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- Lietuvos paštas išleido tris 
naujus pašto ženklus, skirtus 
žymiesiems Lietuvos žmonėms 
pažymėti: Lietuvos prezidentui 
dr. Kaziui Griniui, rašytojui Ba
liui Sruogai ir dail. Antanui 
Žmuidzinavičiui. Pašto ženklai 
spausdinti Budapešto spaustu
vėje, pusės min. tiražu.

- Vasario 16-tą Kaune, buv. 
Prezidentūros sodelyje buvo ati
dengti trijų Lietuvos prezidentų 
- Aleksandro Stulginskio, Kazio 
Griniaus ir Antano Smetonos - 
paminklai.

- Lietuvoje yra 13 gotikos ir 
renesanso pilių. Šešiose jų veikia 
muziejai. Sovietmečiu buvo at
statytos Trakų ir Biržų pilys. 
Dabartiniu metu dirbama prie 
Vilniaus Aukštutinės pilies rū
mų atstatymo, tyrinėjamos 
Žemutinės pilies liekanos, už
konservuota Kauno pilis, iš da
lies atstatyta Medininkų pilis. 
Be to, Lietuvoje esama apie 700 
piliakalnių.

- Lietuvos jūrų laivininkys
tė įsigijo dar vieną keleivinį 
keltą - "Palanga", kuris gali paim
ti 80 priekabų, 40 lengvųjų au
tomobilių ir 40 keleivių. Kiti 
keltai - "Vilnius" gali gabenti 
100, o "Kaunas" - 200 keleivių. 
Dabar tarp Kylio ir Klaipėdos 
keltai plaukios kasdien.

- Šventosios uostą reikia 
rekonstruoti. Taip nusprendė 
Palangoje posėdžiavusi tarp
žinybinė komisija. Darbai kai
nuos ne mažiau kaip 120 min. 
litų.

- 1995 m. Lietuvoje au
toavarijose žuvo 671, sužeisti 
4509 žmonės. Gaisruose sudegė 
320 žmonių, iš jų 20 vaikų. Iš 
viso 1995 m. Lietuvoje buvo 
įregistruoti 9205 gaisrai.

- Statybose Lietuvoje ofi
cialiais duomenimis dirba apie 
80,000 žmonių, neoficialiai - dar 
apie 10 ar 20 tūkstančių. Vidu
tinis statybininkų atlyginimas - 
apie 530 lt. per mėnesį. Vienas 
didžiausių darbų - 15 min. litų 
vertės Lietuvos archyvo pastato 
statyba Vilniuje.

- Kauniečiui Romanui 
Mackevičiui Tarptautinė kik- 
bokso federacija atsiuntė Euro
pos čempiono diržą. Čempionui 
jis įteiktas Vilkijoje surengtose 
iškilmėse, kur atidarytas naujas 
thai bokso klubas "Vikingas".

- JAV Tarptautinės plėtros 
agentūra Lietuvai yra paskyrusi 
14 min. dolerių intelektualinei 
pagalbai teikti. Jos atstovai In
drė Biskis ir Irena Karmazinienė 
dalyvavo Panevėžyje prekybos 
ir pramonės rūmų surengtame 
miesto verslininkų susitikime. 
Šiemet siūloma verslininkams
3-4 savaičių stažuotė Ameriko
je pagal jų pačių pasirenkamą 
programą.

- Lietuvių dailės paroda 
"Duona ir druska" atidaryta pa
grindinėje Manchesterio Con- 
temporary Art parodų salėje, 
galerijoje "Comerhouse". Tai jau 
antras šios parodos, suorgani
zuotos Soroso šiuolaikinio me
no centro Lietuvoje, pristaty
mas Didžiojoje Britanijoje (va
sarą paroda veikė Edinburgo 
dailės koledže). Parodoje daly
vauja dvidešimt įvairių kartų ir 
įvairių stilių Lietuvos daili
ninkų, eksponuojama tapyba, 
skulptūra, grafika, fotografija ir 
instaliacijos.

ATVIRAS RAIMUNDO RAJECKO LAIŠKAS LIETUVOS 
PREZIDENTUI

Buvęs Lietuvos ambasadorius 
Jungtinėje Karalystėje akademikas 
Raimundas Rajeckas "Respubliko
je" paskelbė atvirą laišką Lietuvos 
prezidentui Algirdui Brazauskui. 
Buvęs Algirdo Brazausko preziden
to rinkimų kampanijos vadovas ir 
vyriausiasis patarėjas Raimundas 
Rajeckas teigia, kad 1992 metais 
LDDP, laimėjusi rinkimus, turėjo 
tvarkyti pagrindines valstybės eko
nomikos šakas - energetiką, finan
sus, bankininkystę ir privatizaciją. 
Tačiau LDDP ėmėsi kritikuoti iki 
tol buvusius valdžioje, ypač ek
spremjerą Gediminą Vagnorių. 
Pasak ambasadoriaus, Algirdas Bra
zauskas kiekvienam be išimties 
atvykusiam užsienio valstybės ir 
ypač Vyriausybės vadovui perskai
tydavo 50 - 60 minučių paskaitą 
"Kaip Landsbergis sugriovė Lietu
vą". Ambasadorius sako, kad ši 
"nuolatinė plepalynė apie praeitį 
ir nenoras įsigilinti į tikrą padėtį ir 
atvedė prie to, kad per 3.5 metų iš 
esmės neišspręsta nė viena proble
ma". Privatizacija pagarsėjo savo 
aferomis, finansų - bankininkys
tės sektorius patyrė krachą, o en
ergetikoje ir toliau siautėja mafija. 
Pasak p. Rajecko, subrendusi ener
getikos krizė yra baisesnė nei 
bankų. Tačiau prezidentas, anot 
ambasadoriaus, ir toliau nieko 
nedaro. Ambasadorius pažymi, kad 
nuolatinės Adolfo Šleževičiaus kal
bos apie stabilizaciją, esant beveik 
40 % metinei infliacijai, buvo 
žmonių mulkinimas. Tačiau tam 
neretai pritardavo Prezidentas. 
Kaip laimėjimą Raimundas Rajec

Dail. Vytauto K. Jonyno sukurtas vitražas Pranciškonų vienuolyno koplyčioje Brooklyne, 
NY. Vitražas sudarytas iš trijų sekcijų. Piktadarys, įsibrovęs į vienuolyną kovo 24 d. ryte, 
sudaužė šio vitražo centrinę sekciją keliose vietose: stiklus, vaizduojančius Marijos širdį, 
jos petį ir dar kitas vietas. Bus bandoma vitražą atstatyti.

Įveiktas pirmasis Konstitucijos papildymo barjeras 114 už,
12 prieš, 5 susilaikė, 4 nedalyvavo
Rimantas Varnauskas

Seimo pirmininkas Č. Juršėnas 
prieš kovo 19 d. posėdį paskelbė, 
kad Seimo narių laukia "istorinis 
įvykis" - vyks pirmasis balsavimas 
dėl Konstitucijos 47-ojo straipsnio 
papildymo.

Diskusijose leista pasisakyti dvy
likai parlamentarų. K. Bobelis sakė, 
kad visi yra įsipareigoję kovoti už 
suverenią valstybę, neleisti kitų 
valstybių diktato. Priimta pataisa 
leistų kurti geresnę vaikų ir anūkų 
ateitį, sparčiau integruotis į Eu
ropą, atsispirti Rusijos diktatui. 
Reikia prisitaikyti prie Vakarų 
standartų, kad ir kaip sunkiai jie 
įvykdomi. "Negalime likti vieni ir 
izoliuoti ir vėl patekti į Rusijos 
įtakos zoną", - teigė K. Bobelis.

"Be svetimo pono ilgiau kaip tris 

kas pamini valstybės valdymo 
aparato išpūtimą ir valdininkų 
algų dydžius. Kai kurių valdi
ninkų algos, pasak ambasado
riaus, yra didesnės nei profe
sorių, netgi Vilniaus universite
to rektoriaus. Tuo tarpu nei 
gydytojų, nei mokytojų, nei 
aukštųjų mokyklų dėstytojų al
gos, nei pensijos 1995 metais 
nebuvo padidintos 40 %.

Raimundas Rajeckas Preziden
to prašo paaiškinti situaciją 
energetikoje. Anksčiau buvo pa
togu aiškinti, kad valstybė sub- 
siduoja energetiką, padėdama 
gyventojams. Dabar subsidijos 
panaikintos, o Lietuvos energe
tikos skolos - milžiniškos. Am
basadorius sako, kad elektros 
energijos gamyba jau duoda 
pelną, tačiau kainos vartoto
jams toliau didinamos. Amba
sadorius klausia, kada bus pad
arytas galas mafijos siautėjimui 
ir žmonėms pasakyta tiesa.

Ambasadorius primena vie
no buvusio savo kolegos iš Pre
zidentūros viešą pareiškimą, 
kad "Šleževičius sustabdė cha
osą valstybėje". Buvęs Preziden
to patarėjas teigia, kad chaosas 
yra būtent dabar ir toks, kokio 
nebuvo per visą nepriklauso
mybės atkūrimo laikotarpį. 
Pasak ambasadoriaus, jau po 
vienų Adolfo Šleževičiaus Vyri
ausybės darbo metų buvo ma
tyti, kad šis žmogus negali 
įgyvendinti tikrų permainų 
ekonomikoje. Ambasadorius 
teigia, kad šeštojoje Vyriau

metus išbūti negalime", - kal
bėjo B. Rupeika. Jo manymu, 
referendumu priimtą Konsti
tuciją ir keisti galima tik refe
rendumu. "Lietuviai į vadi
namuosius Vakarus jau išvežė 
gyvulius, varį, aliuminį, geležį, 
mišką, buvo bandoma išvežti 
granitą. Dar turime žvyro, do
lomito, gipso, bet svarbiausia - 
turime žemės", - aistringai dėstė 
B. Rupeika. Nereikia laukti, kad 
puls užsieniečiai, viską už juos 
padarys "berniukai ir mergaitės, 
kurie už centelius ir kapeikėles 
pirko investicinius čekius, o 
juos supirkę privatizavo 2/3 
Lietuvos". Taip pat būsią ir su 
beverte žeme. "Pirmyn į Europą, 
o lietuviai - į pelkes", - baigė B. 
Rupeika.

J. Bernatonis sakė, kad dar 

sybėje buvo reikalaujama pa
taikauti, o tie, kurie to nedarė, 
buvo pašalinti, kaip darbo ir so
cialinės apsaugos ministras Te
odoras Medaiskis bei ekonomi
kos ministras Algis Vasiliauskas. 
Pastarąjį ministru buvo pasiūlęs 
Prezidentas.

Ambasadorius kritikuoja Adol
fo Šleževičiaus, kaip Vyriau
sybės vadovo, keliones į užsienio 
valstybes kartu su žmona. Pasak 
jo, Vyriausybės vadovo keliones 
riboja jo pareigos. Tačiau Prezi
dentas ne kartą kalbėjo, kad 
daug problemų kyla dėl to, kad 
premjeras neturi vicepremjero.

Raimundas Rajeckas priminė 
Prezidentui tarp jų kilusius ne
sutarimus dėl buvusio komjau
nuolio (Vilniaus universitete 
vadovavusio Istorijos fakulteto 
komjaunimo komitetui) ir mili
cininko Jono Urkos skyrimo Lie
tuvos banko valdybos pir- 
mimnku. Šiuo metu yra žinoma, 
kad Jonas Urka yra didžiausias 
Lietuvos akcinio inovacinio ban
ko skolininkas.

Ambasadorius primena ir 2.5 
mlrd. USD kredito istoriją. Pasak 
jo, Algirdui Brazauskui "neuž
teko nei sąžinės, nei drąsos" 
viešai pareikšti, kad šioje istori
joje veikęs asmuo yra jo senas 
partijos draugas. Tuo tarpu 
žurnalistai bandė gauti žinių 
apie šį kreditą iš vyriausiojo 
patarėjo. Tuomet Seimo pir
mininko pavaduotojai pareika- 
IaVS ištirti šią istoriją Gene
ralinėje prokuratūroje. Raimun-

1993 m. rugsėjyje buvo pateikta 
pataisa, kuria būtų leidžiama 
parduoti žemę užsieniečiams. Ji 
būtų galėjusi padėti ekonomi
kai, pritrauktų investicijas, 
tačiau daugelis Seimo narių tada 
manė, kad "Konstitucija nelie
čiama kaip šventa karvė". Per 
tuos dvejus metus, anot J. Ber- 
natonio, "akivaizdžiai nueuropė- 
jome, žinome, kad be tokios pa
taisos negalima ratifikuoti aso
ciacijos sutarties su ES". Spren
džiamas daug platesnis ir svar
besnis klausimas nei žemės par
davimas užsieniečiams - spren
džiamas Lietuvos integravimosi 
į demokratinę Europą klausimas 
- "būti ar nebūti ES". LDDP, 
pasak J. Bernatonio, apsispren
dusi seniai - dar rinkimuose 
žadėta "sukurti vieningą Euro-

Sveiki sulaukę &v. Velykų!

das Rajeckas šiuo pavyzdžiu teigia, 
kad Prezidentas, kaip ir LDDP, 
nuo pat pradžių žmones skirsto į 
savus ir nesavus, dėl ko Lietuva 
šiandien ir suskaldyta.

Lietuva vis dar nori tapti NATO nare
Vilnius, 1996 m. kovo 29 d. 

Lietuva, nepaisant tam tikro 
Vakarų skeptiškumo, tebenori tap
ti NATO nare ir jaustųsi "išduo
ta", jei būtų palikta už aljanso 
durų, sakė Reuters koresponden
tui Lietuvos užsienio reikalų min
istras Povilas Gylys. Tačiau jis te
betiki, kad Vakarai parems Lietu
vą. "Mes giliai įsitikinę, kad Vaka
rai tesės savo pažadus", sakė Gylys. 
Kai kas Vakaruose yra susirūpinę, 
jog įsileidus Baltijos šalis į NATO 
bus pernelyg provokuojama Rusi
ja, nes Maskvai kelia siaubą gali
mas buvusios SSSR dalies su 
ženklia rusų mažuma prisijungi
mas prie aljanso. Be to, grynai 
kariniu požiūriu kyla abejonių, ar

VVojchiech'o Jaruzelski'o teismas
GDANSKAS, 1996 m. kovo 29 

d. Čia prasidėjo Lenkijos ekspre- 
zidento ir gynybos ministro 1968 
-1981 m., Wojciech'o Jaruzelski'o 
bei kitų 11 aukštų buv. komunis
tinio režimo pareigūnų teismas, 
vadinamas "amžiaus procesu". Ji
ems iškelta byla dėl darbininkų 
streiko Lenkijos pajūryje 1970 m. 
kruvino numalšinimo. Darbinin
kai protestavo prieš kainų pa
kėlimą. Malšinant streiką, žuvo 

pos ekonominę erdvę". Dar svar
besnė nacionalinio saugumo 
problema, nes gyvenant kryžke
lėje, Vakarų ir Rytų kultūrų san
dūroje, būtina aiškiai apibrėžti 
integravimosi kryptį.

"Ši Konstitucijos pataisa paruoš
ta vadovaujantis tik tam tikru 
politiniu iššūkiu, politinės drąsos 
išoriniu demonstravimu, politi
niu įžūlumu, kurie pridengia 
politinį provincialumą", - sakė J. 
Veselka. Ko reikalauja šalies eko
nominiai interesai? Svarbiausia, 
kad nei vienos šalies ūkiniai sub
jektai nebūtų diskriminuojami. 
Kitaip bus pažeidžiami normalūs 
ekonominiai santykiai tiek Lietu
vos rinkoje, tiek tarptautiniuose 
mainuose. Jei diskriminuojamas 
atskirų šalių biznis (konstitucinis 
įstatymas leistų parduoti nekil
nojamą nuosavybę tik ES, NATO, 
G-24 grupės šalims, galbūt ir 
CEFTA narėms - LA), sakė J. Ve
selka, tai automatiškai Lietuva 
tampa nepatraukli tarptautiniam 
bizniui ir ją aplenkia užsienio in
vestitoriai. Ši pataisa ypač diskrim
inacinė "didžiausio Lietuvos eko
nominio partnerio (Rusijos - LA), 
atžvilgiu", sakė J. Veselka, niekur

Raimundas Rajeckas teigia, 
kad šiandien Lietuvoje nėra vie
ningos užsienio politikos. Jis 
teigia, kad Algirdas Brazauskas 

(nukelta į 2 psl.)

Vakarai sugebėtų, iškilus 
pavojui, apginti jas nuo Mask
vos. Gylys teigė, jog supranta šį 
Vakarų susirūpinimą, saky
damas: "Mes turime pripažinti, 
jog esame vienas iš jautriausių 
regionų Europoje". Tačiau jis 
sakė, jog jei Baltijos šalys būtų 
išstumtos iš Vakarų struktūrų, 
regiono situacija dar labiau 
komplikuotųsi. Gylys atmetė 
Baltijos šalių gynybos sąjungos 
idėją dėl ribotų jos karinių gal
imybių, be to, "ji atitrauktų mus 
nuo pagrindinio tikslo - narys
tės NATO". Tačiau jis pridūrė, 
kad NATO turėtų žiūrėti į bal
tus kaip į visumą.

Lietuvos Seimo žinios

44 žmonės, apie 1200 buvo 
sužeista. Teisme bus apklausta 
apie 4000 liudininkų, byloje 
nagrinėjamos tonos doku
mentų.

Lietuvos Seimo žinios

Padovanokite "Darbi
ninko" prenumeratą savo 
pažįstamiems bei draugams 
švenčių proga! Prenumerata 
vieniems metams - tik $30.

taip nedaroma. Ypač kai nuo 
šio partnerio priklauso ekono
mikos gyvybingumas. Ši patai
sa prieštarauja ekonomikos in
teresams, pateiks Lietuvą kaip 
"brežnevinės politikos reliktą" 
ir trukdys tapti ES nare.

