
je?

Aš. Šalia Likoko, Lamio, Azizo, Nešino mes taip pat turime toli 
gražu ne tuščią skreitą. Esame jau gerokai pralenkę sijų gentį, o 
dabar sėkmingai galynėjamės su papuasais. Tai leidžia mums tikė
tis, kad netrukus nušluostysime nosį prancūzams.

Koresp. Ką galite pasakyti apie lietuviškojo humoro pobūdį?
Aš. Kai kas lietuvišką humorą vadina arklišku. Dabar šis palygini

mas gerokai pasenęs. Arkliškąjį humorą išstumia traktoriškasis.
Koresp. Mes gyvename kosmonautikos amžiuje. Kaip jūs įsi

vaizduojate satyriką Mėnulyje?
Aš. Lygiai kaip ir Žemėje. Ir ten, ir čia jis yra besvoris. Ir ten, ir čia 

turi nuolat saugotis, kad kas netrenktų iš viršaus. Ir ten, ir čia jam 
tai per karšta, tai per šalta. Ir ten, ir čia jis neturi kuo kvėpuoti. 
Todėl Mėnulio tirti apsimokėtų siųsti ne kosmonautus, o satyrikus: 
nekainuotų nei skafandrai, nei apmokymas, nebūtų gaišinamas 
laikas treniruotėms, aklimatizavimuisi ir taip toliau. Manau, kad 
bet kokia valdžia būtų visom keturiom už šį projektą.

(Bus daugiau)



Kviečia j tautinę 
vasaros stovyklą 
Dieveniškėse - 
rugpjūčio 7 - 13 d.

Dieveniškių kraštas - siaura 
žemės juosta Lietuvos pietry
čiuose, nutolusi nuo Vilniaus 70 
km, iš trijų pusių apsupta Balta
rusijos teritorijos.

Šis kraštas per paskutinį šimt
metį pavirto lietuviškai kalban
čiu gyventojų sala, nes aplink 
vyko baltarusėj imas.

Čia išsilaikė labai senos liau
dies dainos, papročiai, kurių jau 
nebėra kitose Lietuvos vietose. 
Kelios dešimtys "gatvinio" tipo 
kaimų išsaugojo senąją Aukštaiti
jos architektūrą.

Krašte gausu senovės pamink
lų - pilkapių, yra Bečionių pi
liakalnis, akmuo "Mokas", akmuo 
"Užkeiktos vestuvės" ir kt.

Palaikydami lietuvybę, krašto
tyrininkai ir kiti Rytų Lietuvos 
mylėtojai čia rengė ekspedicijas, 
vakarones, įvairias šventes.

Šiais metais sumanyta stovyk-

Pavasarinis suvažiavimas ir 
kėgliavimo turnyras

Š. m. gegužės 19 - 21 d. Lietuvos Vyčių 79 kuopa veikianti 
Southfield, Ml, prie Dievo Avaizdos parapijos, globojo L. V. Vidurio 
Centro Rajono suvažiavimą ir kėgliavimo turnyrą. Suvažiavime 
dalyvavo 65 vyčiai iš 7 kuopų iš Pennsylvanijos, Ohio ir Michigano 
valstijų.

Gegužės 19 d., penktadienį įvyko susipažinimo vakaras Comfort 
Inn viešbutyje Farmington Hill, MI. Priėmime dalyvavo gražus 
būrys svečių ir vietinių vyčių.

Gegužės 20 d., šeštadienį vyko posėdis. Prieš pradedant posėdį, 79 
k-pos pirmininkė Margaret Dapkus sveikino visus atvykusius ir 
linkėjo smagios viešnagės ir sėkmės kėgliavimo turnyre. Vidurio 
Centro Rajono pirmininkė Lillian Petravičius sukalbėjo maldą, ir 
vadovavo susirinkimui. Dvasios vadas kun. Gediminas Kijauskas 
negalėjo dalyvauti, bet perdavė savo sveikinimus per 25-tos k-pos 
pirmininką Ričardą Marks. Sekė valdybos narių pranešimai, kuopų 
pranešimai ir ateities darbų svarstymai. Buvo nutarta apdovanoti 
buvusį vyriausią Michigan State Universiteto futbolo trenerį, lietu
vių kilmės George Perles specialiu Vidurio Centro Rajono medaliu
per š. m. 82-ąjį seimą, kuris įvyks rugpjūčio 9 - 13 d. Novi Hilton 
viešbutyje, Npvi, MI.

"Pagalba Liėtuvai" vadovas Robertas Boris, pranešė kad per penke
rius metus jau išsiųsta 23 talpintuvai Lietuvon. Jų vertė siekė $15.5 
su viršum milijonų. Vadovas apibūdino apie naują projektą, per
siristi visus Šv. Petro Detroito lietuvių bažnyčios įrengimus, tai 
būtent - altorius, vargonus, statulas, suolus, Kryžiaus kelius ir 1.1. 
Lietuvoj Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos 
bažnyčiai, kun. Leonui Jakimavičiui. Taigi reikia lėšų persiuntimo 
išlaidoms padengti. Vyko aukų vajus prie bažnyčių ir buvo surinkta 
$675. Po pietų vyko kėgliavimo turnyras, kuriame dalyvavo 63 
kėgliuotojai. Pirmą vietą laimėjo Lietuvos Vyčių 79 k-pa veikianti 
prie Dievo Apvaizdos bažnyčios, Southfield, ML Antrą vietą laimėjo 
25-a kuopa iš Cleveland, ir trečią vietą laimėjo 102 k-pa iš Detroito. 
Vyrų grupės individualiai pirmą vietą laimėjo Chip Nevvberry iš 
Southfield, ML Moterų pirmą vietą laimėjo Laura Farrell iš Cleve
land. Regina Juškaitė

Detroit, Ml

Šv. Petro lietuvių bažnyčios 
uždarymas

Gegužės 21 d. 9 v. r. buvo 
aukojamos paskutinės mišios Šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje. Šv. 
Petro parapijos klebonas kun. 
Kazimieras Butkus išeina pensi
jon ir dėl sumažėjusių parapiečių 
skaičiaus buvo nutarta uždaryti
duris. Parapija būtų šventusi 75 
metų sukaktį ateinančiais me
tais.

Mišias koncelebravo vyskupas 
Bemard Harrington, kleb. kun. 
Kazimieras Butkus ir kun. Donald 
Hanchon iš St. Gabriel bažny
čios. Paskutinį sykį šioje baž
nytėlėje buvo pilna buvusiųjų ir 
dabartinių parapiečių liudyti ir 
pasidalinti šiuo istoriniu įvykiu. 
Paskutini kartą buvo girdimos ir 
giedamos šioje bažnyčioje lietu
viškos giesmės - "Pulkim ant 
kelių", "Jėzau pas mane ateiki", ir 
"Sveika Marija".

Savo pamoksle kun. Butkus 
jautriai išreiškė parapiečiams pa
dėką už talką paramą jam as
meniškai ir Bažnyčiai, patar
navimą ir visus atliktus darbus
per šiuos praeitus 74 metus. 
Ankstyvesni atvažiavę lietuviai 
statė šią parapiją vįsom jėgom,

Clevelando ateitiuinki jos metinės šventės programos pranešė
ja A. Bublytė. V. Bacevičiaus nuotrauka

la rengiama pagal didelį pa
sisekimą turėjusių Ramuvos sto
vyklų pavyzdį - mokomasi viet
inių liaudies dainų, šokių, susi

dėdami plytą prie plytos. Daug 
darbo, prakaito ir meilės buvo 
įdėta. Vyskupas Harrington pir
miausia perdavė kardinolo Adam 
Maida palaiminimą. Toliau jis 
pasidalino savo mintimis, jog 
beveik 75 metus gyvavo ši maža
lietuviška bažnyčia. Per gerus ir 
taip pat per blogus laikus išsi
laikė. Kai vyskupija uždarė daug 
bažnyčių šiame rajone 1989 
metais, Šv. Petro bažnytėlei ne
buvo žadėta uždaryti savo duris. 
Daug ašarų biro - iš džiaugsmo ir 
iš liūdesio.

Vyskupas pranešė, kad Detroi
to arkivyskupija davė leidimą, 
leisti visus bažnyčios įrengimus 
- altorius, vitražus, suolus, statu
las ir t. t. siųsti Lietuvon. Čia 
šios bažnyčios gyvenimas pasi
baigė, o su persiuntimu naujų 
įrengimų, Alytaus bažnyčios 
gyvenimas prasidės.Taigi Šv. 
Petro bažnyčia liks gyva Lietu
voj.

Baigiant, vyskupas Harrington 
padėkojo kun. Butkui už jo 20 
metų tarnavimą šiai bažnyčiai ir 
parapiečiams.

Regina Juškaitė

pažįstama su krašto istorija, lan
komi gamtos ir istorijos pamink
lai, rengiamos ekskursijos, va
karonės, senovinės šventės. Šią 
stovyklą pamėgo ir kitataučiai - 
atvažiuoja latvių, vokiečių, 
prancūzų, kurie irgi pasakoja ir 
rodo savo kultūros lobius.

Stovyklos sąlygos:
Gyvenama bus Dieveniškių 

Žemės ūkio mokyklos bendra
butyje (su valgykla) ir palapinių 
stovykloje. Galima bus ir patiems 
pasigaminti maisto.

Piniginės išlaidos: Nakvynė 
bendrabutyje - 4 Lt už. parą, 
maitinimas valgykloje - 10 Lt 
per dieną, kelionė iš Vilniaus į 
Dieveniškes - 5 Lt. Mokėti reikės 
ir už ekskursijų autobusus.

