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llETUVOjfe
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J1
- Lietuvos Vyriausybė pa

kviesta dalyvauti Madride vyk
siančiame forume, kuris bus tie
siogiai susijęs su NATO viršūnių 
susitikimu. Kol kas neaiški šio 
susitikimo data, tačiau mano
ma, kad aljansui nepriklausančių 
valstybių atstovų forumas vyks 
viršūnių susitikimo dienomis 
arba iš karto po jo. Kaip žinoma, 
NATO šalių vadovai Madride 
posėdžiaus liepos 8-9 d. - čia bus 
sprendžiama, su kuriomis val
stybėmis kandidatėmis turėtų 
būti pradėtos derybos dėl narys
tės aljanse.

- Finansų ministerija in
formavo, kad valstybės biudžeto 
pajamų planas iki balandžio 28 
d. buvo viršytas beveik 12 mln. 
litų. Balandžio mėnesio planas 
viršytas 98 mln. 200 tūkst. litų. 
Pirmąjį metų ketvirti valstybės 
biudžetas negavo 86 mln. litų 
planuotų įplaukų, planas buvo 
įvykdytas 93.2%. Iš viso per pir
mąjį metų ketvirtį valstybės 
biudžetas gavo 1 mlrd. 176 mln. 
142 tūkst. litų pajamų. Nuo 
balandžio 15 d. padidėjus svai
giųjų gėrimų, tabako ir kuro ak
cizams, jų surenkama gerokai 
daugiau. /'

- Seimo pirmininko pava
duotojas prof. Feliksas Palubin
skas akademinei Kauno ben
druomenei įteikė IBM kompiu
terinę įrangą su programomis. 
Daugiau nei 40 tūkst. litų kai
navusi šiuolaikinė įranga leidžia 
informaciją iš kompiuterio mo
nitoriaus tiesiogiai demonstruo
ti auditorijai dideliame ekrane. 
Ši įranga nupirkta už JAV infor
macijos agentūros ir Illinois Pur- 
due universiteto skirtas lėšas. 
Tokią pasaulinius standartus ati
tinkančią įrangą naudoja ir Vil
niaus universitetas bei Karo aka
demija.

- Lietuvos Prezidentas A. 
Brazauskas vadovaus nuolat 
veikiančiai Valstybinei komisi
jai Lietuvos vardo paminėjimo 
tūkstantmečiui pasirengti. Pre
zidento dekretu komisijos pir
mininko pavaduotojais paskirti 
Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis ir premjeras Gedi
minas Vagnorius. Komisijoje - 
keturi ministrai, Seimo nariai, 
Prezidento patarėjai, merai, kitų 
valstybės institucijų bei visuo
meninių organizacijų vadovai. 
Vokietijos miesto Kvedlinburgo 
analuose 1009 metais pirmą kar
tą buvo paminėtas Lietuvos var
das.

- Lietuvos policijos akade
mija nuo šiol vadinsis Lietuvos 
teisės akademija. Tokiam Polici
jos akademijos Senato prašymui 
pritarė Lietuvos Vyriausybė. Nuo 
naujųjų mokslo metų šį rudenį 
buvusi Policijos akademija pri
ims į teisės ir valdymo studijas 
150 studentų. Lietuvos teisės 
akademija rengs specialistus ne 
tik polidjai ir vidaus reikalų sis
temos įstaigoms, bet ir kitoms 
institucijoms.

- Netoli Alytaus, Likiškių kai
me, neseniai surasti rusų kario, 
žuvusio Antrajame pasauliniame 
kare, palaikai. Nuspręsta juos 
perlaidoti kapinėse prie Ulonų 
gatvės. Perlaidojimo ceremoni-
joje dalyvavo stačiatikių dvasi
ninkas iš Druskininkų, Rusijos 
karo atašė J. Pavlovas ir kariškiai 
iš "Geležinio Vilko".

NAUJOJO PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO 
PROJEKTAS KRYŽIŲ KALNE 

LIETUVOJE
Šv. Tėvas, grįžęs iš Lenkijos, tomo pranciškonų vienuolyno 

Vatikane, šių metų birželio 13 projektą ir pašventino naujojo 
d., palaimino Kryžių kalne sta- vienuolyno kertinį akmenį. Vie

NIEKŲ GERIAU NEKALBĖTI

Taip atrodys pranciškonų vienuolynas prie Kryžių kalno.