V. Plečkaičio žodžiais, pataisa 
yra Seimo valios išraiška, kuri 
patvirtina Lietuvos orientaciją. 
Prie to, kad Lietuvos gyventojai 
skeptiškiausiai žiūri į ES, pri
sideda ir tie politikai, kurie arba 
nesuvokia valstybės interesų, 
arba sąmoningai klaidina žmo
nes ir siekia siaurų asmeninių 
ar grupinių interesų. "Pataisa 
nėra teisinio akto šedevras, nes 
atspindi prieštaringus požiūrius, 
žmonių baimę ir nepasitikė
jimą", - sakė V. Plečkaitis, - "bet 
tam nėra alternatyvos, kaip ir 
nėra alternatyvos atvirai visuo
menei, demokratijos plėtotei, 
spartesniam ūkio vystymuisi".

L. Milčius teigė, kad Tau
tininkų frakcija ankstyvai, nepa
ruoštai pataisai nepritars. Šį po
žiūrį palaiko Tautininkų sąjun
gos taryba, L. Milčiaus rinkėjai, 
Žemės savininkų sąjunga. Visiš- 
(nukelta į 6 psl.)
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Šventosios uostas Lietuvoje yra ant bankroto ribos. Tik pavieniai žvejai dar išplau
kia pažvejoti į jūrą. y Kapočiaus nuotr.

Karaliaučiaus klausimas Lietuvoje ir išeivijoje
Juozas Kojelis

Lietuvoje ir išeivijoje Kara
liaučiaus krašto likimas darosi 
vis aktualesnis. 1992 metais Va
sario 16-sios šventę teko švęsti 
Lietuvoje. Prisimenu, savo kal
boje tuometinis Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis kėlė mintį, kad Kara
liaučiaus problemai svarstyti 
turėtų būti sukviesta tarptautinė 
konferencija. Tarsi atsišaukda
mas į tą mintį kongresmenas iš 
Kalifornijos Christopher Cox 
1995 m. kovo 28 d. JAV Atstovų 
rūmams pateikė rezoliucijos pro
jektą, gavusį oficialų House Con- 
current Resolution (H. C. R.) 51 
numerį. Tos rezoliucijos esmę 
Ch. Cox išdėsto Lituanistinių 
studijų metraščio Tasmanijoje 
(Australijoje) 1995 metų nume
ryje. Jis rašo: "[1995 JAV Kongre
sui] pateikiau House Concurrent 
Resolution 51, ragindamas Rusi
ją demilitarizuoti Karaliaučiaus 
(Kaliningrad) sritį - masiškai mili
tarizuotą rusų svetimkūnį Balti
jos teritorijos centre. Rusijos 50 
metų nusitęsusi Karaliaučiaus 
srities, anksčiau priklausiusios 
Vokietijai, okupacija iki šiol tarp
tautiniais įstatymais neįteisinta".

Toliau savo laiške kongresme
nas Cox dėsto, kad rusų karinės 
pajėgos vos 1500 km2 Kara
liaučiaus plote dvigubai viršija 
visų JAV karinių dalinių skaičių 
Europoje. "Estija, Latvija, Lietu
va ir Lenkija rusų įsiterpimą į 
baltų erdvę su pagrindu laiko 
grėsme savo suverenumui". Nu
rodęs daugelį Lietuvos teritori
jos ir oro erdvės pažeidimo atve
jų, Cox daro tokią išvadą: "I šią 
įsitvirtinusią destabilizuojančią 
situaciją turi būti atkreiptas tarp
tautinis dėmesys".

Kongresmeną Cox pajudinti tą 
klausimą JAV Kongrese paskati
no Los Angeles mieste veikianti 
Amerikos Baltų laisvės lyga.

KLAUSIMAS AKTUALUS 
LIETUVOJE

Išvedus rusų kariuomenę iš 
Lietuvos, įsišaknijusio "svetim
kūnio" buvimas Lietuvos pašo
nėje tapo aštriai jaučiamas. Rusi
jai buvo sunku suprasti, kad Lie
tuva jau ne jos teritorija, o ne
priklausoma valstybė. Savo pri
vilegijoms įteisinti išgalvojo "ar
timojo užsienio" terminą ir įžū
liai pažeidinėjo Lietuvos terito
riją ir oro erdvę. Kilo nesusipra
timai, vyko derybos, Lietuva vis

drąsiau gynė savo teises. Reaga
vo ne tik vyriausybė, bet ir 
visuomenė. Lietuvių tautininkų 
kongrese Vilniuje 1994 m. tarp 
kitų buvo priimta ir tokia rezo
liucija: "Neabejodami lietuviškų 
žemių ir lietuvių tautos idėja, 
manome, kad Mažosios Lietu
vos ateitis turi būti sprendžiama 
tarptautiniu lygiu". Lietuvos de
mokratų partijos V suvažiavimo 
viena iš penkių rezoliucijų 1995 
metais buvo: "Bendromis pas

tangomis, panaudojant visas 
tarptautines organizacijas, siekti 
Karaliaučiaus krašto demilitari- 
zavimo". 1995 m. lapkričio 30 d. 
prie Seimo rūmų Vilniuje vyko 
demonstracija, minint 1918 m. 
lapkričio 30 d. paskelbtą Ma
žosios Lietuvos tarybos Tilžės ak
tą, ir buvo priimta rezoliucija, 
reikalaujanti išvesti rusų ka
riuomenę iš Mažosios Lietuvos 
teritorijos ir panaikinti rusų ad
ministraciją. Dabartinis Lietuvos 
prezidentas Algirdas Brazauskas 
Karaliaučiaus demilitarizavimo 
klausimą kėlė 1995 m. Jung
tinėse Tautose.

Nuo nepriklausomybės atkūri
mo lietuvių tauta ir Lietuvos 
vyriausybė Karaliaučiaus prob
lemos klausimu yra vieningos.

O IŠEIVIJOJE ?
Kaip ir Lietuvoje, Karaliaučiaus 

klausimas išeivijoje visada buvo 
gyvas. Ta tema nuolat buvo dis
kutuojama suvažiavimuose ir 
spaudoje. Dideli nuopelnai prik
lauso Mažosios Lietuvos tarybai. 
Iki šiol Amerikos lietuvių dau
gumos valią reikšdavo JAV Lie
tuvių Bendruomenė. Atsiradus 
H. C. R. 51 Amerikos Kongrese, 
pirmą kartą nuomonės Ben
druomenėje išsiskyrė. LB taryba 
savo suvažiavime 1995 m. spa
lio mėnesį Floridoje įpareigojo 
Krašto valdybą raginti apylinkes 
organizuoti paramą Cox rezo
liucijai. Praėjo daugiau kaip ke
turi mėnesiai, o Krašto valdyba 
jokios akcijos nepradėjo. Gali 

(nukelta į 4 psl.)

LEONARDAS ANDRIEKUS

Palengvės
Palengvės, palengvės - 
Nebelauksim ilgai: 
Po Velykų nakties 
Džiūti baigia takai.

Nuo Judėjos šlaitų 
Jėzus Kristus ateis 
Rodyt Tomui žaizdų, 
Išdavėjui atleist;

Su mumis pakeliaut 
Iki Emaus kartu, 
O paskui eit toliau 
Palydėti kitų.

Ir tave jis atras,
Ir mane jis paguos, 
Pirm nei ryto žara 
Aleliuja giedos.

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. Galchus & 
Gordon, 39-07 Deli Blvd., Bayside, NY 11361. Tel.: 718 229-2629.

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

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

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

JUOZO 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.

ATVIRAS RAIMUNDO RAJECKO LAIŠKAS 
LIETUVOS PREZIDENTUI

(atkelta iš 1 psl.)
per daug pataikauja Rusijai, 

netgi atstovauja jos interesus už
sienyje.

Raimundas Rajeckas palygino 
tris Baltijos valstybes. Jis teigia, 
kad pirmaisiais nepriklausomy
bės atkūrimo metais Vytauto 
Landsbergio dėka Lietuva žengė 
trijų Baltijos valstybių priekyje. 
Dabar Lietuva yra paskutinė tarp 
trijų. R. Rajeckas pažymi, kad 
draugiški santykiai su premjeru 
ir kariuomenės vadu nesutrukdė 
Estijos prezidentui Lennart Meri 
juos atstatydinti, kai to prireikė 
valstybės interesams.

Pasak Raimundo Rajecko, ap
link Lietuvą spaudžiasi neo- 
komunizmo žiedas. Per pasta
ruosius metus puikiai restaura
vus bolševizmą, Lietuva neat
laikys spaudimo. Raimundas 
Rajeckas teigia, kad šiandien Lie
tuvai reikia žymiai patriotiš- 
kesnės vadovybės. Valstybei turi 
vadovauti tie, kurie atvedė tautą 
į nepriklausomybę, o ne tie, ku
rie buvo vedami ir dar spyrio jo
si.

Tarp pastarųjų, pasak ambasa
doriaus, buvo ir Prezidentas Al
girdas Brazauskas.

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

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

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.

Kovo Vienuoliktoji
Dr. A. P. Kabaila

Specialiai DARBININKUI iš Australijos

(Tęsinys. Pradžia Nr. 12)
"Lietuvos Ryte" 1996 m. vasa

rio 28-tos dienos pateiktoje V. 
Vyšniausko korespondencijoje 
komentuojamas pirmadienį Lie
tuvos radijui Prezidento Algirdo 
Brazausko duotas interviu, kuria
me jis sakęs, jog sieks, kad Lito 
patikimumo įstatymas būtų pa
pildytas pataisa, kuri garantuotų 
pastovų lito kursą iki 1999 metų. 
Pasak Vilniaus banko valdybos 
pirmininko J. Niedvaro, jį "la
biausiai gąsdina konkreti data, 
kuri lyg ir lemia tai, kad visi 
planai ir projektai bus vykdomi 
iki 1999 metų, o kas bus vėliau 
- neaišku" (citatos pabaiga).

Na, iš tikro gana aišku: vėliau 
bus prezidentiniai rinkimai ir 
naujas prezidentas turės kaip 
nors bandyti išbristi iš "homo 
sovieticus" sukurto ekonominio 
ir moralinio chaoso.

Kokia sovietiško galvojimo 
nesąmonė! Lyg įstatymu ar Pre
zidento dekretu galima nustaty
ti ekonominius rodiklius, kurie 
priklauso nuo ekonomikos vys
tymosi. Kodėl tad kalbama to
kius niekus? Todėl, kad taip buvo 
daroma Sovietų Sąjungoje! At
seit, kad gerai jaučiui, gerai ir 
varlei. O ir tas jautis, ačiū Die
vui, pastipo. O prie to pastipimo 
daug prisidėjo dirbtinis valiutos 
kurso nustatymas.

Tuo tarpu Rusija atsisuka į savo

netolimą praeitį. Nekalbant jau 
apie tai, kad Gorbačiovas puo
selėja viltį atgauti savo prarastą 
prezidentūrą, kas gali nepastebėti 
komunistų demonstracijų, ku
riose nešami Stalino ir Lenino 
portretai, plevėsuoja raudonos 
vėliavos? "Gerų praeities laikų" 
nostalgija taip ryškiai kelia savo 
galvą. O ką jau bekalbėt apie 
Žirinovskio idėjas prikrauti prie 
Baltijos kraštų sienos kaugę ra
dioaktyvių išmatų, sukelti 
dirbtiną vėją Baltijos link, kad 
ten visi žmonės, dideli ir maži, 
išmirtų. Ir už įstojimą į NATO 
grasinama, kad tuoj į tuos kraš
tus, kurie drįs tai padaryti, bus 
įvesta Rusijos kariuomenė. Tai
gi, nepriklausomybė kabo kaip 
ant siūlelio, nes gynybai ruošia
si tik atskiros grupuotės, 
pavyzdžiui, SKAT - Savanoriška 
Krašto Apsaugos Tarnyba. O ką 
apie tai sako Lietuvos preziden
tas, kuris prisiekęs rūpintis Lie
tuvos apsauga?

Cituoju iš sausio 19-tos "Gar
so", dukart per savaitę spausdi
namo Kaune: "Kylis, sausio 18 
d. (ELTA). Prezidentas Algirdas 
Brazauskas mano, kad su Lietu
va, Latvija ir Estija pasirašytos 
Europos (Asociacijos) sutartys 
"sukūrė naują geopolitinę situ
aciją Baltijos jūros regione. Lie
tuva nesiveržia į Europą nei su 
ištiesta ranka, nei su pilnu

/b

Partizaninių dainų atlikėjas Arvydas Brunius dainuoja
Vilniuje. V. Kapočiaus nuotr.

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

-Tax Exempt #36-2927289- 
per.

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų
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krepšiu savo problemų", kalbėjo 
mūsų šalies vadovas tarptautin
iame simpoziume "Baltijos jūros 
valstybių ateitis - perspektyvos 
Europai". (...) A. Brazauskas sakė, 
jog (...) "Lietuvai negrasina nė 
vienas jos kaimynų, neturime 
teritorinių ar sienų problemų nė 
su viena kaimynine valstybe (...)" 
(citatos pabaiga).

Gal jam jr nepavojinga kaimy
nystėje esanti Rusija. Bet ji 
pavojinga Lietuvos žmonėms. 
Reikia pastebėti, kad ypač Lietu
voje nukentėję tie žmonės, ku
rie visad aktyviai priešinosi sovi
etinei okupacijai, būtent, politi
niai kaliniai, tremtiniai, dar iš
likę partizanai ir sukilėliai. Stačiai 
neįtikėtina, kad tiek daug trem
tinių, kuriuos metų metais ujo 
sovietai lyg pikti šunys, dabar 
gauna menkesnes pensijas, nei

jų persekiotojai, kuriems buvo 
suteiktos vadinamosios perso
nalinės pensijos už nuopelnus... 
Sovietų Sąjungai. Gerai, kad 
Australijos lietuviai parodo daug 
susipratimo ir nesivadovauja ste
reotipiniu sovietiniu lietuviu, 
santykiaujant su tėvyne.

Žmonės ten tiek pat įvairūs, 
kaip ir visur kitur. Ir politiniai 
kaliniai, ir tremtiniai, ir sukilėliai 
bei dar išlikę gyvi partizanai, 
kurių dauguma yra persekiojimų 
nualintos sveikatos, daugelio 
metų paniekinimo ir atstūmimo 
aukos - visi jie nusipelnė ne tik 
mūsų pagarbos, bet ir visokerio
po rėmimo. Tad labai sveikinti
nas ir remtinas projektas yra 
tremtinių namų remontas, ku
riuo rūpinasi ir kurį remia Aus
tralijos lietuviai.

(tęsinys kitame numeryje)
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Kęstutis K. Miklas

Vilniaus meras Alis Vidūnas 
savo viešnagę Amerikoje Vasa
rio 16-sios proga užbaigė New 
Yorke. Vasario 20 dieną, prieš 
išvykdamas atgal į Vilnių, malo
niai sutiko pasidalinti įspūdžiais 
ir atsakyti į įvairius klausimus, 
paruoštus šio reportažo auto
riaus. Pasikalbėjime dalyvavo ir 
"Laisvės Žiburio" radijo valan
dėlės direktorius Romas Kezys, 
kuris viską įrašė į garsinę juostą. 
Čia ir pateikiamas pilnas įvyku
sio pasikalbėjimo tekstas.

- Gerbiamas pone Vidūnai, per
nai rudenį turėjau malonią progą 
susitikti su Jumis Vilniuje ir pak
viesti Jus šių metų Vasario 16-sios 
minėjimui į New Yorką. Besikal
bant įvairiomis temomis, Jūs pa- 
reiškėte, kad esate nepaprastai su
sirūpinęs Vilniaus senamiesčio 
likimu. Pastatai, priklausą mies
tui, jau šiek tiek apgriuvę ir dauge
lis tušti. Niekam jais nesirūpinant 
palaipsniui jie liks tik griuvėsiais. 
Jūs tada man sakėte, kad tuos 
pastatus mielai atiduotumėte išeivi
jos lietuviams ir net už dyka, tik su 
sąlyga, kad jie būtų atstatyti kelių 
metų laikotarpyje. Prašau pasisaky

blogį ir mirtį, užtikrinančios kie
kvieną krikščionį, kad "jei su 
Kristumi kenčiame, su juo būsi
me ir išaukštinti" (plg. 2 Tim

Mieli Broliai, Sesės!
Nė viena religinė šventė nėra perpildyta tokiu šventu 

džiaugsmu, kaip Velykos. Nuo pradžios iki galo per visą 
Velykų liturgiją skamba tas vienas džiaugsmingas Aleliuja: 

"Tai yra Viešpaties diena, džiaukimės ir linksminkimės joje".
Prieš prisikėlimą vykusi Kristaus kančia ir pažeminanti mirtis ant 

kryžiaus mus suartina su Kristumi, padeda pilniau išgyventi pa
grindinę mūsų krikščioniškojo tikėjimo tiesą, kad Kristus yra ne tik 
žmonijos Išganytojas, mirties nugalėtojas, bet ir kiekvieno mūsų 
Brolis, kad jo gyvenimo kelias yra mūsų kelias - nuo gimimo iki 
pomirtinio išaukštinimo dangaus garbėje. "Aš esu prisikėlimas ir 
gyvenimas. Kas tiki mane (...) aš jį prikelsiu paskutinę dieną" (Jn 
6.25; 6,56), užtikrina Kristus.