Pasaulio Lietuvių: sporto 
žaidynėms besiruošiant;

šių metų vasarą nuo liepos 30 
d. iki rugpjūčio 5 d. Lietuvoje 
vyks Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės. Tai jau penktosios. Pir
mosios įvyko 1978 m. Toronto, 
Kanadoje, antrosios - 1984 m. 
Chicagoje, trečiosios - 1988 m. 
Adelaidėje, Australijoje, o ket
virtosios sugrįžo į nepriklauso
mybę atstačiusią Lietuvą 1991 
m. Ten buvo apsispręsta vykdyti 
ir kitas Pasaulio lietuvių žai
dynes.

Jau antri metai kai Šiaurės 
Amerikos lietuvių fizinio auklėji
mo sporto sąjunga (ŠALFASS) šiai 
šventei energingai ruošiasi. JAV 
ir Kanada apsisprendė organiza
vimo darbą dirbti atskirai, nors 
daugelį reikalų tariasi kartu. JAV 
sportininkus tenka organizuoti 
man; kartu einu vicepirmininko 
sporto reikalams pareigas LB 
Krašto valdyboje, todėl drįstu į 
Jus kreiptis su prašymu - ne aukų, 
ne darbo, bet prašymo, kad in
formuotumėte savo apylinkės, 
apygardos narius apie busimą
sias žaidynes Lietuvoje ir padė
tumėte sukelti sportininkų en
tuziazmą šiose žaidynėse daly
vauti.

Nors turime JAV 22 sporto klu
bus, tačiau visose JAV LB apy
linkėse tokių klubų nėra. Apy
linkių suskaitome 78. Patys su
prantate, kad per ŠALFASS-gą 
neįmanoma pasiekti visus, kurie 
norėtų ir galėtų žaidynėse daly
vauti. Šalia krepšinio, tinklinio, 
futbolo, ledo ritulio, teniso, plau
kimo, šachmatų, lengvosios atle
tikos varžybų bus ir mažiau mūsų 
tarpe praktikuojamas sportas, tai 
stalo tenisas, aviacijos, badmin
tono, biliardo, kėgliavimo, reg
bis, sportiniai šokiai, sportinė 
žūklė, žirginis sportas. Žaidynių 
atidarymas - liepos 30 d. Vilniaus 
Kalnų parke, o uždarymas -rug
pjūčio 5 d. Kauno Dariaus ir 
Girėno sporto centro stadione. 
Visi sportininkai bus apsistoję 
Technikos universiteto Vilnių’* 
naujame bendrabutyje. Visas 
išlaidas sportininkams Lietuvoje 
apmoka PLSŽ organizacinis ko-

Juno Beach, FL
Kun. Vytautas Pikturna aptarnauja Palm Beach, Pompano 

Beach, Juno Beach lietuvius. Balandžio 20 d. lietuviai kun. Vytauto 
Pikturnos 80 metų amžiaus sukakties proga surengė jam pagerbi
mo pietus, po kurių pasakyta daug sveikinimo kalbų. LB apylinkės 
vardu kalbėjo V. Šalčiūnas. Lietuvos dukterų skyriaus vardu sveiki
no A. Urbienė, Dainos choro vardu L Manomaitienė, Lietuvos 
Vyčių - F. Daniels, kultūros muziejaus R. Zotovienė, "Auksinio 
kranto" - J. Paškus. Savo krašto žemaitiškai linkėjimus perdavė B. 
Jucėnienė, o kaip buvusiam kaimynui plungiečiui - V. Dudėnas. 
Balio pirmininkas dr. V. Majauskas kalbėjo apie kun. V. Pikturnos 
nuopelnus Baltui.

Motinos diena pagal tradiciją buvo paminėta gegužės 7 d. 
Mišias už gyvas ir mirusias motinas užprašė Lietuvos dukterų 
draugijos skyrius. Kun. V. Pikturna pamoksle kalbėjo apie moterys
tę. Dainos choras giedojo giesmes, skirtas Marijai.

Albina ir Jonas Jakubauskai gegužės 17 d. atšventė savo 
vedybinio gyvenimo 60 metų sukaktį. Jonas Jakubauskas yra LB 
apylinkės steigėjas, lietuviškų kapinių įkūrėjas. Jų sukaktis paminė
ta vaišėmis. Programą vedė I. Manomaitienė, kalbėjo V. Žibąs, 
buvęs ginklo draugas, ir LB apylinkės atstovas V. Šalčiūnas. J. 
Jakubauskas kaip buvęs karininkas prisiminė savo išgyvenimus 
okupacijos metais. Žodį tarė ir jo žmona Albina.

Pabendravimo pietūs ir vasaros laike bus kiekvieno mėnesio 
antrą antradienį, 1 vai. Piccadilly restorane.

Lietuvos dukterų draugijos skyriaus susirinkimas nutarė 
paskirti 1000 doL daugiavaikėms šeimoms Lietuvoje šelpti. Šalpai 
paskirtus pinigus į Lietuvą nuveš skyriaus narės.

Lietuviškos pamaldos Šv. Pauliaus koplyčioje buvo gegužės 21 
d. Kitos pamaldos numatomos tik Vėlinių dieną.

"Dainos" choras dainavimo sezoną baigė gegužės 31d. Vienoje 
savo repeticijoje choristai susikaupimu pagerbė neseniai mirusią 
Eleonorą Ščiukienę, vieną šio choro pradininkių. Prieš keletą metų 
ji su vyru apsigyveno Rochesteryje.

Apylinkės iždininkas J. Štaras pradėjo rinkti LB Solidarumo 
mokesčius. (L. B.)

Rengėjai: Lietuvos Ramuvų 
Sąjunga - Jonas Trinkūnas, 2009, 
Viliojus, Vivulskio 27 - 4, tel. 26- 
29-66,

Rytų Lietuvos Kultūros Cen
tras - Sigitas Morkūnas, Vilnius, 
Jakšto 9, tel. 61-95-57,

Dieveniškėse - Asta Žilienė - 
tel. 8-250-54-125, (d.) 8-250-46- 
624.

mitetas, dalyviams reikia susi-
mokėti tik kelionės išlaidas ir 50 
dolerių registracijos mokestį, 
kuris bus perduotas V PLSŽ orga
nizaciniu! komitetui Lietuvoje.

Išeivijos lietuviai sportininkai 
buvo patys pirmieji, kurie orga
nizuotai į Lietuvą važiavo dar 
tuo metu kai Lietuvos nepriklau
somybė nebuvo pasaulio pri
pažinta ir ji nebuvo politiniai 
įsitvirtinusi. 1991 metais IV PLSŽ 
metu kaip tik įvyko nepamiršta
mos Medininkų žudynės. Sporti
ninkai, pagerbdami žuvusiuo
sius, žaidynes sustabdė, organi
zuotai laidotuvėse dalyvavo, kar
tu su tauta išreikšdami ne vien 
liūdesį, bet ir solidarumą kovoje 
už laisvę. Iš šių žaidynių grįžome 
pilni’ įspūdžių apie sportines 
varžybas, kartu dvasiniai sustip
rėję, nes galėjome pabūti su savo 
broliais ir sesėmis istoriškai svar
biu momentu. Busimųjų žai
dynių tikslas taip pat yra pras
mingas, nes mes - lietuvija, kaip 
kad mus vadina Vytautas Lands
bergis, turime surasti savo vietą 
tėvynėje Lietuvoje.

VPLSŽ organizatoriai siekia: 
padėti pasaulyje gyvenantiems 
lietuviams susitikti, paviešėti

Chicagos j Lietuvą sugrįžęs kunigas Anicetas Tamošaitis 
yra rektoriumi Šv. Ignaco bažnyčioje Šiauliuose.

• ' Viktoro Kapočiaus nuotrauka

— Lietuvių Tautinių Šokių 
Institutas, rengiantis X-ajai išei
vijos lietuvių tautinių šokių šven
tei, rugpjūčio 13-20 dienomis 
Dainavos stovyklavietėje rengia 
tautinių šokių kursus. Informaci
ją teikia Dalia Dzikienė, 43 Mild- 
red Rd., West Hartford, CT 
06107.

tėvų žemėje, širdimi ir dvasia 
pajusti mielos tėvynės alsavimą, 
prisiminti savo'tautos papročius, 
susipažinti su istorinėmis, kul
turinėmis, sportinėmis bei kito-
mis reikšmingomis mūsų tėvy
nės relikvijomis. Plėtoti arti
mesnį bendradarbiavimą tarp 
įvairių šalių lietuvių organizaci
jų, pasidalinti sporto varžybų 
organizavimo patirtimi, sport
ininkų rengimo praktika, sudar
yti galimybę mėgstantiems spor
tą pasaulio lietuviams susipažinti 
ir susidraugauti.

Lietuvoje šioms žaidynėms 
ruošiamasi labai nuoširdžiai. Jie 
laukia sportininkų iš visų pa
saulio kraštų. Mums yra svarbu 
kuo gausiau dalyvauti, taip pat 
varžytis įvairiose sporto srityse. 
Lietuva taip pat laukia ir svečių - 
sirgalių, kurie sportą mėgsta 
stebėti. Sportininkų šeimos nar
iams ir turistams bus sudarytos 
kuo priimtiniausios sąlygos viešė
ti Lietuvoje, dalyvauti žaidynėse 
ir įvairiuose renginiuose.

Dėl informacijos visais klausi
mais rašyti ir kreiptis: Algis Rug
ienius, 3620 Burning Tree Dr., 
Bloomfield Hills, MI 48302-1511, 
tel. ir fax 810-642-7049.

Algis Rugienius
JAV LB K V vicepirm. sporto 

reikalams ir JA V Išvykos org.
komiteto pirmininkas

-- Adv. Povilas Žumbakis, 
uolus "Darbininko" bendradar
bis, pasakys pagrindinę kalbą, 
kai Cicero, IL, birželio 11 d., 12 
vai. dienos, bus minimi tragiški 
birželio įvykiai. Minėjimą ren
gia LB Cicero apylinkė kartu su 
ALTo Cicero skyriumi.