Dr. Algimantas Kabaila

Australijos lietuvių savaitraš
tyje, "Mūsų Pastogė", nr. 21 
(1997.06.02), pasirodė straipsne
lis, pavadintas "Apie antrąją išei
vių bangą iš Lietuvos", pasirašy
tas p- Irtos Valodkienės. Straips
nelis išties pagirtinas, kalba apie 
bendravimą lietuvių, atsiradusių 
tolimoje Australijoje skirtingais 
laikotarpiais. "Susitelkime, išties
kime vieni kitiems rankas, neieš
kokime pasakytuose žodžiuose 
perkeltinės prasmės", rašo autorė. 
Pagirtinos mintys, gražiai pa
sakytos.

Betgi, vienas teiginys tame 
straipsnelyje savo netikslumu 
numenkina to straipsnelio vertę 
(cituoju): "Pamirškime kas ko
kiais sumetimais atvykome, pa
galiau dabar visi esame "ekono
miniai", kadangi Lietuva yra lais
va".

Šis teiginys, jau kurį laiką su
formuluotas kai kurių pseudoin- 
telektualų, subyra į niekus rūpes
tingiau jį panagrinėjus. Žinia, 
nubrėžti aiškią liniją tarp ekono
minių ir politinių imigrantų - 
nelengvas darbas, kuris daug lai
ko užima Australijos parlamente 
ir teismuose. Antra vertus, lietu
viai, atvykę į Australiją, netrukus 
po Antrojo pasaulinio karo, su 
retomis išimtimis, nebuvo ir nėra 
ekonominiai imigrantai. Tai, kad 
Lietuva šiandien yra nepriklau
soma, nepakeičia to fakto, kad 
pokaryje atvykę Australijon lie
tuviai čia atsirado ne dėl ekono
minių priežasčių. Keletas pavyz
džių iš man gerai pažįstamos 
aplinkos:

V. tėvas, teisininkas, Neprik
lausomoje Lietuvoje buvęs pro
kuroras, tuoj sovietams okupa
vus Lietuvą buvo suimtas. Žiau
riems tardymams nepasidavė, 
neprisipažino kaltu, nes pažinojo 
sovietinę sistemą ir jų "teisę". 
Iškankintas visus metus, iš kalėji
mo buvo išvežtas į vieną Kauno 
fortą, suprantama kokiam liki
mui. Bet gi sukilimui Kaune vyk
stant, pasisekė išsiveržti iš forto 
ir pabėgti. Prieš antrąją sovie
tinę Lietuvos okupaciją, pasitrau
kė į Vakarus. Ekonominis emi-
grantas?

I. tėvas, Lietuvos kariuomenės 
karininkas, tuoj po sovietų oku
pacijos suimtas, išvežtas ir KGB 

rūsiuose sušaudytas. Motina, 
prislėgta nelaimės, mirė. Vienos 
likusios seserys prieš antrąją so
vietinę okupaciją pasitraukė į 
Vakarus. Ekonominės emigran
tės? .

Generolas Plechavičius kvietė 
Lietuvos jaunus vyrus ginti Lie
tuvą, stoti savanoriais į Rink
tinę. Jaunuolis patikėjo ir stojo į 
Rinktinę. Plechavičius savo paža
do, kad jo vadovaujamas dalinys 
bus tik Lietuvoje, nesulaužė. Už 
tai ir jis, ir jo vadovybėje buvusi 
Rinktinė buvo suimti ir išvežti į 
Vokietiją. Ekonominis emigran
tas?

Kai kam, be abejo, atrodys, 
kad čia tik smulkinimasis, tik 
terminologijos reikalas. Bet žo
džiai yra svarbūs - neteisingus 
žodžius vartojant, galima visai 
niekus nukalbėti. Ir tai, kad koks 
nors išsireiškimas jau plačiai 
panaudotas ir dar naudojamas, 
nereiškia, kad išsireiškimų varto
jimą reikia priimti.