Didžiosios savaitės ir Velykų ryto drama kartojasi žmonijos gyven
ime iki pat šiai mūsų dienai. Kartais net atrodo, kad blogis, melas 
ir mirtis laimi. Bet dviejų tūkstančių metų krikščionybės istorija 
liudija, kad tai yra normalus ideologinės kovos procesas, turįs 
atovaizdį net gamtoje. Kaip po kiekvienos gyvybę apmarinančios 
žiemos ateina pavasaris, nešantis naują gyvybę, taip ir po kiekvieno 
tariamo krikščionybės sunaikinimo ji keliasi su nauju gyvastingu
mu.

1941 metų sausio 12 d. Sovietų valdžiai uždarius paskutinę 
kunigų seminariją Lietuvoje, komisaras N. O. Pozdniakovas atvyku
sius protestuoti Lietuvos vyskupus sutiko su cinišku patarimu: 
pradėkit galvoti apie naujos profesijos įsigijimą, nes greit neturėsite 
ką veikti. Kas buvo pasiekta Rusijoje per 20 metų, Lietuvoje bus 
atlikta dvejų trejų metų laikotarpyje. (Lietuvos archyvas, p. 61).

Šiandien, po 50 metų genocidinės okupacijos, Lietuvoje veikia 
trys seminarijos su 302 klierikais bei sėkmingai darbuojasi 6 vyrų ir 
29 moterų vienuolijos.

Perdėtas buvo komisaro optimizmas ir dėl krikščionybės sunai
kinimo rezultatų Rusijoje. Praėjusių, 1995, metų birželį Maskvos 
patriarchas Aleksiejus II Pasaulio Bažnyčių tarybos sekretoriui dr. 
Konradui Raizeriui pareiškė, kad Rusijos stačiatikių Bažnyčia veikia 
visose buvusiose sovietinėse respublikose ir yra įkurtos ar atstatytos 
32 vyskupijos, 14 tūkstančių parapijų, 15 seminarijų bei dvasinių 
akademijų ir 323 vienuolynai ("XXI Amžius", 1995 09 29).

Neišsipildė nė vakarų pasaulio apšvietos amžiaus masonerijos 
apaštalų pranašystės. Amerikos priešakinis žurnalas "Newsweek" 
rašo: "Dvidešimto amžiaus istorija įrodė, kad žmogus be Dievo yra 
žvėris, kad sekuliaristinis humanizmas yra apgaulė, kurianti žemėje 
ne rojų, o karo lauką... Todėl šių dienų žmonija pradeda ieškoti 
naujo tikrumo, naujos gyvenimo vilties... Savo desperacijoje žmonija 
gręžiasi į Dievą, noksta dvasiniam atsinaujinimui ("Newsweek", 
1992 01 06). Toliau žurnalas, remdamasis socialinių studijų duo
menimis ir faktais, nurodo, kad su moraline dekadencija proporc
ingai didėja ir religinis moralinis atgimimas, žadantis žmonijai 
šviesesnį rytojų.

Šalta ir audringa buvo šių metų žiema. Vietinė ir pasaulinė 
spauda nuolat rašė apie viešpataujančią korupciją, mafijos veiklą, 
šeimų tragedijas. Bet atėjo ir lauktasis pavasaris su atbundančia 
gyvybe, atėjo ir 1996-ųjų Velykos, skelbiančios pergalę prieš moralinį

Kvietimas išeiviams atstatyti Vilniaus senamiestį

Lietuviški Velykų margučiai. Nuotr. R. Kisieliaus

ti šiuo reikalu plačiau.
- Laba diena, brangieji. Tikrai 

pas mane Vilniuje svečiavosi 
ponas Kęstutis Miklas. Aš buvau 
paprašytas atvykti į Ameriką. Tai 
aš ir padariau. Esu dėkingas už 
šią kelionę. Mačiau daug miestų, 
dalyvavau Vasario 16-sios 
renginiuose ir paskutinis čia, 
New Yorke, paliko man didelį 
įspūdį. Vilniaus senamiestis yra 
viena iš mūsų skaudžiųjų vietų, 
nes jis šiuo metu nėra geroje 
būklėje, nors yra įtrauktas į Pa
saulio paveldo miestų sąrašą. 
Nors man lankantis Washing- 
tone ir pokalbio Pasaulio banke 
metu buvo sutarta, kad Vilniaus 
senamiesčio regeneracijos ir at
statymo projektui bus skirta 
190,000 dolerių ir yra sudaryta 
komisija, kuri detaliau nagrinės 
kaip šį senamiestį pritaikyti 
moderniam, šiolaikiniam mies
tui. Dabar gi šios miesto dalies 
padėtis yra apgailėtina. Ką mes 
darome? Vilniaus miesto savi
valdybė pastatus, kurie yra visiš
kai tušti ir neapgyvendinti, t. y. 
negyvenamuosius pastatus, nuo
moja. Nuomos trukmė gali būti 
ir ilgalaikė - iki 99 metų. Nuo
mos procesas vykdomas viešai,

2,12).
Sveikinu visus, Šv. Velykų pro

ga, linkėdamas pilnai išgyventi 
Kristaus istorinį ir mūsų busimąjį 

skelbiant konkursus spaudoje. 
Juose gali dalyvauti organizaci
jos, privatūs asmenys ar grupės 
asiųenų. Ir jeigu kas laimi, 
tuomet yra sudaroma nuomos 
sutartis. Vieno kvadratinio met
ro nuomos kaina svyruoja nuo 
9 iki 20 litų. Į nuomos sutartį 
yra įrašomi pagrindiniai reika
lavimai, tai yra, kad tas pastatas 
būtų atstatytas pagal sena
miesčio regeneracijos projektą 
ir kad to pastato atstatymo truk
mė nebūtų ilga, tai yra, 2, 3, 
maksimum 4 metai. Tas pasta
tas remonto laiku yra nuomoja
mas. Atlikus remontą ir in
vestavus į jį tam tikras lėšas, 
sudaroma galimybė tiems as
menims arba asmenų grupėms 
tą pastatą įsigyti su nuosavybės 
teise. Jeigu pastato remonto 
vertė viršija to pastato likutinę 
vertę, o ta vertė nėra labai 
didelė, be abejonės, tas pastatas 
priklausys tam asmeniui ar as
menų grupei, kuri jį atstatė. Be 
abejonės, man būtų labai ma
lonu, kad šiame senamiesčio at
statymo darbe dalyvautų ir 
Amerikos lietuviai. Mes galė
tume atsiųsti čia į New Yorką 
ponui Miklui arba poniai Ši- 

prisikėlimą.

Vysk. Paulius
A. Baltakis, O.F.M. 

leikytei - Hood sąrašą pastatų, 
kuriuos mes skelbsime konkur
sui. Jūs galėtumėte dalyvauti 
konkurse, laimėti pastatus, juos 
atstatyti ir tapti jų savininkais.

- Lietuvos miestų merai renkami 
tik dvejų metų terminui. Dveji 
metai yra per trumpas laikas 
daugeliui projektų, kuriems 
įgyvendinti reikia daugiau. Jūsų 
terminas baigiasi ateinančių metų 
pavasarį. Ar numatote kandida
tuoti ir kitam terminui?

- Kad merų terminas yra per 
trumpas, su tuo aš sutinku. Aš 
esu Tėvynės Sąjungos, Lietuvos 
konservatorių partijos narys. Be 
abejonės, matyt, sekantieji rinki
mai taip pat vyks pagal partijas. 
Aš kandidatuosiu juose. Patys 
rinkimai parodys kaip mums 
seksis. O seksis tik tuomet, jeigu 
žmonės pajus, kad mes stengia
mės kažką padaryti žmogaus ir 
visuomenės labui.

- Šiandien tiek čia, tiek Lietuvoje 
daug kalbama apie rinkimus į Lie
tuvos seimą ir apie kandidatus į 
prezidento postą. Daug kas mano, 
kad į prezidento postą turėtų kan
didatuoti ir išeivijos lietuvis Val
das Adamkus. Kaip Jūs į tai žiūrite 
ir kas, Jūsų nuomone, turėtų būti 
ir galėtų būti išrinktas Lietuvos 
prezidentu?

- Ačiū už šį klausimą. Lietuvos 
pezidentu turėtų būti išrinktas 
tik Lietuvos pilietis. Aš labai 
gerbiu prezidento instituciją ir 
gerbiu dabartinį prezidentą, ger
biamą Algirdą Brazauską. Jis yra 
tautos išrinktas. Dėl ateities 
rinkimų galėčiau pasakyti taip. 
Nelabai įsivaizduoju Lietuvoje 
prezidentu asmenį, kuris yra 
gimęs ir augęs čia, Amerikoje, 
kuris nelabai žino Lietuvos 
padėtį, jos situaciją, kuris nėra 
glaudžiai susijęs su mūsų gyve
nimu, su mūsų praeitimi, su 
mūsų dabartimi, su mūsų žmo
nėmis ir su mūsų žmonių džiau
gsmais ir skausmais. Aš palaiky
siu tą kandidatą, kuris bus kilęs 
iš Lietuvos. Manyčiau, kad pas 
mus tokių asmenų tikrai yra ir 
jų bus ne vienas. Balsavimai ir 
rinkimai parodys, kas bus ge
riausias.

- Susidaro įspūdis, kad kandida
tas iš išeivijos lietuvių Jums nėra 
priimtinas. Čia noriu patikslinti, 
kad Valdas Adamkus yra gimęs 
Kaune, yra daug pasitarnavęs Lie
tuvai ir ten gan gerai žinomas.

(nukelta į 8 psl.)

Marių dovana
AURELIJA BALAŠAITIENĖ 4

(Tęsinys. Pradžia nr. 9)

Pagaliau po keleto valandų audra aprimo ir aš pradėjau žvalgytis 
po pajuodusį jūros paviršių. Staiga netoli švyturio pastebėjau kažką 
judant, kažką plūduriuojant. Pasiėmusi galingą prožektorių, nutar
iau iš arčiau pasižvalgyti. Nusileidusi laiptais iki durų, jas atidariau. 
Žvarbus vėjas draskė mano veidą, o ant bangų skalaujamų laiptelių 
gulėjo jaunas vyras. Iš jo dešinio skruosto varvėjo kraujo lašeliai, jo 
veidas buvo pamėlynavęs, tamsūs uniforminiai drabužiai vietomis 
visai permirkę, o netoliese suposi bangų matomas be irklų laivelis, 
kuriuo jis turbūt stengėsi pasiekti švyturį. Bandžiau jį prakalbinti, 
bet jis tik sudejavo, sekundei atmerkė akis, giliai atsiduso ir vėl 
užsimerkė. Kas daryti? Sukaupusi visas jėgas, aš jį vargais negalais 
užtempiau į viršų ir, gerai apžiūrėjusi jo drabužius, supratau, kad tai 
esama sovietinio laivyno jūreivio. Paguldžiusi jį ant tėvelio lovos, 
praskleidusi jo lūpas, įlašinau kelis lašelius konjako. Jis pradėjo 
atsigauti, nerangiai judėti ir kažką murmėti man nesuprantama 
kalba. Susiprotėjau, kad jis kalba rusiškai. Paklaustas, ar jis supranta 
angliškai, jis tik kažką man nesuprantamai sumurmėjo ir vėl 
prarado sąmonę.

Pajutusi pareigos jausmą ir žinodama, kad švytury yra Sovietų 
Sąjungos pilietis, nutariau apie tai tuoj pranešti kapitonui Grey, 
bet, savotiškos intuicijos verčiama, pasiryžau pirma paskambinti ir 
Laukaičiams. Nors jau buvo po vidurnakčio, bet jutau, kad reikalas 
pakankamai svarbus ir kad man reikalinga jų moralinė parama. Tik 
dabar suprantu, kad norėjau išgirsti Rimanto balsą ir iš jo pasisemti 
jėgų ir gauti patarimą. Po keleto skambučių atsiliepė Rimantas. 
"Atleiskit, Rimantai, kad aš taip vėlai skambinu, bet man reikia 
talkos ir patarimo, gal net ir pagalbos". Aš jam trumpai nupasako
jau, kas atsitikę. "Rūtele, nieko dabar nedarykit, niekam neska- 
mbinkit, kad neiškiltų koks konfliktas ar neturėtumėte nemalon
umų su pakrančių sargyba. Aš kuo greičiausiai pas jus atsirasiu, 
pagavęs bet kokį pakrantėje gulintį laivelį. Iki..."

Lėtai slinko laikas, o jūreivis kartais sudejuodavo, bet daugiausia

neramiai miegojo. Pagaliau po beveik pusantros valandos atvyko 
susirūpinęs Rimantas, prie švyturio laiptų turėklo pririšęs laivelį. 
Trumpai pasisveikinęs, net nepaspaudęs mano rankos, nusekė 
paskui mane į nepažįstamas patalpas pas jūreivį, kuris gulėjo jau 
atsimerkęs ir baimingai dairėsi aplinkui. Rimantas pradėjo jį kalbi
nti, o jūreivis, matomai nesuprantantis anglų kalbos, virpančia, bet 
dar sustingusia ranka rodė į krūtinę. Aš tylėdama stebėjau, kas bus 
toliau. Rimantas turbūt supratęs jaunojo jūrininko mostą, iš sudrėku
sios šoninės švarko kišenaitės ištraukė pluoštelį popierių. Prisiartinęs 
prie šviesos, jis juos pradėjo vartyti. "Rūta, tai lietuvis, Gintaras 
Kaupas..." "Jūs kalbat lietuviškai!", sušuko jūreivis, pakeldamas 
galvą, o jo veidais pradėjo riedėti ašaros...

Ar reikia daugiau pasakoti, mielas dėde? Tik paaiškinsiu, kad 
Gintas ieškojo progos pabėgti iš sovietinio laivo ir troško Amerikos 
vyriausybės prašyti prieglobsčio kaip politinis pabėgėlis, su savimi 
slapta atsigabenęs ir savo lietuviškos kilmės dokumentus kaip 
įrodymą, kad jis yra okupuotos Lietuvos gyventojas. Jau vien tas 
faktas, kd jo sesuo yra Amerikos pilietė, pagreitino procedūrą ir 
viskas išsisprendė palankiai, prie to daug prisidėjus ir mano nuosta
biam kapitonui Grey... Daug metų prabėgo nuo tos nakties, kuri 
man ne tik sugrąžino kelis dešimtmečius atskirtą broliuką, bet ir 
padovanojo nuostabų, brangų Rimantą. Ir Gintas, ir Rimantas man 
buvo tikroji audringų marių dovana...

Gintas gan greitai pramoko angliškai, po penkerių metų įsigijo 
Amerikos pilietybę, kurį laiką savo jūrininkystės žinias plėtė Ame
rikos karo laivyno akademijoje, bet, norėdamas būti su šeima, jis 
nebegrįžo į jūrą ir dabar eina aukštas pareigas Amerikos laivyno
administracijoje, vedęs mano mokslo draugę Birutę, su kuria augi
na sūnelį... Vytautą - matyt jį Jūsų garbei tuo vardu pavadinę... Tai 
laiminga lietuviška šeima, jŲano gyvenimą nušvietusi nuostabiu 
džiaugsmu. O, kad tėvelis dar būtų gyvas!!!

Gintą išgelbėjus ir jo reikalus sutvarkius, už mėnesio išsikrausčiau 
iš švyturio, grįžau pas Laukaičius ir, Rimanto skatinama, tęsiau savo 
magistro tezę. Ją sėkmingai apgynus, įsigijau magistro laipsnį 
aeronautikos inžinerijos srityje ir netrukus gavau puikią tarnybą 
karo laivyno laboratorijoje. Po vienerių metų įvyko Rimanto ir 
mano šaunios sutuoktuvės, kuriose pirmuoju pabroliu buvo mano 
brangusis broliukas Gintas...

Taigi jau viską žinote, mielas dėde, o dabar dar noriu pranešti,

Paminklas Mindaugui Druskininkuose.
V. Kapočiaus nuotr.

kad ateinančią vasarą ir Gintas su savo šeima be baimės lankysis 
Lietuvoje, nes ji pagaliau jau laisva.

O, atleiskit, turiu nutraukti laiško rašymą - prie durų nuaidėjo 
skambutis, reikia bėgti atidaryti, kadangi namuose nieko nėra, nes 
Rimantas su Algiu išvažiavo į futbolo rungtynes, o Jolanta į 
tautinių šokių repeticiją.