— Chicago, IL, O'Hare aero
uostas priskiriamas prie judri
ausių visame pasaulyje. Tarptau
tinių skrydžių skyriuje, į kurį pa
tenka keleiviai iš kitų kraštų, įkur
tas meno centras. Nuolatinėje 
vitražų parodoje rodomi ir Adol
fo Valeškos kūriniai.
- Anglijoje Baltų Taryba 

šiais metais sovietinių trėmimų 
minėjimą rengia birželio 14 d., 
trečiadienį, 6:30 vai. vak. St. 
Martins-in-the Field šventovėje, 
Londone. Pamokslą pasakys gar
bės svečias Birminghamo arki
vyskupas Maurice Couve de 
Murville.

— Skautų vasaros stovyklos: 
birželio 2-4 Chicagos skautijos 
Jamboree '95, birželio 17-25 
Detroito skautijos stovykla Dain
avoje, liepos 22 - rugpjūčio 5 
Chicagos skautijos stovykla Rako 
stovyklavietėje, Cuter, MI, lie
pos 22 - rugpjūčio 5 46-oji An
glijos lietuvių skautų-čių stovyk
la Lietuvių sodyboje, netoli Lon
dono, liepos 30 - rugpjūčio 12 
Kanados lietuvių skautų - čių 
Romuvoje. Pirmą savaitę sto
vyklaus skautai-ės, o antrą savaitę 
- vilkiukai ir-paukštytės.

— Vasario 16-osios gimna
zijoje, Hūttenfelde, Vokietijoje 
Joninės bus ir šiemet iškilmingai 
atšvęstos birželio 24 d.
- Mokytoja Vida Juozaity- 

tė, anglų kalbos ir dėstymo me
todikos kursų Lietuvoje organi
zatorė, sugrįžusi iš Kauno pra
nešė, kad šią vasarą kursai vyks 
mokykloje prie Nemuno, netoli 
Panemunės šilo. Laukiama 100 
su viršum kursantų, anglų kal
bos mokytojų iš Lietuvos. Be 
vadovės šiose vasaros kursų dės
tytojomis yra pakviestos: Aušra 
Baršauskienė, Laima Beržinytė - 
Šeškuvienė, Rauda Rautinš - 
Dickinson, Aldona Aušrotaitė - 
Šimonėlienė, Vida Yčaitė - Abelį 
(visos iš Toronto) ir Vida Petra- 
šiūnaitė iš Vancouver.
- Danutė Bindokienė, "Drau

go" dienraščio vyriausia redak
torė, per paskutinius šešerius 
metus redagavusi ir "Ateities" 
žurnalą (nuo 1989 sausio - vasa
rio iki 1994 m. 4 - 6 nr.), iš šių 
pareigų pasitraukė. Ateitininkų 
Federacijos vadovybė jai nuo
širdžiai dėkoja už puikiai atliktą 
darbą.
- Europos lietuviškųjų stu

dijų 42-oji savaitė vyks liepos 
30 - rugpjūčio 8 dienomis Hūt
tenfelde, Vasario 16-osios gim
nazijos patalpose, Vokietijoje. 
Paskaitas skaitys Vincas Bar
tusevičius (VVittlich), Viktorija 
Daujotytė (Vilnius), Antanas 
Sabalis (New Yorkas), Žibuntas 
Mikšys (Paryžius), Vytautas Ku
bilius (Vilnius), Tomas Sodeika 
(Kaunas), Virginijus Valentina
vičius (Vilnius - Praha), Algiman
tas Jankauskas (Vilnius), Darius 
Kuolys (Vilnius). Studijų savaitės 
moderatoriai - Darius Kuolys ir 
Vincas Natkevičius, kapelionas - 
kun. Jonas Dėdinas. Registruotis 
galima pas Aliną Grinienę, Dia- 
manstr. 7,80995 Mūnchen, Ger
many.
- Š. Amerikos lietuvių spor

tinės žaidynės, jau 45-osios, vyko 
gegužės 19, 20 ir 21 dienomis 
Cleveland, OH. Rengė LSK "Žai
bas".



MODERN, TOTAL HiP AND KNEE JO INI REPLACEMENTS 
ARE NOW BEING PERFORMED IN THE BALT1C STATES IN 
CENTERS THAT ARE OFFERING SERVICES OF SURGEONS 
THAT HA VE BEEN TRAINED IN THE U S.
RIGA-AMERICAN, ITD. OF VVATERBURY, CONNECT1CUT, 
IS IN A POSITION TO GUARANTEE THE DEUVERY OF 
TOTAL HIP AND KNEE SURGERY IN LATVIA, ESTONIA AND 

UTHUANIA.
PAYMENT FOR THE SURGERY CAN BE MADE EITHER IN 
THE US. OR IN THE INDIV1DUAL REPUBUC.
ADDIT1ONAL INFORMATION IS AVAILABLE (IN ENGL1SH) 
BY CALUNG 203 - 757 - 5052 OR BY MAIL TO 1201 VVEST 
MAIN STREET, VVATERBURY, CT 06708 U 5 A.

14911 127th Street 
J Lemont, IL 60439

Lietuviai esame visi - Tel.: (708) 257-1616
Lietuvių Fonde ar esi? Fax- (708) 257-1647

Santrumpos: atm.jn. = atminimo įnašas, pavardė po dvttaSdo = auko
tojas, jm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų iš viso.

WHEREY0U 
BANK MAY SAVE

YOUMONEY!

1995 m. kovo mėn.
1 x $5 - Pušneraitienė Ema atm. įn„ $400.
1 x $10 - Boriso Bart, $120.
1 x $20 - Razma dr. Edis P. ir Kristina, $750.
4 x $25 - Bačiulis Petras, Alfonsas ir Salomėja atm. jn.: Bačiulis Vladas, 

$425; Sarauskas Antanas ir Antonia atm. jn.: Sarauskas Rev. Alphonse, 
$25; Slivinskas Juozas ir Elzbieta, $1025; Stulpinas Stasys atm. jn.: Stulpin 
Ludmila, $310.

1 x $38 - Valčeliūnlenė Kazimiera, $880.
9 x $50 - X, $400; Banevičius Mykolas Ir Danguolė, $200; X, $400; Idzelis 

Henrikas atm.: Idzelis Salomėja, $550; Krasauskas kun. Rapolas, $200; 
Klosis Walter, $410; Masiulis Juozas ir Juzė atm. jn.: Masiulis Jonas, $1050; 
Skuodas Justin, $500; Vaškelis Bronius ir Stasė, $150.

Vaikutis Vytautas Ir Stefa, $500.
1 x $275 - Kuzmickas Valerija atm.: Kuzmickas Vaclovas, $400.
2 x $500 - Linkus Kazys Ir Mėta, $2000; Vidugiris Vytautas Ir Elena, 

$1/00.
1 x $600 - Glauda Jurgis ir Marija, $1000.
1 x $6,319.91 - Moliukas Joseph, testamentinis palikimas, $6019.51.
1 x $140,000 - Karobfc dr. Vytautas - testamentinis palikimas, $148600.

Iš viso $154057.51

1995 m. balandžio mėn.
1 x $10 - šaulys prel. Kazimieras atm. jn. $3070.
2 x $20 - Jurgėta Klemas atm., $120; Naujokaitis Mykolas ir Elena. $580.
2 x $25 - Tylius Adolfas atm.: Dambriūnienė E., $360; Valeska Edward 

Danlel, $125.
1 x $30 Purtufts Jonas atm.: £n. 2 asm., $130.
lx $50 Batuta Pranas atm. jn.: Balutienė Bronė, $455.
3 x $100 - Dabrfla Jeronimas, $200; Kaunas dr. Roman R., $500.
1 x $200 - Gedgaudas Antanas ir Jadvyga atm. jn.: Gedgaudas 

Walter, 900.
1 x $250 - Omanas Lietuvių Moterų Klubas, Matz Irena, pirm., $1,250.
1 x $500 - Staškevičius Vytautas atm.: Staškevičius Adelė, $600.
1 x $1,000 - X, $9,000.
1 x $23,100.80 - Kundrat Valerija, testamentinis palikimas, $23625.80.
1 x $200,000 - Karoblis dr. Vytautas, testamentinis palikimas, $348600.

Iš viso $225630.80. .

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų Iki 1995JV.30, 
7,777602 doi. Gautomis palūkanomis parėmė lietuviška švietimą, menų,
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with us. Further 
proof of why 
South Boston 
Savings Bank ts 
“Aiway5 the 
Leader”

The South Boston 
Savings Bank 
reaiizes in today’s 
econocny every 
dotar counts even 
mote. The Hst of 
somefeesand 
charges shown, 
are exceflent

RESOAR 
MflNGS 
ACCOUNTS

NO MONTHLY FEE - $10 irtnimim baiance is 
reąuired to open accourrt. *

M0W 
ACCOUNTS

MrinMn balanos reqursd to open account $100.* 
NO MOKTHLY SERVICE CHARGE for $750 
mirtonum baiance. Under $750 balance - $3.00 
per month - .25€ per check.
NO MONTHLY SERVICE CHAR6E AMD NO 
CHARGE FOR BASIC CHECKS FDRINRECT 
DEPOSnCUSTOMEtSAND 
18® CUSTOMERS.

ATM 
ACCOUNTS

$200 mtrėmum baily baiance repured. 
Monttty fee of $1 per morth per card. 
NO CHARGE for inąuiries, deposits and 
wrttidrawalsregardlessofwheretransact>on 
is made.