Pavyzdžiui, dabar Lietuvoje 
populiaru rašant vartoti išsi
reiškimą "tarpukario nepriklau
soma Lietuva", kalbant apie ne
priklausomą Lietuvą dar prieš 
sovietų okupaciją. Lyg tai tuo
metinė Lietuvos valstybė būtų 
buvusi laikinas tarpukario nesu
sipratimas. Gal taip išvengiama 
paminėti tai, kad Lietuva buvo 
sovietų okupuota. Gal tas pami
nėjimas kai kam ir labai nema-

PIRMOJI 
ABSOLVENTŲ 

LAIDA
Kauno Vytauto Didžiojo uni

versiteto Šv. Antano religijos 
studijų institutas Kretingoje išlei
do pirmąją absolventų laidą. 
Bakalauro laipsnį apgynė 47 
merginos ir 2 jaunuoliai. I 
iškilmes atvyko daug garbingų 
svečių iš šalies ir iš užsienio. Po 
šių studijų keletas absolventų to
liau studijuos užsienio ir Lietu
vos aukštosiose mokyklose. 
Didžioji dalis absolventų vyks į 
skirtingas Lietuvos parapijas, kur 
mokyklose dėstys tikybą, 
užsienio kalbas bei dailę. Nau
jaisiais mokslo metais institutas 
priims apie 30 busimųjų stu
dentų.

R 

nuolyno projektą parengė italai Į 
architektai Nunzijas Rimaudas 
ir Angelas Poleselas bei Šiaulių 
vyriausia^ architektas Algiman
tas Jukna. Vienuolynas užims 
apie 1 ha plotą. Statyba bus 
pradėta jau šią vasarą. FF 

lonus. Bet tuo pačiu tas išsireiški
mas sumenkina tą Lietuvos ne
priklausomybės laikotarpi, kai 
jaunam vyrui buvo gėda netar
nauti Lietuvos kariuomenėje, kai 
universiteto studentai atidėda- 
vo savo studijas, kad būtų 
kariūnais ir vėliau atsargos ka
rininkais, kai nežiūrint visų 
aplinkui supančių totalitarinių 
idėjų, buvo statoma teisinė val
stybė. Reikia dar priminti, kad ir 
po sovietų okupacijos atstatyta 
Nepriklausomybė buvo Lietuvos 
vadovų rūpestingai formuluota 
taip, kad Lietuva būtų tos, prieš 
okupaciją gyvavusios, nepriklau
somos valstybės tęsinys. Nėra 
jokio reikalo ir pagrindo nu- 
žemirĮti tą Lietuvos istorijos 
laikotarpį kokiu tai "tarpukario", 
tad laikinumą pabrėžiančiu, iš
sireiškimu.

Lietuviškoje šių dienų spaudo
je, net ir religinėje, dažnai aki 
rėžia išsireiškimas "kultas", "kul
to reikalai", kalbant apie tokias 
didžiąsias monoteistines religi
jas, kaip krikščionybė, islamas 
ar judaizmas. Pavadinti vieną iš 
didžiųjų religijų "kultu" yra tikras 
įžeidimas. Nors tokia termi
nologija buvo sovietų skiepija
ma metų metais, dabar jau lai
kas jos nebevartoti. Ir ne tik dėl 
to, kad tai sovietų palikimas, bet 
dėl to, kad tai yra paprasčiausi 
niekai. Niekų geriau nekalbėti ir 
nerašyti.

Birželio 7 dieną Vilniuje jvyko buvusių politinių kalinių ir tremtinių mitingas, 
kuriame buvo išreikšti nuogąstavimai dėl archyvų naikinimo ir nusikalstamai neat
sakingo ir aplaidaus vyriausybės požiūrio šiuo klausimu. Prie mikrofono - buvęs 
politinis kalinys Balys Gajauskas. V. Kapočiaus nuotr.

VALDAS ADAMKUS KELIAMAS 
KANDIDATU J LIETUVOS 

PREZIDENTUS

Valdas Adamkus. V. Kapočiaus nuori.