...Grįžau prie savo rašomojo stalo, bet manau, kad šito laiško 
Jums, brangusis Dėde Vytautai, nebesiųsiu, nes man atnešė tele
gramą: "Vytautas ir Marija Kaupai su turistine viza atvyksta į 
Ameriką. Prašome mus pasitikti Kennedy aerouoste, Suomijos 
lėktuvų nusileidimo vietoje, birželio 10 dieną, 2 vai. po pietų"... 
Turiu paskambinti Gintui. Važiuosime visi kartu. (Pabaiga)
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r pasaulį Girdėsime dainuojant chorą 
"Leliumai"
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■Kaip pranešama iš Londono, 

kelios Europos valstybės, išsigan
dusios nepagydomos galvijų li
gos, keliančios grėsmę žmonėms 
ir žinomos "karvių pasiutligės" 
pavadinimu, uždraudė britų jau
tienos importą. Europos Sąjun
ga nepadarė ryžtingo sprendi
mo, tačiau teigė, jog iškilus 
reikalui reaguosianti nedvejo
dama. Nepaisant to, Prancūzija 
ir Belgija uždraudė bet kokį jau
tienos ir kitų galvijų importą iš 
Didžiosios Britanijos, o privati 
vartotojų grupė Vokietijoje reika
lauja boikotuoti tarptautiniu 
mastu. Jungtinės Valstijos 
uždraudė britų jautienos importą 
1989 m. ir čia nėra pasitaikę nė 
vieno užregistruoto šios ligos 
atvejo.
■ Kovo 21 d. Dunblane, Škoti

joje, daugybė žmonių užtvindė 
Dunblane katedrą, norėdami 
išreikšti savo paskutinę pagarbą 
bei užuojautą šešiolikai penki- 
amečių-šešiamečių mokinių bei 
45 metų jų mokytojai Gwenne 
Mayor, kuriuos 43 metų Thom 
Hamilton, daugelio laikytas 
iškrypėliu, nušovė kovo 13 d. 
pamokos metu gimnazijoje. 
Dauguma bankų ir krautuvių 
gedulingų pamaldų metu buvo 
uždaryta. Katedros aikštėje 
žmonės tylomis būriavosi, nors 
pamaldos ir nebuvo transliuo
jamos per garsiakalbius. Nepai
sant to, kad Thom Hamilton 
laikė ginklą legaliai, Didžiosios 
Britanijos vyriausybė kovo 21d. 
paskelbė visuotinę amnestiją, 
norėdama surinkti visus nele
galiai gyventojų turimus gink
lus.
■ Kovo 3 d. sulaukusi 81 m. 

mirė viena garsiausių šio amžiaus 
rašytojų - romaniste, dramatur
ge, scenariste - Margueritte Du
ras. Kaip rašo "Nouvel Observa- 
teur", "ji praleido savo gyven
imą belsdamasi į langus. Ir jos 
mažyčiai sąsiuviniai, išmarginti 
musių kojyčių rašto, liudija ne 
ką kita, o skausmingus susidūri
mus su realiu pasaulių".
■ Baltarusijos prezidentas Alek

sandras Lukašenka pagrasino 
imtis juridinių veiksmų prieš 
savaitgalį vykusią antivyriausy- 
binio protesto akcijos organiza
torius. Lukašenka apkaltino ir 
užsieniečius, tarp jų ir Baltijos 
šalių diplomatus dalyvavus pro
testo akcijose. Liudininkų 
teigimu, Minsko gatves kovo 26 
d. šukavo Baltarusijos saugumo 
pajėgos ir tikrino praeivių doku
mentus.
■ Bakingamo Rūmai pripažino, 

kad Britanijos karalienė Eliza
beth, kalbėdama Lenkijos parla
mente, netyčia praleido sakinį 
apie tai, kaip Lenkijos žydai 
kentėjo 11 Pasaulinio karo me
tais. Tai buvo tipografinė klaida. 
Tai jau antras neapdairus 
žingsnis karalienės vizito Len
kijoje metu. Prieš tai, kai praeitą 
savaitę buvo paskelbta apie šią 
karalienės kelionę, D. Britanijos 
žydai supyko, kad karalienė ne
padės vainiko Aušvico koncen
tracijos stovykloje.
■ Israelyje nuteistas dvidešimt 

penkerių metų Israelio ministro 
pirmininko žudikas Yigal Amir. 
Jis buvo nuteistas kalėti iki gy
vos galvos. Paskutiniame savo 
žodyje jis nesigailėdamas teigė, 
jog Israelio premjeras buvo 
nužudytas už tai, kad pasirašė 
taikos sutartį su PIO ir kad jo 
politika žydams tenešė vien ne
laimes.
■ Šią savaitę Rumunija kreipsis 

į NATO dėl pilnos narystės joje.

Lietuviška sekmadieninė radi
jo laida "Laisvės žiburys", pirmą 
kartą Nevv Yorko ir jo apylinkių 
lietuviams prabilusi 1965 m. 
kovo 20 d., šiais metais švenčia 
30-tą gimtadienį. "L. ž." nuo pat 
pirmosios jo laidos vadovauja 
Romas Kezys. Besidžiaugiant to 
reikšmingo ir visapusiškai našaus 
30-ties metų darbo vaisiais, Ro
mas Kezys, "L. ž." vardu rengia 
ne vieną, bet du koncertus. Abu 
koncertus atliks mišrūs chorai 
"Leliumai" ir "Lietuva", atvykę iš 
Lietuvos.

Pagrindinį, sukaktuvinį, kon
certą atliks choras "Lietuva" metų 
gale, lapkričio 9 d., Nevv Yorke, 
Lincoln Centre, prestižinėje 1300 
sėdimų vietų turinčioje rečitalių 
Alice Tully salėje. O lyg ir įvadas 
į sukaktuvių minėjimą įvyks 
balandžio 24 d., šeštadienį. Tą 
dieną Kultūros židinyje koncer
tuos choras "Leliumai".

Mišrus mėgėjų choras iš Kau
no "Leliumai" pradėjo dainuoti 
1972 metais. Chore dainuoja 
beveik vien profesionalai: moky
tojai, gydytojai, inžinieriai, stu
dentai, iš viso 66 dainininkai. Į 
JAV, amerikiečių iškviesti, atvyk
sta 49. Jie koncertuos įvairiuose 
miestuose. Chorui nuo pat pir
mos dienos iki dabar vadovauja 
Lietuvos Muzikos akademijos 
profesorius, Lietuvos chorų 
draugijos pirmininkas Albinas p. palys

Buvusiuose Vilniaus KGB rūmuose pastatytas nedidelis 
altorius, prie kurio dažnai meldžiasi buvusieji politi
niai kankiniai ir tremtiniai. V. Kapočiaus nuotr.

Lietuvos saugumo tarnautojai 
laukia uniformų

Lietuvos saugumo pareigūnai 
netrukus vilkės vienodomis uni
formomis. Vyriausybės nutarimu 
patvirtintos uniformos žemes
niems ir aukštesniems valstybės 
saugumo departamento karinin
kams, paradinė apranga bei mas
kuojantys drabužiai. Tačiau vi
enodas uniformas dėvės "ne visi 
saugumo kadrai ir ne visada", 
korespondentui pasakė departa
mento atstovas spaudai Viktoras 
Makoveckas. Kasdieniniai spe
cialūs drabužiai daugiausia skirti 
tarnybų administracijos darbuo
tojams ar sargams. Saugumo ka
rininkai puošis paradinėmis uni
formomis tik per šventes. La
biausiai šios tarnybos žmonėms 
reikalingos maskuojančios uni
formos, naudojamos specialiose 
operatyvinėse užduotyse. Dabar 
jie dėvi niekuo nesiskiriančias 
jėgos struktūrų uniformas.

Žemesnio rango saugumo tar
nautojai kasdien vilkės tamsiai 
mėlyną pusvilnonio audinio 
švarką ir pilkas kelnes, moterys - 
pilkus sijonus. Numatytos vie
nodos kepurės ar beretės, batai 
ir diržai. Vienodi bus ir lietpalčiai

Rusija
Vis daugėja požymių, jog Rusi

ja nenoromis susitaiko su tuo, 
kad NATO plėsis į Rytų Europą, 
ir dabar Maskvai reikia tik kuo 
daugiau išsiderėti iš Vakarų. Nors 
Rusija ir toliau griežtai prieš
tarauja ketinimams plėsti aljan
są, tačiau ir prezidentas Borisas

Petrauskas. Choras "Leliumai" 
1977 ir 1980 m. Lietuvoje 
įvykusių chorų konkursuose 
buvo pripažintas geriausiu mišriu 
choru. 1983 m. konkurse Airijo
je laimėjo trečią vietą ir buvo 
apdovanotas "Už didžiausią in
dėlį į konkurso programą". 1992 
m. Lietuvoje įvyko pirmas inter
nacionalinis chorų festivalis "Le
liumai". Festivalį, kuriame daly
vavo profesionalūs ir mėgėjų 
chorai iš Belgijos, Vokietijos, 
Latvijos ir Lietuvos, suorganiza
vo choras "Leliumai".

Choro "Leliumai" veikla glau
džiai siejasi ir su Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo sie
kiais. Jie pirmieji 1988 m. Kau
no arkikatedros bažnyčioje su
ruošė koncertą, dedikuotą sta
linizmo aukų atminimui.

Choro repertuare - įvairių sti-
lių ir formų muzika, daugiausiai 
lietuviška, nors atliekami ir ki
tataučių kompozitorių sukurti 
pasauliniai ir bažnytiniai kūri
niai. "Lietuvos" ir "Leliumų" cho
rus girdėjo Latvija, Estija, Gru
zija, Vokietija, Airija, Vengrija, 
Korėja, Baltarusija, Rumunija, o 
dabar, "L. ž." dėka, išgirs ir Nevv 
Yorko lietuviai.

Nepamirškime šeštadienį, ba
landžio 24 d., atsilankyti į 
Kultūros židinį!

bei žieminiai paltai. Švenčių pro
ga saugumo žmonės dabinsis 
paradine uniforma. Ji bus viens
palvė, su papildomais puošniais 
priedais. Saugumo generolai ir 
pulkininkai turės po du kostiu
mus - žiemos ir vasaros se
zonams. Aprangos skiriamieji 
ženklai - siuvinėti sidabriniais 
siūlais, prabangesnė bus ir auk
štųjų karininkų kepurė. Jie dėvės 
demisezoninį juodą natūralios 
odos arba žieminį paltą, galvą 
dengs šviesiai pilka natūralaus 
karakulio kepurė.

Vyriausybės nutarimu patvir
tinti ir skiriamieji saugumo de
partamento pareigūnų ženklai - 
antpečiai, ženkleliai, sagos, kel
nių įsiuvai. Maskuojanti saugu
mo tarnybos uniforma bus siu
vama iš specialiai departamen
tui sukurto audinio su tamsiai 
mėlynomis, rudomis, tamsiai ža
liomis ir juodomis dėmėmis.

Planuojama, kad naująsias 
uniformas saugumo departa
mento pareigūnai galės užsivilkti 
už 4 - 5 mėnesių.

AGEP

ir NATO
Jelcinas, ir jo užsienio reikalų 
ministras Jevgenijus Primakovas 
jau pradėjo, nors ir labai ne
apibrėžtai, kalbėti apie NATO 
plėtimo galimybes. Primakovas 
užsiminė apie galimą kompro
misą su NATO, jei ši neartins 
savo karinių struktūrų link Rusi

"Lietuvių namų" auklėtinių būrelyje - Vytautas Landsbergis, Gražina Ručyte-Lands
bergienė. V. Kapočiaus nuotr.

Kviečia Baltų studijų vasaros institutas
Jau trečią kartą iš eilės Ame

rikoje veiks Baltų studijų vasa
ros institutas (BALSSI). Jo pro
gramą remia net penki Ameri
kos universitetai: Illinojaus (Chi- 
cagoje), Indianos, Michigano, 
Washingtono (Seattle) ir Wis- 
consino (Madisone). Paramą 
šiam Institutui teikia ir JAV 
agentūra Sočiai Science Research 
Council, kuri rūpinasi rečiau 
dėstomų kalbų propagavimu. 
Agentūros Taryba net skiria ke
letą stipendijų tiems, kurie pasi
renka studijuoti tą ar kitą Balti
jos šalių kalbą.

Institutas yra keliaujančio tipo: 
kas dveji metai jis keičia savo 
vietą, persikeldamas į vieną iš jį 
remiančių universitetų. Progra
mą ir lektorius organizuoja tas 
universitetas, kurio patalpose 
tuo laiku Instituto kursai vyk
sta.

Instituto uždavinys - padėti 
amerikiečiams, planuojantiems 
vykti į Baltijos šalis su įvairiau
siomis politinėmis, ekonominė
mis, kultūrinėmis, religinėmis, 
pedagoginėmis misijomis, ar 
šiaip norintiems apie tas šalis 
daugiau sužinoti. Studijos šiame 
Institute jiems suteikia būti
niausią informaciją apie Baltijos 
kraštų istoriją, kultūrą, papro
čius, o svarbiausia - pramoko 
juos bendrauti bent viena tų 
kraštų kalba.

Pernai ir užpernai Instituto 
kursai vyko Washingtono uni
versitete Seattle. Jie turėjo ne
lauktai didelį pasisekimą: iš visų 
Amerikos kampų suvažiavo apie 
70 žmonių, ypač daug jaunimo. 
Tai busimieji diplomatai, ver

Karaliaučiaus klausimas Lietuvoje ir išeivijoje
(atkelta iš 2 psl.) 

atsirasti nuomonių skirtumai ir 
tos pačios organizacijos vadovy
bėje, šiuokart - tarp Lie-tuvių 
Bendruomenės vyriausio auto
riteto, Tarybos, ir vykdomojo 
organo, Krašto valdybos. Taryba 
savo suvažiavime H. C. R. 51 
klausimą diskutavo ir balsų dau
guma tokiai akcijai JAV Kong
rese pritarė, Krašto valdyba tyli 
ir savo nusistatymo viešais ar
gumentais neparemia. Sklando 
įvairūs gandai. Krašto valdyba 
turėtų viešai pasisakyti.

Cox rezoliuciją ignoruoja ir 
šiokius tokius gyvybės ženklus 
rodanti Amerikos Lietuvių tary

jos sienų, arba jei Rytų Europos 
šalys vietoje narystės NATO pa
sitenkintų saugumo garantijo
mis. Jelcinas iškėlė "politinės na
rystės" NATO idėją, nurody
damas pavyzdžiu Prancūziją, ku
ri 30 metų nedalyvavo NATO 
karinėse struktūrose. D i p 1 o - 
matų nuomone, Rusijai teks su
sitaikyti su bent jau ribotu NATO 

slininkai, įvairūs konsultantai, 
nemaža buvo kultūrininkų, pe
dagogų. Visus juos jungė noras 
užmegzti su Baltijos šalimis 
glaudesnius kontaktus, vienaip 
ar kitaip joms padėti. Užtat In
stituto darbas vyko sklandžiai, 
klausytojai liko patenkinti. Buvo 
dėstomi lietuvių kalbos ir Balti
jos šalių istorijos bei kultūros 
kursai. Baigusieji kalbos kursus 
gavo atitinkamus studijų kredi
tus.

Šią ir kitą vasarą Institutas veiks 
Illinojaus universitete Chicago- 
je. Jo organizavimo darbą pa
siėmė PLB Lituanistikos katedra 
(atsakinga - katedros vedėja prof. 
Violeta Kelertienė). Mokslas šiais 
metais truks nuo gegužės 28 d. 
iki liepos 19 d., o programa bus 
gerokai platesnė. Studijuojantieji 
galės pasirinkti vieną iš trijų kal
bų: lietuvių, latvių ar estų. Iš 
viso numatyta dėstyti šešis kur
sus:

1. Intensyvus pirmųjų metų 
estų kalbos kursas (8 kreditai). Šį 
kursą nuo gegužės 28 iki liepos 
19 dėstys Leena Kaosaar ir prof. 
Tiina Kirss;

2. Intensyvus pirmųjų metų 
latvių kalbos kursas (8 kreditai). 
Šį kursą nuo gegužės 28 iki lie
pos 19 dėstys prof. Guntis Šmid- 
chens ir asistentė;

3. Intensyvus pirmųjų metų 
lietuvių kalbos kursas (8 kredi
tai). Šį kursą nuo gegužės 28 iki 
liepos 19 dėstys Karilė Vaitkutė 
ir Jūra Avižienytė;

4. Baltijos šalių kultūra (3 kred
itai). Šį kursą nuo birželio 24 iki 
liepos 19 dėstys prof. Tiina Kirss;

5. Baltijos šalių istorija (3 kred

ba. Metinio 1995 m. suvažia
vimo nutarimuose H. C. R. 51 
rezoliucijos visai nepamini. Kara
liaučiaus klausimu kalba apie 
kitokius, mano nuomone, ne
realius planus. Jungtinio Baltų 
komiteto (JBANK) pastangomis 
keliolika kongresmenų kreipėsi į 
prezidentą Clinton Karaliaučiaus 
reikalu, bet H. C. R. 51 ignoruo
jama.

Karaliaučiaus problema buvo 
svarstoma 1996 m. sausio 27 d. 
Los Angeles įvykusiose politinėse 
studijose. Tuo klausimu pasisakė 
svečias iš Lietuvos, pirmasis 
atsikūrusios Lietuvos gynybos 
ministeris Audrius Butkevičius, 

plėtimu, kadangi Vakarai negalės 
visiškai atsisakyti duotų pažadų. 
Tačiau Rusijai jau pavyko laimė
ti kai kurių nuolaidų, pvz. "spe
cialius santykius" su NATO, su 
kuo NATO anksčiau nesutikda
vo. Be to, anot diplomatų, Rusi
jos prieštaravimas NATO plėti
mui faktiškai reiškia, jog Baltijos 
valstybių narystė artimiausiu me

itai). Šį kursą nuo gegužės 28 iki 
birželio 3 dėstys prof. Saulius 
Sužiedėlis;

6. Lietuva ir Lenkija: dialogo 
kūrimas (3 kreditai). Šį kursą nuo 
birželio 24 iki liepos 19 dėstys 
Artūras Tereškinas.

Studentai taip pat turės gali
mybę pasiklausyti ir vizituo
jančių profesorių. Šiuo metu jau 
pakviesti prof. Rimvydas Šilba
joris, prof. Vėjas Liulevičius, prof. 
Hari Murk, prof. Toivo Raun, 
prof. Siim Sott, ir kt. Be to, bus 
sudaryta proga aplankyti Balze- 
ko įpuziejų ir jame veikiančias 
parodas, Latvių muziejų, Estų 
namus, Lietuvių tautinių šokių 
šventę. Reikia manyti, kad Baltų 
studijų vasaros institutas šiemet 
sukels dar didesnį susidomėjimą 
ir sutrauks dar gausesnį studi
juojančių būrį.