1RA/KEOGH 
PLANS

NO ANNUAL MJUNTENANCE FEE
NO TRANSFER FtE
NO DISTRiBUTON FEE

INFOPHONE 
269-359

NO CHARGE - MFOPHONE afcws direct 
access to your account information through any 
toucfi tone phone induding baiance inęuines, 
savings and mortgage rates, bankinę hours and 
ATMIocations.

44*0210

773-8100 

aumcY
1833 Centre Si.

479-986C
544 M*n Street 
337-1050

\ South Boston) 
/Savings Bankv 

ALl'ZflYS THE LEADER Memoer
FDIC/DIF

1 x $70 - Kubiliūnas gen. Petras atm. jn.: Jansonienė Irena, $1,800.
1 x $80 - Biliūninė Juzefą atm. in.: Mitkus Cecilija, $900.
1 x $90 - Jansonas dr. Eduardas atm.: Jansonienė Irena, $2,500.
33 x $100 - Ališius Stasys, $200; Ambraziejus Andrius, $100; Bačinskas 

Viktoras atm. jn.: Velža Vladas ir Eleonora, $100; Brizgys Petras ir Emilija, 
$600; Burba Kostas Ir Donata, $300 Čižikas Balys atm. jn.: Čižikaitė Bronė, 
$3,700; Čyvas kun. Matthevv, $2,100; Gary Simon ir Betty, $600; Jasinevi- 
čius Vytautas irr Elena, $100; Keblinskas Algirdas P., $900; Keblinskienė 
Vida, $1600; Kušiikis Ignas (miręs) ir Marija, $300; Landsbergytė - Veillon 
Irena, $1200; Liaugaudas Petras atm. jn.: Liaugaudienė Eugenija, $1,100; 
Liaukus Justinas Ir Elena, $5625; Mačiulartienė Ona atm. jn.: Zerr Aušra 
M., $100; MamenSas Antanas atm. jn.: Mameniškis Walter, $100; Mečkaus- 
kas Rimantas Ir Tracy, $100; Mikalčius Juozas, $500; Musonis dr. Vytautas 
ir Genovaitė, $1600; Paulionis Vitas Bernardas atm. jn.: Paulionis Veron- 
ica, $600; Ramas Povilas (miręs) ir Ona, $1,000; Reigys Albinas ir Laima, 
$500; Sealey prof. Raphael, $1,300; Skomantas Juozas, $500; X, $2200; 
Špokevičius Julijonas ir Bronislova atm. jn.: Špokevičius Julius, $300; 
Surdėnas Gediminas atm. jn.: Surdėnas Danutė, $100; Tomaras Harry ir 
Sonia $700; Tomkus Juozas ir Valentina atm. jn.: Tomkus Mindaugas, 
$200; Vanagūnas dr. Arvydas, $525; Vasiliūnas - Vasiliauskas Juozas: jm. 
Šuopienė Agota, $100; Vėlius Kurtas, $100.

2 x $150 - Ažukas Petras M. ir Elena R. atm. jn.: Ažukas Albert J., $150; 
Rasys Juozas A. $3200.

8 x $200 - Baltutis Vytautas (miręs) ir Ona, $2200; Brizgys Vytautas, 
$1/400; Danta Algis ir Julija, $200; Jakas' Rimas Ir Dalia, $200; Ječtus 
Kęstutis ir Dalia, $1200; Klova Vincas, $4,100; Prunskis prel. Juozas, $500;

kultūrų ir jaunimų 3228621 doi. Palikimais gauta 3609453 doi. Sudarykime 
testamentus ir bent dalj turto palikime Lietuvių Fondui: UTHUANIAN 
FOUNDATION, INC., A NOT - FOR - PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPO
RATION.

Visi remkime Lietuvių Fondq, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę.

atlanta IE, Ine.
800 - 775 -SEND ▼ 914-258 -5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ

Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 
o oro paštu - per 14-a darbo dienų 

i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ.

PAPIGINTOS KAINOS į VILNIŲ 
šiq VASARĄ

Birž.-rugpj.
$886.00
$942.00
$1,062.00

Iš New York arba iš Bostono nuo 
Chicago arba Florida 
Los Angeles, San Francisco, Seattle

Pensininkams - papigintos kainos dažnais atvejais. Kainose neįskaityti mokesčiai.

Mes siūlome papigintus skrydžius į Vakarų Europą, Australiją, 
Pietų Ameriką, taip pat keliones laivu ir skrydžius į Karibų salas.

Ar žinote , kad..
Pirmieji durų užraktai buvo 

padaryti Egypte maždaug prieš 
2000 m. prieš Kristų. Jie buvo 
grubaus darbo; bet veikė. Durų 
užraktai buvo daromi iš medžio. 
Jie nebuvo sudėtingi. Durų už
raktas buvo užsklendžiamas su 
sklende, kuri pasikeldavo rakto 
pagalba. Kiekvienas raktas buvo 
išpjaustomas kitaip. Egiptiečiai 
tokius užraktus naudojo ir farao
nų kapams apsaugoti.

06/1 THURS 
06/2 FRID

06/8 TURS 
06/10 SAT 
06/13 TUES

06/15 THURS

06/16 FRID

06/20 TUES 
06/22 THURS 
06/24 SAT 
06/27 TUES

(201) 944-1273

AIREX TRAVEL AGENCY
382 Broad Avė 

Leonia, NJ 07605
(800) 955-7370 (201)947-2189

@ Dp^macy i
Wm. Anastasi, B. S. 

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

Woodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER 

Tel.: 296 - 4130

06/29 THURS 
06/30 FRID

JUNE PICK-UP SCHEDULE
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
KEARNY, NJ -------
PATERSON, NJ 
NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
BALTIMORE, MD 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
PUTNAM, CT 
NEWARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT ________
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
KEARNY, NJ ll-12noon
PATERSON, NJ 1-2 PM

11- 12noon
1- 2 PM
10- 11 AM
12- 1 PM
11- 12noon
2- 3 PM 
4-5 PM

4-5 PM 
ll-12noon
1- 2 PM
11- 12noon
10- 11 AM
12- 1 PM
11- 12noon
2- 3 PM 
4-5 PM

Visus metus geriausias draugas - 
"Darbininkas"- lankys jus kas savaitę!

Prenumerata vieniems metams tik $30!

VILTIS UTHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
r368 West Broadway, Boston, MA 02127 
(HUPE} TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IS BOSTONO Į VILNIŲ

O Siuntinių Agentūra VILTIS pristato siuntinius žmonėms asmeniškai į namus.
O Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.

- □ Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.
O VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES DOVANA. 

Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro tremtinį, vienišą 
žmogų. Gavome naujus sąrašus su virš 3.000 šeimų.

Siuntinius priimame nuo antradienio iki šeštadienio VILTIES įstaigoje: 
368 West Broadvvay, Lietuvių Klubo I aukšte.

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite 
trijų kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

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

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

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

New York-Vilnius-New York $630 r.t 
Chicago-Vilnius-Chicago $675 r.t.

One way to Vilnius $370

FREGATA TRAVEL
250 We$t 57th Street, 1211 
New York, NY 10107 
Tel.: (212) 541-5707

Birželio mėnesį siuntinius priimsime: 
birželio 3 d. 
birželio 7 d. 
birželio 8 d. 
birželio 9 d. 
birželio 9 d. 
birželio 9 d. 
birželio 10 d. 
birželio 10 d. 
birželio 12 d. 
birželio 13 d. 
birželio 14 d. 
birželio 14 d.

11-3 vai. p.p.
3.30 - 5 vai. p.p.
4 - 6 vai. p.p
12 - 1 vai. p.p.
2 - 3 vai. p.p.
4 - 5 vai. p.p.
9.30- 1 Ival. ryto 
1 - 3 vai. p.p.
4.30 - 6 vai. p.p.
10 - 12 vai. ryto 
1 - 2.30 vai. p.p. 
4 - 6 vai. p.p.

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

WORCESTER, MA 
CAPE COD, MA 
BROCKTON, MA 
LOWELL MA 
LAWRENCE, MA 
NASHUA, NH 
WATERBURY, CT 
HARTFORD, CT 
GARDNER, MA 
KENNEBUNKPORT, ME 
PUTNAM, CT 
PROV1DENCE, Rl
PENNSYLVANIA, Antracite reglon - birželio 15-16 dienomis 
BROOKLYN, NY birželio 17 d. 12-4 vai. p.p.
NORWOOD, MA birželio 20 d. 6 - 7 vai. p.p.

VILTIS - LIETUVIŠKA SODYBA 
368 West Broadway 

So. Boston, MA 02127 
(617) 269 - 4455

Ferrante Travel Center

135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

(800) 654-2432 (201) 592-8780
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Įvairiais 
spalvų 
niuansais 
žėrėjo 
muzika...

Žaibišku greičiu i muzikos 
aukštumas įkopusi lietuvaitė pia
nistė' Mūza Rubackytė, laikoma 
plačiai šviečiančia pasauline 
žvaigžde, atvyksta į JAV ir daly
vaus dviejuose svarbiuose muzi
kos festivaliuose.

Vienas festivalis įvyks New- 
port, Rhode Island, kitas - East 
Hampton, New York. Newport, 
RI, liepos 22 - 23 dienomis atliks 
du koncertus, o East Hampton, 
NY, liepos 31 d. - vieną. Kon
certų metu skambins Franz Liszt, 
Alexander Scriabin. M. K. Čiur
lionio, Nicolo Paganini ir kitų 
kompozitorių veikalus. (Apie 
Mūzą Rubackytę "Darbininke" 
buvo rašyta šių metų, sausio 20 
d., Nr. 3).