Birželio 7 d. Lietuvos centro 
sąjungos taryba pritarė siūlymui 
kelti žymaus JAV gamtosauginin
ko Valdo Adamkaus kandidatūrą 
artėjančiuose prezidento rinki
muose. Centro sąjungos tarybos 
rezoliucija siūlo šią kandidatūrą 
svarstyti birželio 28 dieną vyk
siančiame partijos suvažiavime.

Seimo Centro frakcijos pir
mininkas Egidijus Bičkauskas 
teigė esąs įsitikinęs, jog V. Adam
kus yra kandidatas, artimiausias 
Centro sąjungos programai bei 
galintis pritraukti jaunąją kartą.

- Lietuvoje nesutariama, ar šiuo 
metu galiojantys įstatymai lei
džia V. Adamkui kelti savo kan
didatūrą Prezidento rinkimuose. 
Konstitucija nurodo, kad kandi
datas į valstybės vadovus priva
lo trejus pastaruosius metus gy
venti Lietuvoje.

E. Bičkauskas sakė konsultave- 
sis su Lietuvos bei užsienio šalių 
teisininkais ir teigė nematąs jo
kių juridinių kliūčių V. Adam
kaus registracijai į kandidatus. 
Lietuvos centro sąjungos valdy
bos narys advokatas Kazimieras 
Motieka birželio 7 d. posėdyje 
pasižadėjo padėti juridines prob
lemas, jei tokių atsiras, spręsti 
teismuose.

E. Bičkausko teigimu, pagal gy
venimo Lietuvoje faktorių V. 
Adamkus "gal ir neatitinka įsta
tymo reikalavimo", tačiau ju
ridiškai jis atitinka visus kriteri
jus. Pagrindinis gyvenimo Lietu
voje teisinis klausimas, pasak jo, 
yra registracija.
"V. Adamkus jau nuo 1992 

metų yra registruotas Šiauliuose. 
Jis daugiau kaip dvejus metus 
dirba šiame mieste įkurtoje me
dienos perdirbimo įmonėje bei

APKLAUSOSE TEBEPIRMAUJA 
KONSERVATORIAI

Jeigu rytoj vyktų rinkimai į 
Seimą, juos vėl laimėtų konser
vatoriai. Tačiau Tėvynės sąjun
gos populiarumas per pastarąjį 
mėnesį smarkiai sumažėjo. Tai 
liudija "Respublikoje" skelbiami 

moka mokesčius į Lietuvos biu
džetą.

Svarbiausia problema E. Bič
kauskas pavadino tai, kad Lietu
vos Vyriausioji rinkimų komisi
ja, spręsianti registruoti ar ne 
pretendentą į kandidatus, yra su
daryta politiniu principu. "Aš 
tikiuosi, kad teismas, jei jo pri
reiks, pasižiūrės į problemą visiš
kai objektyviai", - sakė jis.

Tuo pat metu Seimo Centro 
frakcijos pirmininkas atmetė ir 
galimus priekaištus V. Adamkui 
dėl to, kad šis negyveno Lietu
voje. Pasak E. Bičkausko, V. 
Adamkus žino apie Lietuvos rea
lijas net kur kas geriau negu dau
gelis Lietuvoje gyvenusiųjų.

Tam pritardamas pats V. Ad
amkus sakė ateinąs "su 50 metų 
kovos už Lietuvos reikalus pa
tirtimi". "Man tik šypseną suke
lia tvirtinimai, kad aš nepažįstu 
Lietuvos gyvenimo", - sakė jis.

Lietuvos centro sąjungos vado
vai birželio 7 d. pareiškė, jog jau 
pradėtos ir bus tęsiamos konsul
tacijos su kitomis partijomis ir 
visuomeninėmis organizacijo
mis, galinčiomis paremti V. 
Adamkaus kandidatūrą. Lietuvos 
centro sąjungos remiamas busi
masis kandidatas tikisi, jog jį 
gali remti liberalai, demokratai, 
tautininkai, politiniai kaliniai ir 
tremtiniai.

V. Adamkus birželio 7 d. dar 
nenorėjo pasakyti, kokia bus jo 
rinkimų programa, tačiau teigė, 
jog ji turėtų būti "trumpa, aiški 
ir kiekvienam suprantama". Rin
kimų kampanijai organizuoti jis 
sakė pasitelkęs keletą "gerų orga
nizatorių iš JAV ir Pietų Ameri
kos".