Kursų kaina: $113 - už kreditą, 
plius $30 - vienkartinis adminis
tracinis mokestis. Smulkesnę 
informaciją visais mokslo ir sti
pendijų klausimais teikia PLB 
Lituanistikos katedra, Depart- 
ment of Slavic and Baltic Litera- 
tures (m/c 306), 1628 University 
Hali, 601 S. Morgan St., Chicago 
IL 60607-7116. Telefonas: (312) 
996 - 4412; e-mail: Kelertas- 
©uicvm.uic.edu. Tuo pačiu ad
resu teiraukitės dėl kalbos studi
jų stipendijų (stipendijos kul
tūros ir istorijos kursams neski
riamos). O dėl registracijos do
kumentų kreipkitės į Office of 
Continuing Education and Pub- 
lic Service, (m/c 165) 1033 W. 
Van Buren, Suite 7000 North, 
Chicago IL 60607. Telefonas 
(312) 996 - 5225.

trys neeiliniai LB veikėjai - A. 
Nelsienė, V. Šliūpas ir Z. Viskan
ta - ir gausūs kalbėtojai iš pub
likos. Nebuvo nė vieno pasisaky
mo prieš H. C. R. 51. (Diskusijų 
tuo klausimu išvados skelbiamos 
"Darbininko" Nr. 13 - Red.).

Tuo tarpu H. C. R. 51 rėmėjų 
skaičius Atstovų rūmuose auga, 
- jau artėja prie keturiasdešimt. 
Pradedama galvoti apie akciją ir 
Senate bei viešus apklausinėji
mus Atstovų rūmuose. Visos or
ganizacijos, kurioms rūpi Lietu
vos ateitis, H. C. R. 51 klausimu 
turėtų užimti viešas pozicijas.

□

tu nebus svarstoma. Kadangi jos 
ribojasi su Rusija, jų priėmimas 
būtų vertinamas kaip tiesioginė 
provokacija. Geriausia, ko Ru
sija gali tikėtis, yra tai, kad prie 
NATO prisijungs tik kelios val
stybės, kurios yra toli nuo Rusi
jos sienų, ir kuriose NATO pajė
gos nebus dislokuotos.

Lietuvos seimo žinios

%25c2%25a9uicvm.uic.edu
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Juozo Lukšos - Daumanto fondas Šiaurės Amerikos lietuvių raketbolo pirmenybės
Lietuvos partizanų ir jų vadų 

prisiminimui neseniai buvo įkur
tas Juozo Lukšos - Daumanto 
vardo fondas. Šis fondas veiks "Į 
laisvę" fondo lietuviškai kultūrai 
ugdyti rėmuose. Jo specialūs tik
slai yra finansiškai paremti Juo
zo Lukšos žuvimo vietoje, Pabar- 
tupio kaime, prie Pažėrų, pasta
tyto paminklinio kryžiaus, o taip 
pat ir eventualų kitų partizanų 
kapų tvarkymą, parūpinti sti
pendijas Juozo Lukšos vardo 
gimnazijos Garliavoje abiturien
tams, norintiems siekti aukštojo 
mokslo ir dirbti Lietuvos nau
dai.

Lietuvoje buvo sudarytas trijų 
asmenų administracinis komite
tas, kurio projektus bei sąmatas ILF

Pasižadėjimą sąžiningai mokytis ir uoliai dirbti Lietuvos 
gerovei skaito Neringa Mišeikaitė. V. Vitkausko nuotr.

Juozo Lukšos - Daumanto 
fondo stipendininkai

1995 m. gruodžio mėn. 20 d. 
Juozo Lukšos - Daumanto fondo 
administracinis komitetas Lietu
voje apsvarstė Garliavos J. Lukšos 
gimnazijos pedagogų tarybos 
pateiktas buvusių mokyklos abi
turientų charakteristikas - reko
mendacijas ir nutarė skirti sti
pendijas:

1. Neringai Mišeikaitei (g. 
1977.01.07), 1995 m. su pagy
rimu baigusiai J. Lukšos mokyklą 
ir dabar studijuojančiai Kauno 
Technologinio universiteto In
formatikos fakulteto I kurse, - 
600 Lt (150 dol.);

2. Giedrei Žalytei (g. 
1976.11.03), 1995 m. su pagy
rimu baigusiai mokyklą ir dabar 
studijuojančiai Vilniaus Univer
siteto Filologijos fakulteto I kurse 
norvegų kalbą, - 600 Lt (150 
dol.);

3. Ievai Pakštytei (g. 
1977.05.24), 1995 m. labai gerai 
baigusiai mokyklą ir dabar studi
juojančiai Lietuvos Veterinarijos 
akademijos I kurse, - 600 Lt 
(150 dol.);

4. Gediminui Černiauskui (g. 
1977.12.03), 1995 m. gerai bai
gusiam mokyklą ir dabar studi
juojančiam Lietuvos Policijos 
akademijoje, - 200 Lt (50 dol.).

1996 m. vasario 2 d. (studen

Ketvirtoji Chicagos "Lituanicos" 
pergalė

Jau senokai "Lituanicos" fut
bolininkai turėjo progą pa
sidžiaugti keturiomis pergalėmis 
iš penkių rungtynių. Taip! Gal 
nelengva patikėti, bet ketvirtasis 
laimėjimas buvo pasiektas vasa
rio 11d. salės futbolo pirmeny
bių rungtynėse, žaidžiant su 
"Real F.C." komanda, kuri buvo 
įveikta 5:2.

Mūsiškiai šiame susitikime 
buvo padėties viešpačiai, nors 
varžovai per ketverias rungtynes 
irgi buvo pasiekę 3 pergales, kaip 
ir "Lituanica". "Lituanica" jau 
rungtynių pradžioje pirmavo 3:0 
ir tik tada varžovai pajėgė nu
galėti mūsiškių vartus gynusį S. 
Colvvell. Po to lietuviai pridėjo 
dar vieną tašką, į kurį varžovai 
irgi atsakė įvarčiu. Esant rezulta

patvirtino "Į laisvę" fondas kartu 
su šios programos ir šio Juozo 
Lukšos - Daumanto fondo inici
atore dr. Nijole Bražėnaite.

Aukos Juozo Lukšos - Dauman
to fondui gali būti individuali
os, grupinės (surinktos įvairio
mis progomis), palikimai ir kt. 
Čekius išrašyti Center for Lithua
nian Studies, Ine, vardu ir siųsti 
adresu: Alfonsas Pargauskas, 
8908 Butterfield Lane, Orland 
Park, IL 60462. Aukos gali būti 
nurašomos nuo JAV federalinių 
mokesčių. Siunčiant čekius, 
prašome nurodyti, kad auka 
skiriama Juozo Lukšos - Dau
manto fondui.

tams sėkmingai išlaikius pirmo
jo semestro egzaminus) gimna
zijoje buvo iškilmingai įteiktos 
stipendijos ir asmeninės dova
nos.

I iškilmingą stipendijų įteiki
mo aktą susirinko gimnazijos 
mokytojų, mokinių ir stipendi
atų artimieji, draugai. Renginio 
pradžioje buvo prisimintas ir 
pagerbtas Juozas Lukša, kalbėta 
apie J. Lukšos ir jo bendražygių 
reikšmę Lietuvai, apibendrinta 
mokyklos veikla bei pasiekimai. 
Po to, priminus J. Lukšos - Dau
manto fondo įstatus ir stipendi
jų gavimo sąlygas, bei gaunančių 
stipendiją atsakomybę, buvo 
įteiktos stipendijos. Stipendiate
N. Mišeikaitė visų stipendiatų 
vardu perskaitė pasižadėjimą: 
"Aš,..., gaudamas Juozo Lukšos - 
Daumanto fondo stipendiją, 
savo mokytojų, draugų ir ar
timųjų akiaizdoje pasižadu 
stropiai bei sąžiningai mokytis, 
o įgytas žinias ir darbus skirti 
savo tautos ir Lietuvos gerovei". 
Vėliau stipendiatai susirinkusi
ems papasakojo apie savo studi
jas, artimiausius planus, atsakė į 
susirinkusiųjų klausimus. 
Renginys baigėsi stipendiatų 
pagerbimu neoficialiame direk
toriaus priėmime.

tui 4:2, rungtynių pabaigoje 
"Lituanica"dar kartą nuginklavo 
varžovų vartininką J. VVebster.

Lietuvių naudai įvarčius pelnė
R. Urbonavičius (3) ir R. Kava
liauskas (2). Šį kartą nesisekė geri
ausiam iki šiol įvarčių mušikui 
V. Žuromskiui, kurį varžovai 
gerai "prižiūrėjo". Be aukščiau 
minėtųjų, komandoje sėkmin
gai rungtyniavo R. Siniakovas,
S. Healy, R. Vucinic, B. Puskuni
gis, D. Smulkys, M. Vygantas ir 
V. Marčinskas. Pažymėtina, kad 
tai buvo pirmosios Marčinsko 
žaistos rungtynės šiemet, nes jis, 
pradėjęs dirbti tolimų atstumų 
sunkvežimių vairuotoju, dabar 
retai sekmadieniais būna namuo
se.

Po vasario 11d. rungtynių pir-

1996 m. Š. A. lietuvių raketbo
lo pirmenybės įvyks 1996 m. 
balandžio 20 d., šeštadienį, 
Coastal Caroline University 
(Hwy. 501, Convvay, South Car
oline). Ši vietovė yra visai arti 
Myrtle Beach kurorto.

Varžybas rengia ŠALFASS-gos 
raketbolo komitetas. Turnyro 
vadovas - pulk. Kęstutis Ged- 
mintas.

Varžybų pradžia - 9:00 vai. 
ryto. Registracija nuo 8:30 vai. 
ryto.

Programa - vienetai ir dvejetai 
šiose klasėse: vyrų "Open" (neri
boto amžiaus), moterų (neribo
to amžiaus), vyrų senjorų (50 m. 
ir vyresnių) ir "Novice" (prade
dančių - neriboto amžiaus). Su
sidarius didesniam dalyvių 
skaičiui, programos klasifikacija 
gali būti praplėsta, atsižvelgiant 
į žaidėjų patirtį bei amžių. Ga
lutinė programa bus nustatyta 
vietoje.

Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių kilmės žaidėjai.

Dalyvių registracija - iki š. m. 
balandžio 12 d. imtinai, šiuo 
adresu: Col. Kęstutis Gedmin- 
tas, 100E Myrtle Greens Dr., 
Convvay, SC 29526; tel. (803) 
347 - 3559 namų; (803) 358 -

Bus įamžinta Saulės 
mūšio vieta

Saulės mūšio įamžinimo pro
jekto idėjos konkursą laimėjo 
šiaulietė architektė Virginija Tau- 
janskienė.

Lietuvos kultūros fondo Šiaulių 
krašto skyrius V. Taujanskienei 
skyrė 1000 litų premiją, o dvi 
paskatinamąsias premijas įteikė 
vilniečiui Karaliaus Mindaugo 
kolegijos kancleriui Vytautui 
Bačkiui ir pensininkei iš Joniškio 
Paulinai Arunienei.

Lietuvos kultūros fondo Šiaulių 
krašto skyriaus pirmininkas Hu
bertas Smilgys korespondentui 
sakė, jog V. Taujanskienės pro
jektas bus aptartas su idėjos 
krikštatėviais istorikais Napale- 
onu Kitkausku ir Romu Batūra, 
o birželio mėnesį bus pristatytas 
Šiaulių krašto tėvynainių sam
būrio dalyviams.

Lėšų paminklo statymui skirs 
Joniškio rajono bei miesto savi
valdybės.

1236 metais dabartiniame 
Joniškio rajone buvo sutriuškin
tas Kryžiuočių ordinas.

Įamžinti Saulės mūšį, kai 
Livonijos kronikoje pirmąkart 
buvo paminėtas Šiaulių vardas, 
nutarta 1994 metais. AGEP 

menybių lentelės viršuje tebėra 
"Lituanica" su 12 taškų (įvarčių 
santykis 23:10) ir "Vikings" irgi 
su 12 taškų (įv. santykis 24:8). 
Po to eina "Panthers", "Fichte- 
Rams ir "Real F.C.", turį po 9 
taškus. Šeštąją vietą užima "Li- 
ons" su 3 taškais ir paskutinę - 
"Legovia" (0 taškų). E.Š.

Aprašo Lietuvos 
krepšininkus

"Chicago Tribūne" dienraštis 
pranešė, kad buvo ištraukti olim
pinių žaidynių krepšinio turny
ro burtai, ir Lietuva, o taip pat ir 
Kroatija, pateko į vieną grupę 
kartu su Jungtinių Amerikos 
Valstijų komanda. Be jų, A 
grupėje dar varžysis Angola, Ar
gentina ir Kinija. Pirmąsias rung
tynes Atlantoje Lietuva žais lie
pos 20 d. ir susitiks su stipriu 
Kroatijos penketuku. Su JAV 
krepšininkais Lietuva rungty
niaus liepos 24 d. Pažymėtina, 
kad iš abiejų grupių į ketvirtfi
nalius pateks po keturias ko
mandas (iškris po dvi - iš A grupės 
greičiausiai Angola ir Kinija). 
"Chicago Tribūne" mini, kad Lie
tuvos rinktinėje žais du NBA 
žaidėjai - Arvydas Sabonis ir Šarū- 1 
nas Marčiulionis. E. Š.

0620 darbo; (803) 736 - 4311 
savaitgaliais.

Papildomos informacijos gali
ma gauti kreipiantis į Algį Na
gevičių, tel. (216) 845 - 8848.

Smulkesnes informacijas gau
na visi ŠALFASS-gos klubai. Suin
teresuoti pavieniai, nepriklauso
mi žaidėjai taip pat prašomi 
kreiptis į K. Gedmintą arba A.

ŠALFASS-gos Centro 
valdyba

Dvi vaikų krepšininkų komandos: New Yorko "LAK" ir 
Philadelphijos "Aras". Komandų treneriai Juozas Milukas 
ir Pranas Gvildys ("LAK"), Rimas Gulbinas ("Aras").

P. V. Gvildžio nuotr.

Rungtyniauja vaikų krepšinio komandos "LAK" ir "Aras".
i , P. V. Gvildžio nuotr.

Rytų Sporto Apygardos 
klubų suvažiavimas įvyko sek
madienį, 1996 m. kovo 17 d. 
Dalyvavo sporto vadovai iš Bal- 
timorės, Philadelphijos ir New 
Yorko. Apygardos vadovas, Al
gis Veliuna iš Baltimorės, atsi
sakė iš pareigų. Pranas V. Gvildys

Apie didelį Lietuvos futbolo veikėją 
Raimondą Joniką

Chicagos "Lituanicos" futbolo 
komandai praėjusią vasarą 
viešint Lietuvoje ir žaidžiant V- 
se Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynėse tėvynėje, ją ten 
nuoširdžiai globojo didelis Lie
tuvos futbolo veikėjas, kuris da
bar yra Lietuvos kariuomenės 
karininkas, kapitonas Raimon
das Jonikas. Šis palyginti dar ne 
toks senas vyras turi visą eilę 
garbingų titulų: Lietuvos respub
likos nusipelnęs treneris, Kūno 
kultūros ir sporto žymūnas, Lie
tuvos Futbolo federacijos vyk
domojo komiteto narys ir kt.

Apie jo darbus žino visa Lietu
va ir net užsienis. Ilgą laiką R. 
Jonikas buvo garsiosios Kauno 
32-sios technikos mokyklos 
fizinio lavinimo vadovu, globo
jęs ir treniravęs jaunuosius fut
bolininkus. Iš jo auklėtinių tar
po išaugo gerų futbolininkų, 
kurie vėliau žaidė Lietuvos meis
trų komandose.

R. Jonikas daugelį metų vado
vavo Lietuvos "Žalgirio" jauni
mo rinktinei, kuri su pasisekimu

! Kompensacijos pabėgusiems iš sovietų armijos

-■ 3000 litų vienkartinė kompen- 
! šacija bus išmokėta asmenims, 
tarnavusiems sovietinėje armi
joje ir po 1990 metų kovo 11- 
bsios pasitraukusiems iš tarny
bos bei nuteistiems už tai.

•p Kompensacijas gaus buvę so-

Nagevičių.
Lygiagrečiai vyks ir pavasari

nis draugiško pobūdžio lietuvių 
golfo turnyras. Nepraleiskite pro
gos praleisti savaitgalį ar ilgiau 
šiame gražiajame Atlanto pajūrio 
kurorte.

iš New Yorko sutiko vadovauti 
Rytų Apygardai.

Krepšinio rungtynės tarp 
Philadelphijos ir New Yorko 
mažiausių krepšininkų sutraukė 
daug žiūrovų. Rezultatas 38 : 2 
Philadelphijos naudai. New Yor- 
kas laukia revanšo.

dalyvaudavo TSRS profsąjungų 
futbolo pirmenybėse ir užimdavo 
aukštas vietas. Vėliau jis buvo 
pakviestas vadovauti sąjunginių 
respublikų sporto draugijų rink
tinei, tada jo treniruojama kom
anda irgi pelnė I vietą. Tokiu 
būdu jo futbolininkai buvo ap
dovanoti vadinamaisiais ma
žaisiais aukso medaliais.

Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę ir susikūrus savai kari
uomenei, Krašto apsaugos mi
nisterija pasirūpino ir savos fut
bolo komandos įsteigimu. Aukš
tojoje lygoje atsirado nauja vie
nuolikė - "Geležinis vilkas", kuriai 
kaip tik ir vadovavo R. Jonikas.

Apie R. Joniką yra rašiusi visa 
Lietuvos spauda, ypač sporto 
laikraščiai. Šiandien apie šį vyrą 
byloja daugelis iškarpų, kuriose 
gražiais žodžiais nušviečiama R. 
Joniko veikla, laimėjimai, pa
sišventimas futbolui. Reikia pa
linkėti jam geros sėkmės, ištver
mės bei sveikatos ir ateityje. Te
gul jo visi žygiai būna vaisingi!

E. Šulaitis

vietų armijos kareiviai bei ka
rininkai, pripažinti nekaltais pa
gal Lietuvos įstatymą "Dėl as
menų, represuotų už pasiprieši
nimą okupaciniams režimams, 
teisių atstatymo".