Mūza, nuo 1988 metų, gyvena 
Paryžiuje. Ten, Europos konser
vatorijoje,-yra profesorė. Kon
certuoja (solo ir su simfoniniais 
orkestrais) visame pasaulyje, 
dabar jos ieško ir siūlo, o ji gali 
rinktis. Savo impresarijus turi 
Anglijoje, Vokietijoje, Japonijo
je. Tikisi gauti ir Amerikoje. Jos 
koncertinis tvarkaraštis yra už
pildytas iki 1997 metų galo. Yra 
įgrojusi 3 kompaktinius diskus 
(CD). Viename įrašyta Liszt mu-

Istorinis naujųjų ateivių 
iš Lietuvos susirinkimas

Paskutinių kelių metų laiko
tarpyje, iš Lietuvos atvykę lietu
viai, pradėjo organizuotis. Susi
dariusi koordinącmė grupė įkūrė' 
naują LB New Yorke apylinkę," 
kurią pavadino "VERSME". Savo 
tikslais numatė: "Versmė" jungia 
ir vienija naujai atvykusius lie
tuvius, lietuvių kilmės asmenis 
ir Lietuvos piliečius. Apylinkė 
"Versmė" sudaryta ir įkurta lie
tuvybės palaikymo tikslu, doro
viniu auklėjimu, bei pasigel- 
bėjimu dvasinių ir buitinių rei
kalų sprendime. Jungti ir pri
traukti kuo daugiau narių į lie
tuvišką veiklą, kelti jos narių 
sąmoningumą, politinį ir kul
tūrinį susidomėjimą, bei saviauk
lą. Organizuoti įvairaus pobūdžio 
bendravimą".
- Oficialus steigiamasis susirinki
mas įvyko gegužės 21 d. sekma
dienį, Kultūros Židinio mažojoje 
salėje. Į susirinkimą, kartu su 
svečiais, atsilankė apie 80 as
menų.

Susirinkimą atidarė koordi
nacinės grupės pirmininkas dr. 
Algis Pliūra. Pristatęs svečius, 
invokacijai sukalbėti pakvietė 
Apreiškimo parapijos kleboną 
kun. Vytautą Palubinską. Po to 
dr. Algis Pliūra, glaustai papasa
kojo "Versmės" organizavimo 
eigą-

Susirinkimui pirmininkauti 
buvo išrinktas Petras Laučiškis, 
o sekretoriauti - Viktoras Žikas ir 
Gabija Veličkaitė.

Priėmus pasiūlytą dienotvarkę, 
sekė, priedo prie LB statuto, pa
ruošto Petro Laučiškio, svarsty

Rianlstė Mūza Rubackytė

zika, o kituose dviejuose - M. K. 
Čiurlionio. Apie Čiurlionio dis
kus, Amerikoje leidžiamas dvi- 
mėnesinis kompaktinių diskų 
žurnalas - katalogas "Fanfare", 
aptardamas Čiurlionio CD, juos 
priskyrė prie vienų iš geriausių, 
1994 m. pasirodžiusių CD įra- 
šų.Tuos CD galima gauti ir Ame
rikoje.

Apie Mūzos Rubackytės kon
certus, muzikos kritikai, Prancū
zijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, yra 
prirašę daugybę straipsnių. Geras 
pluoštas jų yra ir pas mane. Tuo
se straipsniuose Mūzą, kritikai 
tiesiog dievina: *... Koks polėkis, 
koks aistringumas... koks begali
nis jautrumas... pribloškė išmin
timi, dramaturgijos logika, gar
so spalvomis... pasažų natos 
dainuoja krištoliškai gaiviai, kaip

mas. Ilgiau prie to projekto su
stojus, išsikalbėjus ir išsiaiškinus, 
padarius kelis pakeitimus, pro- 

1 jektas buvo priimtas.
Po to sekė valdybos rinkimai. 

Rinkimai, kandidatui išėjus už 
durų, buvo vykdomi rankos pa
kėlimu. Buvo pasiūlyta 10 kan
didatų. Mandatų komisija: Algis 
Jurėnas ir Daiva Bertulienė, su
skaičiavę balsus pranešė, kad į 
valdybą daugumos balsais, tapo 
išrinkti sekantys asmenys: dr. 
Algis Pliūra, Albina Banienė, Ge
diminas Žilinskas, Vaidis Jurė
nas, Petras Laučiškis, Modestas 
Žikas ir Romualdas Gauba. Išrink
toji valdyba pareigomis pasi
skirstys, artimiausioje ateityje, 
susirinkę į posėdį. Į kontrolės 
komisiją išrinkti Petras Krasaus
kas, Irena Puidokienė ir Daiva 
Bertulienė.

Buvo pagerbtos gėlėmis, bei 
Irenos Puidokienės meniškai api
pavidalintais raštais apdovano
ta, anglų kalbos kursus naujai 
atvykusiems suorganizavusi, bei 
kitais būdais jiems padėjusi ir 
talkinusi LB Queens apylinkės 
pirmininkė Ramutė Česnavičie- 
nė, anglų kalbos mokytojos: Al
dona Marijoiienė, Vida Peni- 
kienė, Onutė Adams ir daug jiems 
talkinusi Vida Jankauskienė.

Sveikinimo žodį tarė susirin
kime dalyvavęs konsulas Darius 
Gaidys, kuris papasakojo apie 
konsulato darbą ir atsakė į pa- 
klausėjų klausimus.

LB NY apygardos pirmininkė 
Laima šileikytė • Hood, naujai 
susiorganizavusios "Versmės" 

vasaros aušra. Tai stebuklas! 
...Jautriai, dvasingai liejasi kan- 
tilena... įvairiais spalvų niuan
sais žėrėjo garsas, galinga jėga 
sklido iškilminga džiugesio muzi
ka... Stulbinanti technika, im- 
presionistiška garsų gama, pri
bloškianti jėga... Ji - tiesiog išrink
toji"! - Tai tik maža dalelytė iš 
daugybės! Būtų gera, kad kai šią 
vasarą Mūza Rubackytė lankysis 
Amerikoje, kuris asmuo ar orga
nizacija suoganizuotų, kaip kad 
ji yra vadinama, aukščiausiai iški-
lusios, šios generacijos pianistų 
tarpe, pianistės koncertą lietu
vių visuomenei.

Su Mūza Rubackytė galima 
susisiekti rašant: 16 Rue Vemier, 
75017 Paris, France. Skambinant: 
45-74-03-43. Fax: 45-74-64-61.

p. palys

valdybai ir jos nariams išreiškusi 
sveikinimą, sėkmės linkėdama 
pasakė: nMes jus priimame į savo 
tarpą išskėstomis rankomis ir 
atviromis širdimis".

Priėjus prie paskutinio dieno
tvarkės punkto, dabarties reikalų, 
buvo aptarti sveikatos, emigraci
jos, darbo ir kiti, naujai atvykusi
ems rūpimi klausimai.

Visi, susirinkime dalyvavę, 
buvo pavaišinti sumuštiniais ir 
kava. į

Istorinis steigiamasis "VERS
MĖS" susirinkimas buvo užbaig
tas, sugiedant Lietuvos himną.

p. palys

Lietuvoje
- Klaipėdos rajone yra lais

vos žemės. Miestiečiai, atsiėmę 
žemę, norėtų ją išnuomoti, ta
čiau nuomininkų mažėja. Rajone 
už 1 ha mokama 250 - 375 USD. 
Esančioje patogesnėje vietoje ir 
geresnės žemės hektaras kainuo
ja iki 625 USD.
- Aplinkos apsaugos mi

nistras didžiausiu gamtosaugi
ninkų rūpesčiu pavadino nutek
amojo vandens valymo įrenginių 
statybą. Pasak jo, valstybė tam 
reikalui kasmet skiria vis dau
giau lėšų. Šiemet skirta beveik 3 
% nacionalinio biudžeto - apie 
26 mln. USD, dar 36 mln USD 
negrąžinamų paskolų tikimasi 
gauti iš užsienio. Aplinkos apsau
gos ministras teigia, kad, nema
žinant lėšų skyrimo valymo 
įrenginių statybai, didžiuosiuose 
miestuose jie būtų pastatyti dar 
šiame tūkstantmetyje ir tada apie 
80 % nutekamojo vandens būtų

Nurašytu lėktuvu iš Prahos 
jis atskrido į Kauną
(atkelta iį 4 psl.)

Atvykėlis painformavo, kad iki 
šios kelionės savarankiškai buvo 
skraidęs maždaug 10 valandų, o 
dabar per 12 skraidymo valandų 
sukorė apie 1500 kilometrų. Jau
nam lakūnui - tai rimtas egzam
inas. Skrisdamas per Vokietiją, 
lietuvis tuo laiku nepatyrė ypa
tingos diskriminacijos ir pavy
do, visur jautė reikalingą pagal
bą. Tik nusileidus vokiečių pa
reigūnai klausinėjo, ar neturi 
ginklo ir fotografijos aparato.