ELTA

"Baltijos tyrimų" apklausos re
zultatai.

Už Tėvynės sąjungą gegužės 
mėnesį balsuotų 15,7% apklaus
tųjų, tai yra 4% mažiau negu

(nukelta i 8 psl.)



Jonui Stroliai paskirta "Emmy" premija
Šių metų gegužės 17 d. Bever- metai pirmininkaujantis Šiaurės Strolia (šiemet liepos 11 d. 

ly Hilton viešbutyje, Beverly Amerikos Lietuvių Muzikos švęsime jo 100-tąjį gimtadienį).
Hills, Kalifornijoj, įvyko 
24-tasis metinis dieni
nių televizijos programų 
atžymėjimas, kuriame 
The National Academy 
of Television Arts and 
Sciences paskyrė taip va
dinamą Emmy award 
Jonui Vytautui Stroliai 
už "išskirtinę operatorinę 
režisūrą" (Multiple Ca- 
mera Editing).

Jonas Strolia yra gimęs 
1966 m. Chicagoje, ten 
baigė Dariaus ir Girėno 
pradžios ir Chicagos 
Aukštesniąją lituanis
tines mokyklas, pri
klausė skautų, ateiti
ninkų ir Lietuvos Vyčių 
organizacijoms. Už nuo
pelnus Vyčiai yra jį pa
kėlę į "Amžinuosius na
rius".

Jonas yra kilęs iš mu
zikalios šeimos. Jo tėvas 
yra Chicagos lietuviško-
je veikloje plačiai žinomas mu- Sąjungai. Jono senelis buvo šuose (program credits). 
zikas Faustas Strolia, jau keleri žinomas kompozitorius Juozas VS

Lietuvos pilietybė
Regina Narušienė
JAV LB K V pirmininkė

Labai daug klausimų gauname 
apie Lietuvos Respublikos Pilie
tybės įstatymą, todėl pateikiame 
informaciją, gautą iš Lietuvos 
Respublikos Vidaus reikalų mi
nisterijos Migracijos departa
mento. Šiame įstatyme išaiški
nami du svarbūs dalykai:

1) kokie yra reikalavimai Lie
tuvos Respublikos pasui gauti,

2) kaip įsigyti Teisės į Lietuvos 
Respublikos pilietybės išsaugo
jimą pažymėjimą tiems, kurie 
šiuo metu nežada prašyti Lietu
vos pilietybės, bet galbūt norėtų 
ta teise pasinaudoti ateityje.

Remiantis Lietuvos Respublikos 
pilietybės įstatymu, Lietuvos 
Respublikos piliečiai yra:

1) asmenys, iki 1940 m. bir
želio 15 d. turėję Lietuvos pilie
tybę, ir jų vaikai (jeigu šie asme
nys ar jų vaikai nerepatrijavo iš 
Lietuvos);

2) asmenų, turėjusių Lietuvos 
pilietybę iki 1940 m. birželio 15 
d., vaikaičiai, jeigu jie neįgijo 
kitos valstybės pilietybės;

3) lietuvių kilmės asmenys, 
gyvenantys kitose valstybėse, 
jeigu jie išvyko iš Lietuvos teri
torijos iki 1918 m. vasario 16 d. 
ir neįgijo kitos valstybės piliety
bės.

Asmenys, kurie pagal Pilietybės 
įstatymų yra Lietuvos Respublikos 
piliečiai, Lietuvos Respublikos 
piliečio pasui gauti patei
kia:

1) nustatytos formos pareiš
kimą;

2) prašymą pasui išduoti;
3) pasižadėjimą;
4) turimą pasą bei dokumentą, 

patvirtinantį kitos valstybės pi
lietybę arba kad asmuo yra be 
pilietybės;

5) dokumentą, patvirtinantį 
turėtą Lietuvos Respublikos pilie
tybę iki 1940 m. birželio 15 d. 
Tokiais dokumentais yra:

- išlikę Lietuvos Respublikos 
vidaus ir užsienio pasai, išduoti 
iki 1940 m. birželio 15 d.;

- Lietuvos Respublikos užsienio 
pasai, išduoti Lietuvos diploma
tinių atstovybių ar konsulinių 
įstaigų po 1940 m. birželio 15 
d.;

- dokumentai apie tarnybą Lie
tuvos kariuomenėje ar darbą 
valstybinėje tarnyboje;

- gimimo liudijimai arba kiti 
dokumentai, kuriuose tiesiogiai 
nurodyta apie turėtą Lietuvos 
pilietybę.