AGEP

IŠ VISUR
- Northwestern Universi

ty Press leidžia Tomo Venclo
vos eilėraščius angliškai. Tai bene 
pirmas atvejis, kai lietuvių poez
ija JAV pasirodo tikrai rimtoje 
leidykloje ir ne pačių lietuvių, o 
amerikiečių rūpesčiu.

- Mažosios Lietuvos Fondas 
ruošiasi išleisti trijų tomų "Ma
žosios Lietuvos ir Tvankstos en
ciklopediją". Ten bus pateikta 
Mažosios Lietuvos ir Tvankstos 
(dabartinės Karaliaučiaus srities)^ 
istorija, proistorė, paskelbti 
straipsniai kultūros, kalbos ir 
tarmių klausimais, aprašyta re
liginė bei grožinė literatūra, liau
dies ir dailusis menas, pateiktos ,, 
žinios apie miestus ir kaimus.

- Dr. R. Mažeikaitė, Kana
dos lietuvių muziejaus - archy
vo vedėja, kovo ir balandžio 
mėnesį dėstys Klaipėdos univer
sitete. Jai išvykus, muziejų 
prižiūrės dail. Irma Makariū- 
naitė.

- Linas Kelečius, Chicago, 
IL, Cook County prokuroras, 
pirminiuose rinkimuose kaip 
demokratų partijos atstovas kan
didatuoja į Cook County tei
sėjus.

- Dr. Juozas Tumelis, "Į Lais
vę" fondo Lietuvos filialo valdy
bos pirmininkas, Vilniuje reng
ia spaudai "Į Laisvę" žurnale 1943 
-1990 m. spausdintų svarbiausių 
straipsnių antologiją.

- Dail. Rasos Sutkutės ta- 
pybos darbų paroda bus atidary
ta balandžio 26 d. Chicagos 
Jaunimo Centro Čiurlionio ga
lerijoje. Rengia Lietuvių Meno 
draugija.

- Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto diplomų įteikimo va
karas įvyks Chicagos Jaunimo 
Centre birželio 1 d.

- Ermitažo imperatoriškojo 
teatro salėje Sankt Petersburge 
kartu su pačiais garsiausiais 
solistais šoko Lietuvos baleto 
artistas Petras Skirmantas. Iškil
mingame koncerte buvo prista
tyta Rusijos imperatoriškojo teat
ro atkūrimo idėja. Teatrui nu
matoma prestižinė vieta Mas
kvos centre, jam įkurta organiza
cija jau yra surinkusi 18 min. 
dolerių.

- Šiaulių pedagoginiame 
institute įkurtas pirmasis Lietu
voje Švedijos kultūros ir infor
macijos centras. Centro įkūrimo 
iniciatorius ŠPI dėstytojas Gin
tautas Saulis. Centre - Švedijos 
vėliavėlė, informacinė medžiaga, 
knygos, žodynai. Viliamasi, kad 
jis taps mokomosios literatūros 
židiniu, organizuos parodas, 
renginius. Tarp pirmųjų rėmėjų 
- Švedijos ambasada, Stokholmo 
švedų institutas.

- Kovo 14 - 26 d. Smart Com- 
plains galerijoje veikė Aido Ba- 
reikio ir Ben Reddy instaliacijų 
paroda. Pasak tapytojo Kęstučio 
Zapkaus, "buvo Pollack, dabar - 
Baręikis".

- Dailininkas ir fotografas 
Arūnas Kulikauskas ką tik išlei
do transformuotų rankų fo
tografijų knygą "Menininkų ran
kos".

- Kovo 8 d. Šv. Jono katedro
je, NY, įvyko iškilmingas vakaras, 
skirtas Josifo Brodskio atmini
mui. Jame dalyvavo Nobelio 
premijų laureatai: Czeslaw Mi- 
losz, Seamus Heaney, Derek Wal- 
cott, poeto draugai - Tomas Ven
clova, Ramūnas Katilius ir kiti.



6 • DARBININKAS • 1996 balandžio 5, Nr. 14

Buchanan for President
Kai Lietuva stengėsi atgauti nepriklausomybę, Patrick J. Buchanan 

buvo vienas iš pirmųjų Washingtone remiantis mūsų tautos aspi
racijas, neatsižvelgdamas į tai, kieno pusėje jėga, kieno kišenės 
gilesnės.

Šiandien, kai jis stengiasi laimėti teisę būti Respublikonų kandi
datu, mes negalime stovėti pasislėpę už kampo, nuleidę rankas. Kur 
dingo mūsų politinės veiklos šulai?

Paremkime Buchanan rinkimų kompaniją, išrašydami čekį 
Buchanan for President vardu. Adresas: Buchanan for President, P. 
O. Box 1906, Merrifield, VA 22116-1906.

Laimėtojas visada turi daugiau draugų, nei kėdžių jiems. 
Pralaimėjusio tik tikri draugai nepalieka vieno apsimokėti skolas.

Jei Buchanan nepamiršo mūsų praeityje, gal nepamirš ir ateityje. 
Istoriniai įvykiai kartojasi.

K. Saudargas (Hot Springs, AR)

PAVASARIS LIETUVOJE!
Skrydžių kainos iš New Yorko į Vilnių ir atgal: 

Balandžio 1 - gegužės 15 - $600 
Gegužės 16 ~ birželio 5 - $650

plius mokesčiai

Kainos nužemintos ir iš kitų miestų.
Prašykite mūsų brošiūros apie keliones 

į Lietuvą, Latviją, Estiją.

VYTIS TRAVEL
40 - 24 235 St. 

Douglaston, NY 11363 
Tel. 718 - 423 - 6161

1-800-77-VYTIS

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS
pavasarį ir vasarą, skrisdami į 

Vilnią ir Ryga!
I • . ■

Mes taip pat siūlome patogius skrydžius ir keliones 
laivu į Karibų salas, Australiją, Aziją ir Europą.

Dėl daugiau informacijų skambinti: 
AIREX TRAVEL AGENCY 

382 Broad Avė.
Leonia, NJ 07605

(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189

if

VILTIS LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine.

(HOPE) 368 West Broadvvay, Boston, MA 02127 
TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IŠ BOSTONO I LIETUVĄ

BALANDŽIO mėn. siuntinius paimsime šiose vietovėse:

WORCESTER, MA balandžio 13 11:00 - 3:00 vai. p.p.

CAPE COD, MA balandžio 17 3:30 - 5:00 vai. p.p.

BROCKTON, MA balandžio 18 4:00 - 6:00 vai. p.p.

LOWELL, MA balandžio 19 12:00 - 1 vai. p.p.
LAWRENCE, MA balandžio 19 2:00 - 3:00 vai. p.p.

NASHUA, NH balandžio 19 4:00 - 5:00 vai. p.p.

WATERBURY, CT balandžio 20 9:30 -11:00 vai. ryto

HARTFORD, CT balandžio 20 1:00 - 3:00 vai. popiet

NEW BRITAIN, CT balandžio 20 11:30 v. r. - 12:30 vai. p.p.
KENNEBUNKPORT, ME balandžio 23 11:00 v. r. - 12:00 vai. p.p.

PROVIDENCE, R.l. balandžio 24 4:00 - 6:00 vai. p.p.

PUTNAM, CT 
ALBANY -

balandžio 24 1:00 - 2:30 vai. p.p.

SCHENECTADY, NY balandžio 25 7:00 - 8:00 vai. vak.

BINGHAMPTON, NY balandžio 26 10:00 - 11:00 vai. ryto

ELIZABETH, NJ balandžio 27 9:00 - 10:00 vai. ryto

BROOKLYN, NY balandžio 27 12:00 - 4:00 vai. p.p.

WASHINGTON, DC balandžio 28 2:30 - 5:00 vai. p.p.

BALTIMORE, MD balandžio 28 6:00 - 7:00 vai. p.p.

PHILADELPHIA, PA balandžio 29 9:00 - 10:00 vai. ryto

BRIDGEPORT, CT balandžio 29 4:00 - 5:00 vai. popiet
Dėl pinigų pervedimo, dėl Air Cargo siuntimų ir 
kitokios informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455

Įveiktas pirmasis konstitucijos papildymo barjeras 114 už, 12 prieš,
5 susilaikė, 4 nedalyvavo

(atkelta iš 1 psl.) 
kai neaišku, kokios pasekmės bus 
Lietuvos ekonomikai, kaip žemę 
įsigys savivaldybės? Iš pradžių 
reikia baigti žemės reformą, 
grąžinti žemę. Pataisa - po pri
vatizavimo, skolų užsieniui - bus 
dar "vieni pragaro vartai". "Pa
sirinkimo iš tiesų nėra, bet dar 
daug pasirengimo darbų", - teigė
L. Milčius.

"Kas uždraudžia ratifikuoti aso
cijuotos ES narystės sutartį? - kų, todėl nelengva suvokti pras- 
klausė K. Antanavičius. - Skam
ba vienos apgavystės". Kas bal
suos už, tie balsuos už absurdo 
pjesę, teigė K. Antanavičius ir 
klausė, kas tie europiniai, trans
atlantiniai subjektai? "Gal Atlan
tidos?" Jis siūlė kartu su rudenį 
vyksiančiais rinkimais' surengti

ir referendumą dėl šios pataisos. 
"Kas jums leido priimti tokius 
superkvailus įstatymus?" - dar 
klausta.

"Su skrypinčia širdimi" (kalba 
netaisyta - LA) pataisai pritarė A. 
Sadkauskas, nes savivaldybės su
tapatintos su bendrovėmis, pilie
čiais ir kitomis visuomeninėmis 
organizacijomis. Tai menkina 
savivaldybių sąvoką. Be to, teks
tas esą pilnas nelietuviškų sąvo- 

mę. A. Sadkauskas siūlė vėliau 
priimti tokio "paties turinio, bet 
suprantamesnį" savivaldybių ko
miteto variantą.

"Asociacijos sutarties su ES 44 
straipsnis neįpareigoja keisti 
Konstitucijos prieš ratifikuojant 
sutartį, - sakė S. Pečeliūnas, - ES 
piliečiams, įsiregistravusiems Lie
tuvoje, teisė įsigyti, naudoti, 
nuomoti bei parduoti nekilno
jamąjį turtą turi būti suteikiama 
pereinamojo laikotarpio pabai
goje, t. y. 1999 m. gruodžio 31 
d." S. Pečeliūnas siūlė tokių veik
smų eiliškumą. Pirma, atidėti 47- 
ojo straipsnio keitimą, kaip sku
botą ir neparuoštą. Antra, sku
biai svarstyti ir ratifikuoti Euro
pos (Asociacijos) sutartį. Trečia, 
suderinti su ES pareigūnais ir 
taryba, įsteigta po ratifikavimo, 
pataisos projekto tekstą ir priėmi
mo terminus. Ketvirta, suderinti 
žemės nuosavybės atstatymo 
įstatymus su Lietuvos Konstituci
ja ir ES reikalavimais. Penkta, 
keisti 47-ąjį Konstitucijos straip
snį. Tam yra trys metai. Reikia 
dirbti. "Konstitucijos pakeitimas 
be sutarties ratifikavimo ne
reiškia jokios Europos. Prasidės 
jovalas Lietuvoje, o Europa pa
lauks", - baigė S. Pečeliūnas.

"Stebima pataisos priešininkų 
išradingumas ir fantazija, suge
bėjimas neskaičius aiškinti Eu
ropos sutarties dokumentus, - 
teigė A- Kubilius. - Šis žingsnis 
reikalingas tam, kad ratifikuota 
Europos sutartis būtų suderinta 
su Lietuvos Konstitucija ir kad ši 
sutartis galiotų". Šis žingsnis leis 
plačiau atsiverti Europai, ne tik 
ūkinei, technologinei, saugumo, 
bet ir kultūrinei, socialinei, žmo
giškajai Europai. Tai būtina są
lyga, kad Lietuva taptų moder
nia valstybe. "Europos centras 
negali likti Europos provincija", 
- sakė A. Kubilius. Ratifikuota 
Europos sutartis leis ne tik už
sienio subjektams nekilnojamąją 
nuosavybę įsigyti Lietuvoje, bet 
ir Lietuvos ūkio subjektams bei 
piliečiams - ES valstybėse. Ne
leisime užsieniečiams nusipirk
tos žemės išsikasti ir išsivežti, 
atidžiai stebėsime, kad Lietuvos 
teritorija nebūtų ištisai padeng-

rr*j; DEXTERPARK 
PHARMACY

VVm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street)
VVoodhaven, N. Y. 11421

WE DELIVER 
V Tel.: 296 - 4130 

ta gamyklomis, sakė A. Kubilius.
"Jei į Konstituciją, kuri kuria

ma tūkstančiams metų, įdedame 
tokias nuostatas, kad vienos pa
saulio šalys yra geros, o kitos 
blogos, įdedame kiršinančią nu
ostatą, leidžiančią kitų šalių ek
stremistams panaudoti pataisą 
politiniams tikslams, - "diskri
minacinę" temą tęsė M. Stakvi
levičius, - tai mes esame ne
garbingi politikai". Paklusdamas 
LDDP frakcijos valiai, nenorė
damas balsuoti "už", bet negalė
damas "prieš", M. Stakvilevičius 
nutarė nedalyvauti balsavime.

A. Gricius sakė, kad ekono
miniais tarpusavio ryšiais apsi
jungusioje Europoje nekilno
jamos nuosavybės pardavimas 
yra normali laisvo kapitalo, in
vesticijų, ekonominių mainų 
skatinimo sąlyga. Tai leidžiama 
daryti 9 iš 10 ES asocijuotos 
narystės sutartį pasirašiusių val
stybių. Išimtis - Lietuva. Ir dar 
niekas jokios valstybės neišpir
ko. Ši pataisa turi ne tik juridinę 
reikšmę, bet ir politinę prasmę. 
Kuria kryptimi nori vystytis Lie
tuva?

—
atlanta IE, Ine.

800 - 775 - SEND ▼ 914 - 258 - 5133

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ 
Siuntiniai pasieks gavėjų per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų 
j LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ.

APRIL PICK-UP SCHEDULE

04/04 THURS 
04/04 THURS 
04/05 FRI 
04/05 FRI 
04/08 MON 
04/11 THURS 
04/13/SAT 
04/15 MON 
04/15/MON 
04/15/MON 
04/18 THURS 
04/19 FRI 
04/19 FRI 
04/25 THURS 
04/27 SAT 
04/28 MON 
04/28 MON 
04/28/MON

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

LDDP, LSDP ir LTS frakcijų 
reikalavimu, niekam neprieš
taraujant, balsuota vardiniu bal
savimu. Užsiregistravo rekordi
nis Seimo narių kiekis - 136. Č. 
Juršėnas, dar nepaskelbus ofi
cialių balsavimo rezultatų, bylo
jo: "Būsime gerai padarę gerą 
darbą". Už Konstitucijos 47-ojo 
straipsnio papildymą balsavo 
114 (reikėjo 94), prieš 12, susi
laikė 5 Seimo nariai. 4 balsavime 
nedalyvavo. Antrasis balsavimas 
turėtų vykti ne anksčiau kaip po 
3 mėnesių.

Prieš Konstitucijos pataisą bal
savo: A. Albertynas, K. Antan
avičius, A. Balezentis, A. Endriu
kaitis, K. Gaška, K. Jaskelevičius,
L. Milčius, S. Pečeliūnas, B. Ru
peika, M. Treinys, K. Uoka, J. 
Veselka.

Susilaikė: Z. Adomaitis, G. 
Mincevičius, V. Petkevičius, 
Petrauskas, J. Tartilas.

Kovo 19 d. Seime prisiekė trys 
nauji Konstitucinio Teismo teisė
jai: E. Jarašiūnas, A. Normantas,
J. Prapiestis. Jų kadencija - devy- 
neri metai.

LA

11-12 Noon
4-5 PM
11-12 Noon
1- 2 PM

11-12 Noon
11- 12 Noon
12- 1 PM
11-12 Noon
2- 3 PM
4-5 PM
11-12 Noon
11-12 Noon
1- 2 PM

11- 12 Noon
12- 1 PM
11-12 Noon
2- 3 PM
4-5 PM

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

(201) 592-8780

1
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Hartfordo

BERŽELIO 
Tautinių Šokių grupė 

kviečia visus j savo metinį 

KONCERTĄ - VAKARĄ, 
kuris įvyks šeštadienį, balandžio 20 d., 

Švč Trejybės parapijos salėje 
Hartford, CT.

Koncerto pradžia 7 vai. vak. 
Bilietus įsigyti ir stalus užsisakyti pas 

Dalią Dzikienę, tel. 521-6028 arba pas 
Liną Balsį, tel.: 729-8815.

PADĖKA
Gerumo reikia ir švelnumo,
Labai jo reikia mums visiems,
Kad jį galėtume dalinti
Ir artimiems, ir svetimiems... 
Gerumas žmogui tai kaip saulė,
Kaip oras, kaip vanduo, kaip duona...

JAV LB Floridos apygardos 1996 m. 
suvažiavimas

Nuoširdžiai dėkoju Elzbietai - Onai ir Juozui Liūdžiams, 
Romui Butrimui, Vytui Giedraičiui ir visiems New Britain 
Lietuvių Bendruomenės nariams už nuoširdų, draugiškų, 
dėmesingų bendravimų. Ačiū už suteiktų paramų man 
viešint Amerikoje.

Tėviškėlė laukia
Kur bebūtume, už šimtų ar 

tūkstančių kilometrų, jausmų ir 
minčių vedini, skubėkime į 
trečiąjį Šiaulių krašto Tėvynai
nių sambūrį, kuris prasidės 1996 
m. birželio 20 d. 12 vai. Šiaulių 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje ir 
tęsis tris dienas, iki Joninių šven
tės.