Julius ilgėjosi tėviškės. Ir sk
raidydamas galvojo apie jaunys
tės miestą - Mažeikius, kur augo 
ir mokėsi, turėjo gerų draugų. 
Norėjo visiems pasakyti, kad jo 
svajonė tapo tikrove - jis jau 
lakūnas. Tuometinė spauda rašė, 
kad J. Kumpikevičius stengiasi 
padėti kiekvienam entuziastui, 
kuris nori tapti lakūnu, kad jo 
pastangomis 1936 m. Kaune 
įsteigtas pirmasis Lietuvos šaulių 
aviacijos būrys, kad steigiama
jame susirinkime jis tarė įžanginį 
žodį, buvo išrinktas į tarybą, o 
1940 m. vasario 10 d. tapo 
Vilniaus šaulių aviacijos būrio 

apvaloma iki normų. Šiuo metu 
iki normų apvaloma tik 25 % 
nutekamojo vandens.
- Statistikos departamen

to skyrius atliko tyrimą "Užsienio 
paskolos Lietuvai". Pagrindiniai 
šio tyrimo tikslai buvo nustatyti 
svarbiausius Lietuvai 1991 -1994 
metais suteiktų užsienio paskolų 
valdymo dydžius, išsiaiškinti šių 
paskolų paskirstymą, taip pat, 
kaip jos buvo panaudotos. Iki 
sausio 1 dienos Lietuva gavo apie 
460 mln. USD paskolų, iš kurių 
panaudota 96.3 %. Šios paskolos 
skirtos žaliavų ir energijos ištek
liams įsigyti - 45 %, valiutai sta
bilizuoti - 23 %, investiciniams 
projektams finansuoti - 16 %, 
taip pat žemės ūkiui - 10 % ir 
smulkiajam bei vidutiniam vers
lui skatinti - 6 %. Su Vyriausybės 
garantija paimtos paskolos su
daro apie 13 %. Apie 65 % 
įmonių, gavusių Vyriausybės ga
rantiją, yra privačios - akcinės 
bendrovės ir uždarosios akcinės 
bendrovės, gavusios 53.6 % 
bendros garantinės sumos. Likę 
35 % įmonių yra valstybinės 
įmonės, joms suteikta 46.4 % 
visos tokių paskolų sumos. Tyri
mo. nustatyta, kad 39.5 % visų 
Lietuvoje gautų užsienio paskolų 
buvo skirta kurui ir kitiems ener
getiniams ištekliams papildyti ir 
skolai už dujas padengti, 26 % - 
investiciniams projektams finan
suoti. Kitos paskolos - nacionali
nei valiutai stabilizuoti - 20 %, 
žemės ūkiui - 9 %, ir smulkiajam 
bei vidutiniam verslui skatinti - 
5 %. Daugiausia paskolų Lietu
vai yra suteikęs Tarptautinis va
liutos fondas - apie 47 %. Antro
ji pagal dydį - Europos sąjungos 
paskola - sudaro apie 15 %.
- Pasak Lietuvos jūrų lai

vininkystės vadovų, pastarąjį 
mėnesį Tarptautinėje jūrų per
kėloje, jungiančioje Klaipėdą ir 
Vokietiją, sumažėjo krovinių. Tai 
siejama su balandžio mėnesio 
pradžioje Prezidento Algirdo 
Brazausko iniciatyva Vyriau
sybėje surengtu pasitarimu, ku- 

vadu.
Rinkdamas žinias apie šį gera

norį drąsų ir aktyvų vyrą, suži
nojau, kad Šančiuose gyvena jo 
sesuo Viktorija Kalpokienė. Prieš 
susipažindamas su nauju žmo
gumi esu įpratęs paskaitinėti, ką 
apie jį rašo spauda. Patyriau, kad 
mane dominanti asmenybė pate
ko į "Tarybų Lietuvos enciklope
diją" (2 t.) ir Amerikoje leistą 
"Lietuvių enciklopediją" (13 t.). 
Jos informuoja, kad Viktorija 
Kumpikevičiūtė - Kalpokienė - 
poetė, 1939 m. išleido lyrikos 
rinkinį "Vasaros laukuos", kad 
bendradarbiavo "Naujojoje Ro
muvoje". Ir štai jos kooperati
niame bute Nemuno krantinėje 
prašau papasakoti, ką prisimena 
apie brolį lakūną.

- Juliaus artimiausi draugai 
buvo tie vyrai, kurie kalba apie 
lėktuvus ir skrydžius, - sako pa
šnekovė. - Šio pokalbio tema jam 
buvo mėgstamiausia. Tapęs Vil
niaus šaulių aviacijos būrio vadu, 
apsigyveno sostinėje. Dirbo 
transporto žinyboje ir globojo 
šaulius lakūnus iki to laiko, kol 
įsibrovėliai uždarė Šaulių sąjungą 

riame buvo kalbėta apie valsty
bės sienų stiprinimą, aktyvesnę 
kovą su kontrabanda. Klaipėdos 
valstybinį uostą ir ten esančią 
Tarptautinę jūrų perkėlą Prezi
dentas pavadino "nusikaltimų 
židiniu". Dabar uosto muitinin
kai tikrina beveik kiekvieną trei- 
lerį, ilgai trunkančios procedūros 
piktina klientus. Tik už 150 km 
Latvijoje yra panašus Liepojos 
uostas, ir kitą kartą jie greičiau
siai suks ten arba rinksis Kara
liaučiaus uostą, Rygą, nors krim
inogeninė situacija Baltijos val
stybėse ir Rusijoje yra^panaši. 
Pasak Lietuvos jūrų laivininkys
tės atstovo, Liepojos uoste ap
dorojamų krovinių apyvarta 
praėjusiais metais padidėjo dau
giau kaip 5 kartus, o Tarp
tautinėje jūrų perkėloje Klaipėdo
je per pastarąjį mėnesį jų su
mažėjo maždaug trečdaliu.
- Vokietijoje Bairoito mies

te Bavarijoje suimtas 34 metų 
Lietuvos pilietis, įtariamas preky- 

KELIONĖ Į VILNIŲ

iš Nevv Yorko ir Chicagos 

per Varšuvą - pigiausia.

- Skryžiai LOT oro linija —

O pigiausi LOT bilietai 
gaunami agentūroje

VYTIS
40-24 235 St.

Doųglaston, NY 11363
Tel.: 718 423-6161; 1-800-77-VYTIS 

FAX.: 718 423-3979

Papiginti bilietai gaunami 
ir su kitom oro linijom

ir nusavino lėktuvą. Labai sielo
josi dėl okupantų daromų skriau
dų, smerkdavo jų piktus kėslus. 
Galima pagalvoti, kad tik per 
stebuklą Stalino bendrai jo neiš
trėmė į Sibirą, nes buvo neeilinis 
Tėvynės mylėtojas. 1940 m. Ju
lius pakeitė pavardę. Nuo to lai
ko jis - Kumpikas.

Nežinia, už ką nauji okupantai 
- vokiečiai brolį suėmė ir įkali
no. Buvau nuvažiavusi jo aplan
kyti, bet neleido susitikti. Pasakė: 
"Kol nebaigtas tardymas, pasi
matymas draudžiamas*. Ištyrę, 
kad nesiruošia Vokietijos valsty
bės sugriauti, išleido iš kalėjimo.

Sugrįžus raudoniesiems oku
pantams, brolis nepanoro gyven
ti po jų kruvina letena. 1944 m. 
su žmona ir maža dukrele išvyko 
į Vokietiją. Vėliau apsigyveno 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
New Yorke. Įsigijo namą. Dau
giausia dirbo mechaniku. Pra
dėjęs sirguliuoti, prašė po mirties 
palaikus nugabenti į mielą Lie
tuvą ir priglausti prie mamos. 
Mirė 1985 m. Jo norą šeima pa
tenkino. Kūną kremavo, ir duk
tė filologė dr. Giedrė, pelenus 
atvežė į Kauną.

1987 m. liepos 15 d. juos 
užkasėme prie mamos Joanos, 
radusios amžiną poilsio vietą 
Petrašiūnų kapinėse...

ba narkotikais. Pas jį rasta 3 kg 
opijaus. Per kelias pastarąsias 
savaites tai jau antras kartas, kai 
užsienyje suimami narkotikų 
prekeiviai iš Lietuvos. Sankt Pe
terburge suimtas kaunietis, ban
dęs parduoti 100 g kokaino. Ko
kainas į Lietuvą patenka ne
tik per tarpininkus Vakarų Eu
ropoje, bet ir tiesiai iš Kolumbi
jos. Lietuvos piliečiai įsivelia ir į 
tarptautinės narkotikų mafijos 
reikalus. Praėjusių metų gruodžio 
mėnesį Olandijos policija sulaikė 
vilnietį, kurio sunkvežimyje bu
vo rasta 18 tonų marihuanos. 
Maroke pagamintų narkotikų šis 
Lietuvos pilietis į Olandiją atvežė 
iš Belgijos. Vieno gana žinomo 
Kauno nusikaltėlio garaže be 8 
kg trotilo - sprogstamosios me
džiagos, buvo rasta heroino, 
kuris, manoma, atvežtas iš Af
ganistano. Vilniaus aerouoste 
buvo sulaikyti kontrabandinin
kai, kurie kilogramais iš Stambu
lo gabeno efedriną. AGEP

Mylimai motinai ir uošvei

A.t A.
VLADISLAVAI JANKONIENEI 
gegužės 24 d. Lemont, IL, mirus, jos dukrą ir 
žentą - GIEDRĘ ir POVILĄ ŽUMBAKIUS ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia liūdesio va* 
landose

DARBININKO Redakcija
DARBININKO Administracija

KVIEČIAME

Š. m. birželio 4 d., 3:00 vai. popiet So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos klubo trečio aukšto salėje įvyks

Petro Viščinio, 
41-nerius metus vedusio "Laisvės Varpo" radijo programas, 

PAGERBIMAS
Programos meninę dalį atliks Bostono vyrų sekstetas. 

Stalus galima rezervuoti skambinant Algiui Skabeikiui, 
tel. 617-268-9058 arba Kazimierui Bačanskui, tel. 617-282-7755. 