Jeigu šių dokumentų nėra, gali 
būti pateikiami: dokumentai 
apie mokymąsi, darbą, gyveni

Jonas Vytenis Strolia su žmona Kristi
na ir "Emmy" statulėle po įteikimo Be
verly Hilton viešbutyje.

mą Lietuvoje iki 1940 m. bir
želio 15 d.; priesaikinis pareiški
mas, patvirtintas notaro arba 
Lietuvos Respublikos diploma
tinės atstovybės ar konsulinės 
įstaigos pareigūno; užsienio vals
tybės paso patvirtinta kopija ir 
kiti dokumentai;

4) dokumentą, patvirtinantį 
pavardės keitimą, jei asmuo keitė 
pavardę;

5) jeigu dėl paso kreipiasi as
mens, turėjusio Lietuvos Respub
likos pilietybė iki 1940 m. bir
želio 15 d., vaikas ar vaikaitis, 
papildomai pateikiami doku
mentai, patvirtinantys giminys
tės ryšį;

6) tris 35 x 45 mm dydžio 
spalvotas ar nespalvotas nuotrau
kas.*

Teisės į Lietuvos 
Respublikos pilietybę 

išsaugojimas
Teisė į Lietuvos Respublikos 

pilietybę neterminuotai išsaugo
ma:

1) asmenims, turėjusiems Lie
tuvos pilietybe iki 1940 m. 
birželio 15 d., ir jų vaikams (jeigu 
šie asmenys ar jų vaikai nere
patrijavo iš Lietuvos), gyvenan
tiems kitose valstybėse;

2) lietuvių kilmės asmenims, 
gyvenantiems kitose valstybėse.

Teisės į Lietuvos Respublikos pi
lietybę išsaugojimo pažymėjimui 
gauti asmuo pateikia:

1) nustatytos formos prašymą;
2) turimą pasą bei dokumentą, 

patvirtinantį turimą kitos vals
tybės pilietybę arba kad asmuo 
yra be pilietybės;

3) dokumentą, patvirtinantį 
turėtą Lietuvos Respublikos pilie
tybę iki 1940 m. birželio 15 d. 
Tokiais dokumentais yra:

- išlikę Lietuvos Respublikos 
vidaus ar užsienio pasai, išduoti 
iki 1940 m. birželio 15 d.;

- Lietuvos Respublikos užsienio 
pasai, išduoti Lietuvos diploma
tinių atstovybių ar konsulinių 
įstaigų po 1940 m. birželio 15 
d.;

- dokumentai apie tarnybą Lie
tuvos kariuomenėje ar darbą 
valstybinėje tarnyboje;

- gimimo liudijimai arba kiti 
dokumentai, kuriuose tiesiogiai 
nurodyta apie turėtą Lietuvos 
pilietybę.

Jeigu šių dokumentų nėra, gali 
būti pateikiami: dokumentai 
apie mokymąsi, darbą, gyveni
mą Lietuvoje iki 1940 m. birželio 
15 d.; priesaikinis pareiškimas, 
patvirtintas notaro arba Lietu
vos Respublikos diplomatinės 
atstovybės ar konsulinės įstai
gos pareigūno; užsienio valsty
bės paso patvirtinta kopija ir kiti 

Du Jono broliai - Povilas 
ir Tomas, groję įvairiuo
se Chicagos orkestruose, 
taip pat dalyvavo ir vi
są Lietuvą su koncertais 
keliavusiame "Roko 
marše". Vienas Jono 
dėdžių, smuikininkas 
Herkulis Strolia keletą 
metų yra griežęs garsio
sios Metropolitan ope
ros orkestre. Kitas dėdė - 
Vytautas Strolia, yra 
pažįstamas New Yorko 
lietuviams savo veikla 
Perkūno ir Operetės cho
ruose bei Laisvės žiburio 
radijo programos mu
zikinėmis apžvalgomis.