Per pirmąjį (1992 m.) sambūrį 
susipažinome, per antrąjį (1994 
m.) pakeliavome ir apžvelgėme 
savąjį kraštą, o per trečiąjį (1996 
m.) sambūrį pakedensime mūsų 
ir Jūsų rūpestėlius, pasižmo
nėsime Šiauliuose ir kitose kraš-

V. Kapočiaus nuotr.Velykinė šventė Rumšiškių liaudies buities muziejuje.

Philadelphijos

Prieš 43 metus įsteigta lietu
viška radijo programa "Ben
druomenės balsas" be pertrau
kos informuoja ir jungia Phila
delphijos, pietinės New Jersey 
bei tolimesnių apylinkių lietu
vius. Nuo 1986 metų "Bendruo
menės balso" pusvalandžio, gir
dimo devintą valandą ryto kiek
vieną šeštadienį per radijo stotį 
WTEL 860 AM, laidos praneša 
mums svarbiausius įvykius mūsų 
parapijose, organizacijose, ben
druomenėje ir Lietuvoje. Oro 
bangomis dalindamiesi džiaug
smais, rūpesčiais, vargais ir liūde
siu, pasijuntame kaip viena šei
ma.

Visai "Bendruomenės balso" 
istorijai atpasakoti reikėtų atski
ro straipsnio. Daug asmenų yra 
buvę radijo programos redakto-

Danguolė iš Alytaus

to vietovėse, pasidžiaugsime Lie
tuvos pučiamųjų orkestrų šven
te ir, žinoma, apkabinsime 
tėviškėnus, gimines, draugus.

Maloniai prašome žinią apie 
būsimą kraštiečių sambūrį per
duoti Lietuvoje ir po platųjį pa
saulį pasklidusiems broliams ir 
sesėms, jų vaikams, šeimos na
riams ir artimiesiems draugams 
ir bendramoksliams - visiems, 
kam nesvetimas Šiaulių kraštas, 
kam Tėviškė tebespinduliuoja 
prisiminimais ir laukimu. Bū
tume dėkingi, jeigu, pranešdami 
apie ketinimą dalyvauti sam-

"Bendruomenės balso" sukaktuvinis 
pavasario pobūvis 

riais ir pranešėjais nuo jos įkūri
mo. Ilgiausiai, net 23 metus, radi
jo laidos vedėjas buvo a. a. Hen
rikas Savickas, kuris kas savaitę 
paruošdavo visos valandos laidą. 
Nuo 1986 metų rudens "Ben
druomenės balsas" turi didelį ko
lektyvą redaktorių ir pranešėjų, 
kurių veiklą sumaniai koordi
nuoja Julija Dantienė. Galima 
drąsiai teigti, jog jokia kita lietu
viška radijo programa išeivijoje 
neturi pastoviai dirbančių net 
penkiolikos radijo bendradarbių. 
Sveika, draugiška konkurencija 
kelia laidų kokybę ir klausyto
jams užtikrina programų įvai
rumą.

Be pačios Julijos Dantienės, 
pagal jos sudarytą visų metų 
tvarkaraštį, radijo laidas ruošia 
ir praveda šie asmenys: Ramunė

Suvažiavimas įvyks š. m. ba
landžio 12-13 d. St. Peters- 
burg, FL. Suvažiavimą organi
zuoja JAV LB St. Petersburgo 
apylinkė, vadovaujama pulk. 
Algimanto Garsio.

Suvažiavimo vieta: Lithuanian 
American Hali, 4880 46th Avė. 
North, St. Petersburg, FL 33714. 
Telef. (813) 525 2924.

Suvažiavimo eiga:
Balandžio 12 d. (penkt.) 10-11 

vai. ryto - dalyvių ir svečių reg
istracija. 11 vai. - suvažiavimo 
atidarymas, apylinkių ir apygar
dos valdybų pranešimai, pietų 
pertrauka su priešpiečiais. 3 vai.
- simpoziumas tema: "PLB ir JAV 
LB veiklos gairės Lietuvai atga
vus nepriklausomybę", mode- 
ruoja Angelė Kamiene. 6 vai. - 
banketas su šokiais ir programa.

Balandžio 13 d. (šešti:) 9-10 
vai. ryto - papildoma registracija. 
10 vai. paskaitą tema "Ką žada 
Lietuvai artėjantys Seimo rinki
mai" skaito dr. Laima Andrik
ienė, Lietuvos Resublikos Seimo 
narė (Tėvynės Sąjungos - kon
servatorių frakcija). Po paskaitos
- klausimai ir pasikalbėjimas su 
prelegente. 12 vai. - kava su 
pyragaičiais. 1 vai. - pasisaky
mai, diskusijos, ateities veiklos 
gairės. 3 vai. - suvažiavimo 
uždarymas.

būryje, pareikštumėte savo pa
geidavimų, vilčių ir lūkesčių, 
kuriuos siejate su Lietuva, gim
tine, šiuo sambūriu. Turėdami 
Jūsų atsakymus į šį kvietimą, 
išsiųsime sambūrio programą ir 
tikslesnę informaciją. Būtų malo
nu, jeigu žinią iš Jūsų gautume 
iki gegužės 15 d., adresu: Kul
tūros fondas, Aušros ai. 15, 
Šiauliai 5400. Tel. (8-21; tarpt. 
370-1) 432 922, 432 934, 496 
156; faksas 432 922.

Hubertas Smilgys,
Lietuvos kultūros fondo Šia

ulių krašto tarybos pirmininkas 

ir Paulius Dainorai, Teresė Ge
čienė, Jūratė Gentlesk, Dalia Ja- 
kienė, Roma Krušinskienė, Gint
aras Labutis, Aniliora Maša- 
laitienė, Aldona Page, Raimon
da ir Vidmantas Rukšiai, Kristi
na ir Virgus Volertai bei Vytau
tas Volertas. "Bendruomenės bal
so" iždą rūpestingai tvarko Ge
diminas Dragūnas. Šios grupės 
amžius nuo 30 iki 70 metų. Tai 
žmonės, gimę Lietuvoje, Vokie
tijoje ir Amerikoje, atvažiavę su 
"dypukų banga" arba naujausi 
ateiviai iš Lietuvos. Nė vienas iš 
jų ne tik negauna jokios algos, 
bet net neatsiima savo išlaidų, 
susijusių su laidomis. Tik, deja, 
radijo stotis niekada neužmiršta 
atsiųsti Gediminui Dragūnui vis 
didėjančią sąskaitą.

Atšvęsti savo darnios veiklos

Suvažiavimo registracijos mo
kestis $20.00 (įskaitant penkta
dienio pusryčius ir priešpiečius, 
šeštadienio pusryčius ir užkan
dą).

Banketas $15.00. Kadangi iš 
anksto turime žinoti dalyvau
jančiųjų skaičių, prašome pra
nešti apie dalyvavimą ir atsiųsti 
$15.00 mokestį iki balandžio 8 
d. Čekius prašome rašyti "Lithua
nian American Community" 
vardu ir siųsti šiuo adresu: Mrs. 
V. Sabas, 4801 Osprey Dr. S, 
202, St. Petersburg, FL. 33711.

Norintiems apsistoti viešbu
tyje, siūlome užsisakyti kamba
rius netoli esančiame Best West- 
ern - Mirage motei, 5005 34th 
Street North, St. Petersburg, FL 
33714. Telef. (813) 525 1181, 
(1-800) 843 4669, fax (813) 522 
4505. Paminėjus dalyvavimą 
"Lithuanian Community Con- 
vention", bus galima gauti nuo
laidą. Kambarių kaina $39.95 ir 
$44.20.

Dėl papildomos informacijos 
prašom skambinti Vidai Sabie- 
nei (813) 864 6621.

JAV LB Floridos apygardos ir 
St. Petersburgo apylinkės valdy
bos.

Tik DARBININKE Jūs ga
lite rasti naujausių žinių 
iš Lietuvos ir viso pa
saulio.

Sujungiamos JAV LB New Jersey ir Pietryčių apygardos
Gyvenimo raida sąlygoja de

mografinius pakitimus lietuvių 
telkiniuose. Anksčiau buvę gau
sūs mūsų telkiniai mažėja, nyk
sta: vieni žmonės išvyksta į šilt
esnius kraštus, kiti - į Anapilį. 
Demografiniai pakitimai ypač 
matyti New Jersey valstijos šiau
rinėje dalyje, kur būta gausu 
mūsų telkinių ir stipriai reikštasi 
daugelio organizacijų. Laikas 
neaplenkė ir daug metų sėkmin
gai veikusios JAV LB New Jersey 
apygardos. Pereitų metų rudenį 
St. Petersburge, Floridoje, vyku
sioje JAV LB XIV-sios Tarybos 
antroje sesijoje buvo atsižvelgta 
į apygardos darbuotojų siūly
mus, ir priimtas nutarimas su
jungti į vieną LB New Jersey ir 
Pietryčių apygardas. Apjungtoji 
apygarda, kuriai paliktas JAV 
Pietryčių apygardos vardas, pa
gal pakeistus įstatus dabar apims 
JAV LB apylinkes ir lietuvius, 
gyvenančius Delaware, Mary- 
land, New Jersey, Pennsylvania 
(išskyrus Pittsburgh), Virginia, 
West Virginia valstijas ir Wash- 
ington, D.C.

Sprendimui įtraukti LB New 
Jersey apygardą į kur kas didesnę 
LB Pietryčių apygardą prieštarau
jančių nebuvo. JAV LB Taryba ir 
toliau administraciniais tikslais 
paliko buvusios New Jersey LB 
apygardos ribas nepriklausomu 
balsavimo regionu. Tai leis iki 
šiol New Jersey LB apygardai 
priklausiusioms Elizabeth, New- 
ark, Paterson ir Jersey City LB 
apylinkėms ir toliau iš savo tar
po kelti kandidatus ir rinkti at
stovus į JAV LB Tarybą. Savo 
ruožtu tikimasi, kad veiklą 

dešimtmečiui ir papildyti tuštė
jančiam iždui "Bendruomenės 
balso" redaktorių kolektyvas 
ruošia Pavasario pobūvį, kuris 
įvyks š. m. balandžio 27 d. Lie
tuvių Namuose, 2715 E. Alleg- 
heny Avenue. Salę nemokamai 
duoda Lietuvių Namų vadovy
bė, tuo paskatindama ryžtis 
renginio organizavimui. Meninę 
vakaro programą ruošia Ramu
nė Dainorienė, buvusi Vilniaus 
universiteto folklorinio ansam
blio "Ratilio" narė, su keliais 
kitais buvusiais "ratiliečiais", šiuo 
metu gyvenančiais Amerikoje, 
netoli Philadelphijos. Visas kūry
bingas "Bendruomenės balso"

Sveikiname

jaunuosius Nijolę ir Darių Bork, 
sumainius aukso žiedus.

Linkime tikrojo, darnaus gyvenimo, 
gyvenant svetur amžinai, 

kuriant lietuviškos šeimos židinį.
Jaunojo šeima:

Regina, Genius, Deivis Bork Amerikoje 
ir visi giminės ir draugai Lietuvoje. 

Jaunosios šeima:
Nijolė ir Algis Bučinskai Australijoje 
ir brolių Aleksandro ir Vlado šeimos 

Amerikoje ir Lietuvoje.

pavyks sustiprinti anksčiau sėk
mingai veikusiose Linden ir 
Kearny / Harrison LB apylinkėse.

Š. m. balandžio 27 d., šeštadi
enį, 1:00 vai. p. p. Philadelphijo- 
je yra šaukiamas naujai integruo
tos JAV LB Pietryčių apygardos 
metinis suvažiavimas. Aukščiau 
suminėtų New Jersey LB apygar
dos darbuotojai šiame suvažia
vime svarstys bendruomeninės 
veiklos problemas su Baltimorės, 
Philadelphijos, Scrantono, Was- 
hingtono, D.C., ir Pietinės New 
Jersey LB apylinkių darbuotojais. 
Taip pat suvažiavimas trejų metų 
kadencijai išrinks naują JAV LB 
Pietryčių apygardos valdybą. Iki 
šiol pareigas ėjusi Pietryčių apy
gardos valdyba (Alg. Gečys, pirm., 
Linas Kučas, sekr., ir dr. Jonas 
Meškauskas, ižd.) savo veiklą už
baigs Pietryčių apygardos su
važiavimo surengimu.

Bendruomeninėje veikloje ne 
visada yra aišku, kas turi teisę 
dalyvauti ir balsuoti JAV LB apy
gardos suvažiavime: JAV LB įstatų 
paragrafas #67 nurodo, kad JAV 
LB apygardos suvažiavime daly
vauja tai apygardai priklausančių 
JAV LB apylinkių pirmininkai, 
JAV LB apylinkių valdybų nariai, 
veikiančių komisijų pirmininkai, 
JAV LB apygardos valdybos bei 
JAV LB apygardos kontrolės komi
sijos nariai ir JAV LB apylinkių 
atstovai, rinkti JAV LB apylinkės 
susirinkimo po vieną nuo kiekvi
eno 50 apylinkėje balsavusių li
etuvių pastaruosiuose JAV LB 
Tarybos rinkimuose.

Apygardos suvažiavimas vyks 
Philadelphijos Lietuvių Namų 
(Lithuanian Music Hali) Kultūros 

kolektyvas prisideda prie vakaro 
programos sudarymo ar atlikimo. 
Tai bus įdomus vakaras su karšta 
vakariene, nuotaikinga programa 
ir romantiška Stasio Telšinsko 
šokių muzika. Bilietus reikia įsi
gyti iki balandžio 21 d., susisie
kiant su G. Dragūnu, 9248 Dar- 
lington Rd., Philadelphia, PA 
19115, telef. (215) 677-2415. Kai
na $20 asmeniui. Vaikams iki še- 
šerių metų amžiaus veltui, o nuo 
septynerių iki šešiolikos $10. Bi
lietus taip pat platina visi "Ben
druomenės balso" kolektyvo na
riai.

Šia proga bus išleista programos 
knygelė su trumpa "Bendruo- 

centro patalpose, 2715 E. Al- 
legheny Avenue, Philadelphia, 
PA. Lietuvių Namai yra prie pat 
pagrindinio 1-95 kelio (exit Al- 
legheny Avenue), šalia Rich- 
mond Avenue ir E. Allegheny 
Avenue sankryžos. Įėjimas į 
Kultūros Centrą iš Tilton gat
velės.

Pietryčių LB apygardos valdy
ba smulkią suvažiavimo darbot
varkę yra pasiuntusi LB apy
linkių vadovybėms. Skiriama 
laiko apygardų ir apylinkių 
pranešimams, nes yra būtina 
išsikalbėti, įvertinti veiklą, ap
tarti apatijos poreiškius, besisk
verbiančius į visą mūsų lietu
višką veiklą.

Pietryčių apygardos suva-žia- 
vimo data ir vieta yra derinama 
su balandžio 27 d. vakare, 6:30 
vai. p. p., Lietuvių Namuose 
įvyksiančiu pavasario pobūviu. 
Šiame pobūvyje bus minima 
Philadelphijos LB radijo valan
dos "Bendruomenės balsas" 43 
metų gyvavimo sukaktis ir 
dabartinio jos redaktorių kole
ktyvo (koordinatorė Julija Dan
tienė) 10-ties metų darbo veik
la. Redaktorių kolektyvą suda
ro 15 įvairaus amžiaus asmenų 
- kelių generacijų lietuviai, gimę 
čia, atvykę po karo, iš Lietuvos 
atitekėjusios marčios ir mok
slines stažuotes JAV-se šiuo 
metu atliekantys jaunuoliai. 
Apygardos suvažiavimo dalyvi
ai yra kviečiami dalyvauti nuo
taikingame renginyje, kurio tik
slas yra suburti visus ne per 
tolimoje kaimynystėje gyve
nančius tautiečius.

Algimantas S. Gečys

menės balso" istorija ir rėmėjų 
bei klausytojų sveikinimais. 
Tikimasi, kad ne tik organizaci
jos ir verslininkai, bet ir eiliniai 
klausytojai pasveikins "Ben
druomenės balsą", sulaukusį 43- 
čios sukakties, ir dabartinį kole
ktyvą, kuriam jau dešimt metų 
sėkmingai vadovauja Julija 
Dantienė.

Teresė Gečienė

Atitaisymas
"Darbininko" Nr. 13 išspaus

dinto straipsnio "Du lietuviai 
garsina Monmouth univer
sitetą" autorius ne Rimas Sedei- 
ka, o Rimas Gedeika. (red.)
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Ateinantį sekmadienį, 
balandžio 7 d. - Velykos. Velykų 
rytą lietuvių parapijose pamaldų 
tvarka:

Apreiškimo par. bažnyčioje 
Prisikėlimo pamaldos bus 7 vai. 
ryto.

Vilniaus Aušros Vartų parapijoj 
Manhattane, NY, Prisikėlimo 
mišios bus 9 vai. ryto. Po mišių 
parapijos salėje įvyks velykinis 
pobūvis.

Viešpaties Atsimainymo parapi
joj, (64-25 Perry Avė., Maspeth, 
NY) Prisikėlimo pamaldos bus 
6:30 vai. ryto.

Laikrodį pasukti vieną va
landą pirmyn šiemet reikia Ve
lykų rytą, t. y. balandžio 7 d., 2 
vai. ryto. Kas planuoja vykti į 
Prisikėlimo pamaldas, turi įsi
dėmėti, kad paskelbtas pamaldų 
laikas yra naujuoju - pirmyn 
pasuktu laiku.

"Leliumai" - mišrus choras iš 
Kauno - atvyksta į JAV balandžio 
10 d. Jie koncertuos keliose JAV 
ir Kanados vietovėse, o balandžio 
24 d., trečiadienį, duos koncertą 
Kultūros Židinyje. Šį koncertą 
rengia "Laisvės Žiburio" radijas. 
Viso atvyksta 49 dainininkai. 
Chorą pakvietė viena Buffalo 
muzikos organizacija. "Leliumai" 
yra aukšto muzikinio lygio cho
ras, laimėjęs eilę tarptautinių 
premijų ir labai palankiai verti
namas JAV muzikinio pasaulio.