įėjimo auka -15.00 dol.
Pagerbimą organizuoja ir visus atsilankyti kviečia 

Bostono ir Broctono organizacijos



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

E-mail: 71712.107@compuserve.com 
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Danutė ir Algirdas Šilba- 
joriai iš Ormond Beach, FL, 
pereitą savaitgali buvo atskridę i 
New Yorką ir dalyvavo savo 
anūkų Andriaus ir Lauros Šilba- 
jorių Sutvirtinimo sakramento 
apeigose. D. ir A. Šilbajoriai, 
žymūs visuomenininkai, anks
čiau gyveno Richmond Hill, NY, 
ir buvo itin nuoširdūs Kultūros 
Židinio rėmėjai. Gegužės 24 d. 
apsilankė "Darbininko" įstaigo
se, Religinėje Šalpoje, Tautos 
Fonde ir pranciškonų vienuo
lyne. Tą pačią dieną išskrido į 
Floridą.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovės atstovai, į New 
Yorką atvyks šeštadieniais bir
želio 10-ą ir birželio 24-ą dieno
mis. Tomis dienomis siuntinius 
priims Kultūros Židinio kieme, 
buv. spaustuvės patalpose, nuo 
12 iki 1 vai. popiet. Jokių muitų 
nėra. Dėl informacijų skambin
kite teL (914) 258-5133. (Dėl 
siuntinių surinkimo gegužės mė
nesį kitose vietovėse žiūrėkite 
skelbimą 6 psl.)

Frances Covalesky piano 
rečitalį birželio 10 d., 7:30 vai. 
vak. St. Matthew the Apostle 
parapijos salėje, Randolph, NJ 
07069, rengia Lithuanian / Ame
rican Club of Northern New Jer- 
sey. Klubui vadovauja George 
Degutis ir Louis Šliažas. Daugiau 
informacijų apie koncertą gali 
suteikti Susan Covalesky, telef. 
201 328 - 2850 arba Genevieve 
Pladis, telef. 201 377 - 0917.

Dėkojame
Kun. Adolfas Klimanskis, 

Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas Providence, RI, šiemet jau 
antrą kartą parėmė "Darbinin
ko" leidimą su 100 dol. auka. 
Nuolatiniam mūsų spaudos rė
mėjui nuoširdžiai dėkojame už 
paramą ir gražius linkėjimus.

- o -
Administracijai rašo:
"Fort Mayers, FL, Lietuvių Lais

vės Forumo vardu, siunčiame 
10 dol. čekį paremti "Darbinin
ko" spaudą.

(pas.) Irena Lukauskienė."
Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių 

Laisvės Forumui ir Irenai Lukaus- 
kiėnei už paramą mūsų spaudai.

"Darbininko" JUBILIEJINIAI KONKURSAI
"Darbininko" laikraštis, švęsdamas savo 80 metų sukakti, skelbia 

atvirus novelės ir straipsnio konkursus.
Novelės konkursas lyrine tema "Laiškas draugei, draugui iš Tėvynės 

ar užjūrių". Šiam konkursui įvedama lyrinė epistoliarinė (laiško) forma. 
Novelės ilgis -15-20 mašinėle (spausdintuvu) rašytų (dviguba interlini- 
ja) puslapių.

Straipsnio konkursas religine tema "Ko Rūpintojėlis laukia iš 
mūsų". To pageidavo premijos mecenatas prel. dr. Juozas Prunskis. 
Straipsnio ilgis 12-15 mašinėle (spausdintuvu) rašytų (dviguba interlinija) 
puslapių.

Kiekvienam iš konkursų atskirai yra paskirtos sekančios premijos:
I- a premija 300 dol.
II- a premija 100 dol.
Dvi trečios po 50 dol.
Laikas iki konkurso pabaigos: spalio 1d. pašto antspaudo efeta ant 

gauto konkursui voko.
Kūriniai siunčiami konkursams įprasta tvarka, pasirašomi slapy

vardžiu. Pridedamas uždaras vokas, pasirašytas slapyvardžiu, o jo 
viduje yra autoriaus tikroji pavardė, vardas, adresas, telefonas ir 
autoriaus užrašas "Leidžiu savo kūrinį išspausdinti Darbininke".

Vertinimo komisija kūrinių egzempliorių dalyviams negrąžina.
Siųsti šiuo adresu:

"Darbininko" novelės arba straipsnio konkursas 
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Vargonininkas Virginijus 
Barkauskas turės savo solinį 
rečitalį, kuris įvyks sekmadienį, 
birželio 4 d., 4 vai. popiet. Kon
certas įvyks: United Methodist 
Church, 35 Verbena Avė, Florai 
Park. Dėl daugiau informacijų 
skambinti (718) 894-6814.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovai Brooklyne, NY, siun
tinius vėl priims birželio 17 d., 
šeštadienį, nuo 12 iki 4 vai. po
piet Kultūros Židinio kieme, buv. 
spaustuvės patalpose. Dėl siun
tinių paėmimo iš kitų vietovių 
žiūr. skelbimą 6 psl.

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai atsiun
tę metinę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir 
atsilyginę už įvairius patarnavi
mus ar metinį kalendorių:

Po 40 dol.: Regina Peters, 
NYC, NY.

Po 20 dol.: Anna Gružauskas, 
Sun City, AZ; A. ir J. Rygelis, 
Thompson, CT; A. Samušis, Pem- 
broke Pines, FL; J. Tamašauskas, 
Tequesta, FL; Dalia Vidunas, 
Epping, NH; K. Kaspariūnas, Eliz- 
abeth, NJ; Z. Žalys La Grange, 
NY; A. V. Danta, Lederach, PA.

Po 15 dol.: Br. J. Skrabulis, 
Walpole, MA; A. Ulrichas, 
Worcester, MA.

Po 10 dol.: Elona Vaisnys, 
North Haven, CT; V. Nenortas, 
West Hartford, CT; Regina Duo
ba, Boca Raton, FL; St. Bakutis, 
St. Petersburg, FL; A. Liulevičius, 
Chicago, IL; VI. Vaitkus, Cotuit, 
MA; Anelė Knasas, Quincy, MA; 
A. Jarmas, Clark, NJ; K. Mitinąs, 
Fremont Ctr., NY; B. Baroniun- 
as, New Hyde Park, NY; F. Kubi
lius, Poughkeepsie, NY; Alg. 
Čepulis, Philadelphia, PA; Anna 
Byla, Pittston, PA.

Po 5 dol.: V. Butvydas, 
Greenvvch, CT; A. B. Paliulis, 
Cicero, IL; Irena Kerelis, Palos 
Park, IL; Mary Tamulis, Keene, 
NH; Ona Rugienienė, Hunting- 
ton Station, NY.

Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. Laikraščio atei
tis priklauso nuo aukotojų dos
numo. Vien iš prenumeratos ne
būtų galima išsilaikyti.

Už kiekvieną auką 
nuoširdžiai dėkojame.

Darbininko Administracija

Vilniuje, Gedimino prospekte firmos "Kristiana" prezidentas Benas Gudelis iš New Yorko, su 
Miss Pasaulis-94 Aishvvarya Rai iš Indijos ir Miss Lietuva-95 Gabriele Bartkute, parduotuvės 
"Kristiana" atidarymo metu. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Beno Gudelio parduotuvės atidaryme 
lankėsi gražiausia pasaulio mergina

Vilniaus centre atidaryta "Kris- 
tianos" parduotuvė, kurioje bus 
prekiaujama 28 garsiausių pa
saulio parfumerijos, kosmetikos, 
aksesuarų firmų "Cartier", "Ken- 
zo", "Chanel", "Christian Dior", 
"Paloma Picasso", "Lancome" ir 
kitų gaminiais. Parduotuvės ati
daryme dalyvavo "Miss World-

LB NY apygardos valdybos veikla
New Yorko LB apygardos 

valdybos veikla paskutiniuoju 
metu truputį keičiasi. Anksčiau 
daugelį renginių organizuodavo 
pati apygarda, dabar išjudinama 
ir į darbą įtraukiama daugiau 
apylinkės narių. v

Naujoji LB NY valdyba 
posėdžiavo bene pirmą kartą. 
Pirmininkė su reikalais- buvo 
išvykusi į Amerikos vakarus. Pir
mas plataus masto darbo posė
dis įvyko gegužės 21 d. Kultūros 
Židinyje, 1:30 p. p. Pirmininka
vo pirmininkė Laima Šileikytė - 
Hood, sekretoriavo Malvina 
Klivečkienė. Susipažinta su įvai
riom aktualiom problemom, ap
tarta daug reikalų.

Prisimintos Židinio problemos, 
sklindančios kalbos, kad rengia-

Povilo Žumbakio, "Darbi
ninko" bendradarbio, radijo 
programų komentarai, papildyti 
ir suredaguoti, išleisti knyga "Ba
lionai, bananai ir biurokratai". 
Tai 205 psl. su 207 išnašomis ir 
11 psl. indekso knyga, minkštais 
viršeliais, vidutinio formato. Ko
mentarai, datuoti nuo 1992 m. 
liepos 2 d. iki 1993 m. lapkričio 
28 d., liečia įvairius politinius, 
teisinius ir ekonominius klau
simus, tautiečių interesus užsie
nyje ir Lietuvoje. Knyga gau
nama, atsiuntus "Darbininkui" 
15 dol. auką. Visas pelnas skiria
mas lietuviškų radijo programų 
rėmimui ir lietuviškos spaudos 
darbų išlaikymui.

Popiežius Jonas Paulius II 
lankysis Slovakijoje birželio 30 - 
liepos 3 d.d., praneša Vatikanas. 
Tai bus jo pirmasis vizitas ne
priklausomoje Slovakijoje, kuri 
1993 m. gavo nepriklausomybę. 
Paskutinį kartą Šv. Tėvas ten 
lankėsi, kai Slovakija buvo dalis 
Čekoslovakijos. (Atsiprašome už 
klaidą šioje žinutėje praėjusiame 
numeryje)

TELEPHONE
CALLS

TO LITHUANIA 
$0.85 PER/MIN

ANY DAY, ANY TIME, NO NOD
TO SWTTCM CURJUMT 
TEU»H0NE COMPamy 

Call AOF International 
at (617) 489-5952 

94" ir "Miss Lietuva-95". Pasak 
Beno Gudelio, JAV lietuvio iš 
New Yorko, parduotuvės savinin
ko, 300 kv. m parduotuvei įrengti 
reikėjo apie 250 tūkst. USD. Ten
kinant garsiųjų firmų reikalavi
mus, namo, kuriame įsikūrė nau
joji parduotuvė, fasadas buvo 
atnaujintas, pakeistos šaligatvio 

masi Kultūros Židinį parduoti. 
Šis klausimas yra opus ir sudėtin
gas, prie jo dar bus grįžtama. 
Viskas daroma atsargiai, planin
gai ir nepasimetant. Tikėkimės 
bus surastas pats geriausias spren
dimas.

Baisiojo birželio įvykių minėji
mas rengiamas birželio 18 d. 
Minėjimas vyks Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje ir salėje. Pa
maldas atlaikys kun. Vytautas 
Piktumą, giedos Vytautas Alks
ninis. Minėjimo akademinėje 
programoje dalyvaus naujai su
siorganizavusi apylinkė "Vers
mė".

Spalio 22 d. svečiuosis Bosto
no lietuvių teatras, kurį globos 
Queens apylinkės valdyba.

Kalbėta apie nepriklausomybės 
šventės minėjimą, kurį atein
ančiais metais surengs NY LB 
apygardos valdyba.

Birželio 10 ir 11 dienomis 
Washingtone vyks apylinkių pir
mininkų suvažiavimas. Queens 
apylinkė apmokės kelionės išlai
das dviem "Versmės" apylinkės 
atstovams.

Ieškoma būdų pagerinti ir pa
tobulinti apylinkių veiklą. Dr. 
Jonas Bilėnas norėtų suburti vi
sus Long Island salos lietuvius į 
vieną apylinkę, bet tas darbas

Lietuvoje leidžiamą mėne
sinį kultūros žurnalą "Naująjį 
židinį - Aidus" galima užsipre
numeruoti ir prenumeratą pra
tęsti per Tėv. Leonardą Andriekų, 
atsiunčiant jo vardu 44 dol. čekį 
metams šiuo adresu: Rev. Leo
nardas Andriekus, OFM, P. O. 
Box 980, Franciscan Monastery, 
Kennebunkport, ME 04046. Už 
tą kainą žurnalas siunčiamas oro 
paštu, šis žurnalas yra "Aidų" 
tęsinys, skiriamas Lietuvos ir viso 
pasaulio lietuviams.

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, dėl daugiau 
kaip dvigubai pabrangusio paš
to, buvo priverstas pakelti meti
nę oro paštu prenumeratą iki 
$130 nuo 1994 m. rugpjūčio 1 
d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

plytelės, Hoilyvvood žvaigždžių 
alėjos pavyzdžiu grindinyje prie
šais įėjimą rausvomis raidėmis 
įrašytas "Kristianos" pavadini
mas. Parduotuvės interjerą pro
jektavo prancūzai, statybos dar
bus atliko lietuvių bendrovės 
"Imsta" statybininkai.

pagal AGEP

sunkiai sekasi. Greičiausiai teks 
jiems prisijungti prie veikiančios 
Great Necko apylinkės.

Visi pasidžiaugė, kad jau dabar 
apygardoje vyksta dideli pasike
itimai, ypač pagyvėjus kultūri
nei veiklai, kurią plečia Queens 
apylinkė. (p.j.)

Baisiojo Birželio išvežimų 
minėjimas New Yorke įvyks 
birželio 18 d., sekmadienį, Ap
reiškimo parapijoje. Minėjimą 
ruošia JAV LB New Yorko apyg
arda. Programa bus paskelbta 
vėliau.

Knygos - 
geriausios dovanos
Lietuvių - anglų kalbų žo

dynas. B. Piesarskas, B. Svece- 
vičius. 512 psl., kietais viršeliais. 
Turi apie 27,000 žodžių. Kaina 
15 dol.

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas. V. Baravykas. 590 psl., 
kietais viršeliais. Turi apie 30,000 
žodžių. Kaina 15 dol.

Lithuanian Cookery. Au
torė Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 
m. išleista 5-ji laida šios popu
liariausios lietuviškų valgių viri
mo knygos anglų kalba. Kas 
norite pagilinti savo virimo ži
nias, - rasite labai daug populia
rių lietuviškų valgių gaminimo 
receptų. Labai tinkama dovana 
lietuviškai nekalbantiems. Kai
na 15 dol. Persiuntimas - 1.50.

"Lithuania 700 Years", ang
liškai parašyta knyga yra geriau
sia dovana Jūsų amerikiečiams 
draugams. Ji supažindina su Lie
tuvos senove, jos spalvinga isto
rija, nepriklausomybes laikotar
piu, okupacijomis ir rezistencija. 
Tai garsių lietuvių istorikų ir 
politikų straipsnių rinkinys. Kny
gą redagavo dr. Albertas Gerutis, 
į anglų kalbą vertė Algirdas Bud- 
reckis. 456 psl. Kaina 25 dol., 
įskaitant persiuntimą.

"Moteris su baltu chala
tu". Dr. Konstancija Paprockaitė 
- Šimaitienė. 494 psl. didelio for
mato knyga kietais viršeliais. Čia 
telpa 35 medicinos daktarės pasa
kojimai apie išgyvenimus, dir
bant ligoninėse. Kaina 20 dol.

Viso? knygos gaunamos rašant;
Darbininkas

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Užsakant žodynus, pridėti po 
1 dol. persiuntimui; užsakant 
"Moteris su baltu chalatu" - pridė
ti 2 dol.

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 377- 
1401. ' (sk.)

Parduoda
KOMPIUTERIAI

Nauji, su metine garantija, tin
kami Lietuvoje ir Amerikoje. Tai
symas. Aptarnavimas. Apmoky
mas. 486DX2-66, Monitorius, 
4M, 420 HD. Tik $1,050. Prista
tymas į namus ar į ofisą. Galima 
skirtinga konfigūracija. Gintar 
Computer Co., Queens, NY. Tel.: 
(718) 326-2370. . (sk.)

Parduodamas namas lietu
viškoje sodyboje "Giraitė", Ash- 
ford, CT. Skambinti tel. (718) 
894-6354. (sk.)

Išnuomoja
Woodhavene išnuomoja

mas "studio" butas - 350 dol. 
mėn. Netoli susisiekimo ir krau
tuvių. Skambinti tel.: (718) 235- 
3961. (sk.)

Išnuomojamas 4 kamba
rių butas, pirmame aukšte, 
gerame rajone Brooklyne trims 
mėnesiams, gal ir ilgiau. Netoli 
krautuvės ir susisiekimo priemo
nės. Nuoma $375, įskaitant du
jas ir elektrą, su pageidavimu 
padėti šeimininkei. Telef. (718) 
339 - 3774. (sk.)

Paslaugos
TALPINTUVAI PER TRAN- 

SPAK siunčiami kas savaitę. 
Skubius siuntinius siunčiame 
AIR CARGO. TRANSPAK, 
2638 W. 69th Street, Chicago, 
IL 60629. Telef. 312 436-7772. 
CONNECTICUT valstijoje 203 
232-6600. (sk.)

BUTAI PENSININKAMS, 
modernūs, erdvūs, savarankiškai 
tvarkytis, gražioje aplinkoje, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo se
serų priežiūroje. Pasinaudokite 
proga, kreipkitės: Vilią Maria, 
P.O. Box 155, Thompson, CT, 
06277. (sk.)

Parduodamos knygos
Fighters for Freedom - 

Lithuanian Partisans Versus 
the U.S.S.R. - by Juozas Dau
mantas. Tai svarbi anglų kalba 
knyga, nes autorius (tikra pa
vardė Juozas Lukša) pats buvo 
partizanų vadas, dalyvavęs įvai
riuose žygiuose; aprašo 1944 - 
1947 metų partizanų operacijas. 
Jis net prasimuša į Vakarus, pa
siekia Vokietiją ir Prancūziją, 
atneša daug žinių. Čia pasiruošia 
tolimesniam partizaniniam ka
rui. Vėl lėktuvu grįžta i Lietuvą 
ir ten išduotas neužilgo žūva. 
Lietuviškai šios knygos išleistos 
kelios laidos. Angliškai išleista ši 
antroji laida. 279 psl., minkštais 
viršeliais. Gaunama "Darbinin
ko" administracijoje. Kaina 10 
dol. su persiuntimu. (sk;)

Ieško
Ona Laurinavičiūtė - Simo- 

naitienė, gyvenanti Lietuvoje, 
ieško savo brolio Prano Lauri
navičiaus, gyvenusio Dayton, 
OH, arba jo vaikų. Prašo rašyti: 
Onai Peleckis, 507 Ambassador 
Ct., Sunny Hills, FL, 32428. (sk.)

"Darbininko" administra
cija prašo skaitytojus nuolat at
kreipti dėmesį į lipinuke ant 
laikraščio pažymėtą jūsų prenu
meratos pasibaigimo datą EXP. 
Mieli skaitytojai nuoširdžiai pra
šomi laiku pratęsti prenumeratą 
ar sumokėti atsilikusi mokestį.

"Darbininko" skaitytoju 
galima tapti kiekvieną dieną! 
Padovanokite "Darbininko" pre
numeratą savo pažįstamiems bei 
draugams! Naujienos iš jūsų apy
linkės lietuvių gyvenimo, Lie
tuvos, Pabaltijo kraštų ir viso 
pasaulio! Prenumerata vieniems 
metams - tik $30.
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