Hartfordo Berželio Tau
tinių Šokių grupė rengia metinį 
koncertą š. m. balandžio 20 d., 
šeštadienį, 7 vai. vak. Švč. Trejy
bės parapijos salėje, Hartford, 
CT. Žiūr. skelbimą 7-tame pusla
pyje.

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa turi iš Lietuvos prašymų 
gauti mechaninių rašymo 
mašinėlių ir mikroskopų. Kas 
galėtų šiuos reikmenis padova
noti, prašomi skambinti į LKRŠ 
(718) 647-2434.

Vilniaus radijas užsieniui 
pranešė, kad nuo balandžio 1 d. 
transliacijos į Šiaurės Ameriką 
lietuvių ir anglų kalbomis bus 
perduodamos 7 vai. vak. 6120 
kilohercų dažniu.

. KULTŪROS ŽIDINIO UŽUOJAUTOS PAREIŠKIMAS 
TĖVAMS PRANCIŠKONAMS

Visi buvome sukrėsti žinios, kad ansktyvą kovo 24-tos rytą 
plėšikas įsibrovė į tėvų pranciškonų vienuolyną Brooklyne, ir 
neradęs ten ieškotų aukso ir sidabro brangenybių, savo pyktį 
išliejo terorizuodamas ir sužeisdamas mūsų mielą bičiulį 
vienuolyno viršininką Tėvą Pranciškų Giedgaudą, OFM. Buvo 
padaryta žalos ir vienuolyno apstatyme, įskaitant ir dail. V. K. 
Jonyno sukurtą vitražą. Skaudu, kad nuo iškrypėlio rankos 
turėjo nukentėti toks švelnus ir gėriui atsidavęs brandaus 
amžiaus vienuolis ir kiekvienam lietuviui brangūs meno kūri
niai. Didžiuojamės Tėv. Pranciškaus drąsia laikysena prieš 
įsibrovėlį, kuri galimai išgelbėjo jam ir gyvybę. Dėkojame 
Dievui, kad Tėv. Pranciškus nebuvo rimčiau sužeistas. 
Užjaučiame mūsų vienuolius, kad jų vienuolyno šventumas 
buvo pažeistas.

Drauge su tėvais pranciškonais, Kultūros Židinys stengsis 
kokiu nors būdu pagerinti vienuolyno saugumą ir sumažinti 
galimybes tokių traumatiškų epizodų pasikartojimų.

KULTŪROS ŽIDINIO VADOVYBĖ

TĖVAI PRANCIŠKONAI
dėkoja

visiems, kurie kovo 24-tą d. juos ištikusios nelaimės 
atveju pareiškė užuojautą ir suraminimą asmeniškai, tele
fonu ar raštu, atvyko į vienuolyną padėti susitvarkyti ir 
palengvino pergyventi šį nemalonų įvykį.

Su gilia padėka visiems nuoširdiems mūsų vienuolyno 
bičiuliams,

Tėv. Pranciškus Giedgaudas, OFM 
vienuolyno viršininkas

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

Atvelykio tradicinė popietė, 
kurią rengia LMK Federacijos 
New Yorko klubas, įvyks sekma
dienį, balandžio 14 d., 3:30 vai. 
popiet Kultūros Židinio didžio
joje salėje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY. Žiūr. skelbimą šio 
puslapio apačioje.

Dr. Kazio Martinkaus 
stipendijų fondas

A. a. biochemijos dr. Kazio 
Martinkaus (1953 - 1984) prisi
minimui 1985 m. jo tėvai, sesuo 
ir artimieji draugai įsteigė sti
pendijos fondą, kuriuo gali pasi
naudoti visi laisvojo pasaulio 
lietuviai studentai, bebaigią 
bakalauro arba siekiantys ma
gistro ar daktarato laipsnių iš 
griežtųjų mokslų (biologijos, 
chemijos, biochemijos), ypatin
gai sąryšyje su vėžio tyrimu.

Gauti daugiau informacijų ir 
prašymų formų rašyti: Kristina 
Martinkutė, Dr. Kazys Martinkus 
Memorial Schoralship Fund, 
7120 S. Richmond, Chicago, IL 
60629, USA. Prašymų formos 
turi būti grąžintos iki š. m. 
gegužės 30 d.

Kelionių agentūra "Vytis", 
Douglaston, NY, turi pigių 
skrydžių į Vilnių ir atgal š. m. 
balandžio ir gegužės mėnesiais. 
Žiūr. skelbimą 6-tame puslapyje.

PINIGAI PERVEDAMI J 
LIETUVĄ. Siuntiniai, maisto 
siuntiniai, komercinės siun
tos laivu arba oro paštu - air 
cargo. TRANSPAK, 2638 W. 
69th Street. Chicago, IL 60629. 
Telef. (314) 436-7772. CON- 
NECTICUT valstijoje (203) 232- 
6600. (sk.).

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, balandžio 27, šeštadienį, 
nuo 12 iki 4 vai. popiet. Brook
lyne mūsų atstovas yra Algis 
Jankauskas, tel. (718) 849-2260. 
Jis gali paimti siuntinius ir iš 
namų.

Ačiū visiems "Darbininko" 
rėmėjams. Rėmėjų sąrašai "Dar
bininke" bus patalpinti artimi
ausiu metu.

Buvęs Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Tautose Anice
tas Simutis, Kęstutis Miklas ir Vilniaus meras Alis Vidū- 
nas. S. Narkeliūnaitės nuotr.

(atkelta iš 3 psl.)
- Aš atsiprašau. Žinoma, aš to 

tai nežinojau. Be abejonės, aš 
tikiu, kad ir ponas Valdas Ad
amkus kandidatuos. Bet rinki
mai parodys, kuris vienas iš jų 
bus geriausias.

- Vilniaus mieste ir jo apylinkėje 
yra daug lenkų, labai nusistačiusių 
prieš lietuvišką administraciją. 
Jums būnant Vilniaus miesto 
valdžios priešakyje turėtų būti su 
jais gana daug problemų. Kaip Jums 
sekasi juos valdyti ir su jais ben
drauti?

- Su jais mes bendraujame la
bai normaliai. Vilniaus miesto 
savivaldybėje iš 51 deputato 11 
yra lenkų rinkimų akcijos depu
tatų. Jie dalyvauja Vilniaus mies
to gyvenime ir visų klausimų 
sprendime. Turiu pasakyti, kad 
mes su jais surandame labai 
neblogą bendrą kalbą. Kai kuriais 
klausimais ir pasiginčijame. 
Tačiau Vilniuje nesutarimų tarp 
lenkiškai ir lietuviškai kalbančių 
nėra. Turėčiau pasakyti, kad tie 
nesutarimai yra tarp tam tikrų 
grupuočių ir tam tikrų asmenų, 
kurie norėtų, kad tarp lietuvių ir 
lenkų būtų kuo didesni nesuta
rimai. Tai labai jaučiama 
Vilniaus apskrityje arba rajone, 
kur, savivaldybių rinkimuose 
laimėjus lenkų rinkimų akcijai, 
visa administracija yra lenkų ar 
tik lenkiškai kalbančių asmenų

'rankose. Ten lietuviai turi 
didesnių problemų. Man atro
do, kad šie klausimai, laikui bė
gant, išsispręs. Teko pastebėti, 
kad dauguma vaikų, kurie gyve
na lenkiškai kalbančiose šeimose, 
lanko lietuviškai kalbančias 
mokyklas. Šiuo metu tokių vaikų

f

Dėkojame
— y)

Administracija kovo 13 d. gavo 
sekantį laišką:

Lietuvių Bendruomenės Palm 
Beach County apylinkė 
Floridoje DARBININKUI pa
remti siunčia 50 dol. auką.

(pas.) Jonas Štaras.
Nuoširdžiai dėkojame LB Palm 

Beach County Flrodoje apylinkės 
valdybai ir jos nariams už mūsų 
darbų įvertinimą ir paramą.

A. a. komp. muz. Vytauto 
Marijošiaus Atsisveikinimo auką 
- 50 dol. atsiuntė Gražina Ma- 
rijošius, Putnam, CT. Nuošir
džiai dėkojame.

Rašytoja Dana Mickutė - 
Mitkienė, Los Angeles, CA, 
užmokėdama prenumeratą, pri
dėjo DARBININKO paramai 120 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame 
už tokią žymią paramą mūsų 
spaudai. Be Jūsų mielieji mums 
sunku būtų išsiversti. Ačiū už 
gražius linkėjimus visiems DAR
BININKO redaktoriams.

Stella E. Dirsa, Brighton, 
MA, kasmet paremdavo mūsų 
spaudą, ir šiemet apmokėjo 
prenumeratą net su 100 dol. 
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame. 

yra daugiau nei 50 procentų.
- Prieš porą mėnesių Vilniuje 

buvo uždaryti du didžiausi Lie
tuvos bankai. Dėl to kilo nemaža 
finansinė krizė. Apgailėtina, kad 
daug žmonių negali atgauti savo 
santaupų. Kas, Jūsų nuomone, dėl 
viso to kaltas?

- Man atrodo, kad čia kaltos 
yra kai kurios finansinės gru
puotės, kurių, deja, aš nežinau. 
Aš nesu finansininkas. Man atro
do, kad čia kalta yra galbūt ir 
kažkokia svetimų organizacijų 
įsikišimo politika, nes šis reiš
kinys buvo dėsningas ir suplan
uotas. Be abejo, Vilniuje nu
kentėjo labai didelis skaičius 
žmonių. Jie lankėsi pas mane 
merijoje. Deja, aš nieko negalė
jau padėti. Galėjau padėti tik 
moraliai. Tas įvykis palietė žmo
nes, kurie turėjo nelabai dideles 
santaupas - po pusantro, po tūk
stantį, iki dviejų tūkstančių 
dolerių. Ir jų tas noras taupyti, 
atsidėti dar sunkesnei dienai 
buvo visiškai sugriautas. Bankai 
prarado pasitikėjimą. Žmonės 
pradėjo atsiiminėti savo indė
lius iš visų bankų. Šis finansinis 
smūgis Lietuvai yra labai didelis 
ir ilgai turės pasekmių net ir 
mums, kadangi tuose bankuose 
savo sąskaitas laikė ir dauguma 
savivaldybių. Vilniaus savivaldy
bė prarado virš 5 milijonų litų. 
Taigi šis procesas buvo neatsi
tiktinis.

- Pasakykite bent keliais žodžiais 
apie Vilniaus organizuotą krimi
nalinį elementą, vadinamąją lie
tuvišką mafiją. Ar tikrai ji ne
sutramdoma?

-Ji yra sutramdoma, ir jos nėra 
tiek daug. Norėčiau pasakyti, kad

Knygos - geriausia dovana
Lietuvių - anglų kalbų žo

dynas. B. Piesarskas, B. Svece- 
vičius. 512 psl., kietais viršeliais. 
Turi apie 27,000 žodžių. Kaina 
15 dol. Persiuntimas 1,50 dol.

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas. V. Baravykas. 590 psl., 
kietais viršeliais. Turi apie.30,000 
žodžių. Kaina 15 dol. Persiunti
mas 1.50 dol.

Lithuanian Cookery. Au
torė Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 
m. išleista 5-ji laida šios popu
liariausios lietuviškų valgių viri
mo knygos anglų kalba. Labai 
tinkama dovana lietuviškai ne
kalbantiems. 328 psl. Kaina 15 
dol. Persiuntimas 1.50 dol.

’ "Lithuania 700 Years", ang
liškai parašyta knyga yra geriau
sia dovana Jūsų amerikiečiams 
draugams. Ji supažindina su Lie
tuvos senove, jos spalvinga isto
rija, nepriklausomybės laiko
tarpiu, okupacijomis ir rezisten
cija. Tai garsių lietuvių istorikų 
ir politikų straipsnių rinkinys. 
Knygą redagavo dr. Albertas 
Gerutis. Į anglų kalbą vertė Al
girdas Budreckis.; 456 psl. Kaina 
25 dol., įskaitant ir persiuntimą.

"Tautos sukilimas 1941", 
pirmoji dalis "Be šūvio". Auto
rius Pilypas Narutis, pats orga- 

Vilniuje ji dabar sumažėjo. Nėra 
mafijinių grupuočių. Yra tik 
atskiros chuliganų, plėšikų 
grupės. Truputį apmaudu, kad 
kai kurie asmenys, kurie pakliū
na į prokuratūrą bei tardymo 
organus, yra paleidžiami. Nevyk
sta teismo procesai. Ir šis klausi
mas pas mus kol kas atsilikęs. 
Man malonu pasakyti, kad šiuo 
metu Vilniuje prasidėjo judėji
mas nusikalstamumui stabdyti, 
tai yra, kad kiekvieną vakarą į 
Vilniaus miesto gatves išeina per 
80 policijos akademijos pirmo ir 
antro kurso studentų. Tai jauni, 
dailūs, gražiai apsirengę jaunuo
liai ir merginos. Kartu su jais į 
Vilniaus miesto gatves išvažiuoja 
ir per dešimt karininkų, kurie 
yra ginkluoti, turi mašinas bei 
mobilų radijo ryšį. Ši parama 
Vilniaus miestui jau davė 
teigiamų rezultatų, kadangi yra 
pasklidusios kalbos, kad vaka
rais po Vilniaus miestą organi
zuotai vaikšto policija. Ateityje 
mes norime įtraukti į šį judėjimą 
ir savanorius, šaulius. Ir man 
atrodo, kad šis mūsų judėjimas 
duos ir rezultatų. O kova su 
mafija ir su įvairiomis nusikals
tamomis grupėmis yra tikrai 
įmanoma. Tik tam reikia 
didesnio noro ir griežtumo.

Baigiant šį pašnekesį, Romas 
Kezys užklausė svečią:

- Pone Vidūnai, kiek aš supran
tu, tai Jūsų pirmas vizitas į Ame
riką. Jūs lankėtės keliuose miestuo
se, susitikote su mūsų Bendruo
menės vadovais. Kokį įspūdį 
išsivežate apie Amerikos lietuvius 
dabar grįždamas į Lietuvą?

- įspūdis yra pats geriausias, 
kadangi tai, ką pamačiau, man 
ilgam liks atmintyje. Aš pama
čiau, kad čia, Amerikoje, yra Lie
tuva. Kad yra meilė tėvynei. Kad 
yra gerbiami mūsų papročiai, 
mūsų religija. Kad yra svajojama 
ir norima padėti mūsų Lietuvai, 
kad ji būtų graži, laiminga ir 
turtinga. Tai aš visur jaučiau, 
jaučiau sau pagarbą ir dėmesį. 
Mačiau Jūsų mokyklas, jūsų jau
nus žmones, mažus berniukus ir 
mergytes, kurie mokėsi lietuviš
kai. Mačiau ir tuos vidutinio 
amžiaus žmones, kurie dirba, 
daro biznį. Su dideliu malonu
mu aš norėčiau juos matyti Vil
niuje. Turėjau susitikimų su ver
slininkais, biznieriais. Jie man, 
be abejonės, pravers. Ir tikrai 
mano įspūdžiai lieka labai ilgam 
ir patys geriausi. Ačiū Jums vi
siems ir linkiu Jums kuo geriau
sios sėkmės bei kloties.

nizavęs sukilimą, aprašo savo 
kartos pastangas aršioje lietuvių 
tautos kovoje su okupantais at
gauti laisvę. Apima laikotarpį 
nuo 1940 m. iki 1941 m. birželio 
23 d. Knyga turi 404 psl., puikiai 
išleista. Spalvotas viršelis - A. 
Sutkuvienės. Kaina 17 dol. Per
siuntimas 1.50 dol.

"Vidurnakčio sargyboje" II. 
Autorius Vytautas Vaitiekūnas. 
Išleido "Į Laisvę" fondas 1994. 
Tai Vytauto Vaitiekūno raštų 
antrasis tomas. Redagavo Anta
nas Sabalis. Suskirstyta į 5 sky
rius. 374 psl. Kaina 10 dol. Per
siuntimas 1.50 dol.

Šios ir kitos knygos gaunamos

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
New Yorko Klubas

kviečia visus atsilankyti i 

Tradicinę Atvelykio Popietę
1996 m. balandžio 14 d., sekmadienį, 

3:30 vai. popiet
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 

Programoje: aktorius Vitalis Žukauskas 

Vaišės - Atvelykio stalas 

Įėjimas -15 dol.

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 37- 
7-1401. sk.

Ieško darbo telekomunikacijos 
inžinierius, 37, iš Lietuvos. Turi 
vizą, employment authorization, 
SS numerį. Gali dirbti telekomu
nikacijų srityje, statybose arba 
prekyboje. Kalba lietuviškai, an
gliškai, rusiškai, švediškai. Ska
mbinti (718) 956-1653 vakarais.

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta Darbininko nr. 29, 
aukojo:
Kun. Jonas Adomaitis, Macki- 

naw City, MI - 100 dol.
Jonas Valys, Woodstock, CT - 

25 dol.
Norintieji prisidėti prie šios 

valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathers
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

"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.

"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.

Skelbkitės DARBININKE 
pasidalinkite 

džiaugsmu, sveikinkite, 
išreikškite 
užuojauta, 

pirkite, parduokite!

Jūsų pageidavimai- mūsų 
rūpestis.

DARBININKAS

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims balandžio 13 d., šeštadie
nį, nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133. Firmos atstovas pai
ma siuntinius ir iš namų.

DARBININKO redakcijoje.

Knygos gaunamos rašant:
Darbininkas

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

mailto:71712.107@compuserve.com
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