Jonas Strolia gyvena 
Chicagoje ir su žmona 
Kristina augina 3 pui
kius vaikus. Jo pavardė 
dažnai matoma popu
liariosios Oprah Winfrey 
televizijos programos 
baigiamuosiuose užra- 

dokumentai;
4) jeigu dėl pažymėjimo gavi

mo kreipiasi asmens, turėjusio 
Lietuvos Respublikos pilietybę iki 
1940 m. birželio 15 d., vaikas, 
papildomai pateikiami doku
mentai, patvirtinantys giminys
tės ryšį;

5) lietuvių kilmę patvirtinantį 
dokumentą, jeigu dėl pažymė
jimo gavimo kreipiasi lietuvių 
kilmės asmuo. Lietuvių kilmę 
patvirtina dokumentai, tiesiogiai 
ar netiesiogiai rodantys, kad as
mens tėvai ar seneliai, vienas iš 
tėvų ar senelių yra lietuviai, taip 
pat asmens rašytinis pareiškimas, 
patvirtinantis, kad jis laiko save 
lietuviu;

6) dokumentą, patvirtinantį 
pavardės keitimą, jei asmuo yra 
keitęs pavardę.

Jeigu asmuo pageidauja, kad į 
pažymėjimą būtų įrašyti jo šei
mos nariai, tai turi būti pateikti 
jų giminystės ryšį, pavardę, vardą 
bei gimimo datą patvirtinantys 
dokumentai.

Šeimos nariai yra:
- sutuoktinis;
- nepilnamečiai vaikai (įvaikiai);
- kartu gyvenantys nedarbingi 

tėvai;
- neturintys tėvų nepilnamečiai 

anūkai, jeigu įforminta globa;
- kiti asmenys (kartu gyvenantys 

pilnamečiai vaikai (įvaikiai), kurie 
neturi savo šeimos).

Prašymai Lietuvos Respubli
kos piliečio pasui ar teisės į Lie
tuvos Respublikos pilietybę iš
saugojimo pažymėjimui gauti 
pildomi lietuvių kalba. Do
kumentai, kurie pateikiami prie 
prašymo turi būti išversti į lietu
vių kalbą, dokumentų kopijos 
turi būti patvirtintos notaro, Lie
tuvos Respublikos diplomatinės 
atstovybės ar konsulinės įstai
gos užsienyje pareigūno arba Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Bendruomenės valdybos 
pirmininko. Dokumentai išduo
ti užsienyje turi būti legalizuoti 
Lietuvos Respublikos Užsienio 
reikalų ministerijos Konsulinia
me departamente (Vilnius, T. 
Vaižganto 2) arba Lietuvos Res
publikos diplomatinėse atstovy
bėse ar konsulinėse įstaigose už
sienyje.

Asmenys prašymus gauti Lie
tuvos Respublikos piliečio pasą 
ar prašymus išduoti teisės į Lie
tuvos Respublikos pilietybę iš
saugojimo pažymėjimą pateikia 
asmeniškai Lietuvos Respublikos 
diplomatinėms atstovybėms ar 
konsulinėms įstaigoms užsie
nyje, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Kraštų Bendruomenių 
valdybų pirmininkams arba Mi
gracijos departamentui prie Vi
daus reikalų ministerijos (Salto
niškių gt. 19, Vilnius).

Lietuvos Avialinijų lėktuvais jau galima nuskristi į daugelį pasaulio šalių.

Keliaujantiems į Lietuvą
Konsulas G. Levickas

pabrėžti, kad Lietuvos muitinė 
leidžia įsivežti visus akivaizdžius 
asmeninio naudojimo daiktus, 
reikalingus kelionėje.

Kita daiktų grupė, kuriuos ga
lima įsivežti į Lietuvos teritoriją 
- tai visi daiktai, kurie nėra skirti 
pardavimui ar gamybai. Tai gali 

(nukelta į 5 psl.)

Atsivėrus Lietuvos sienoms, 
pastebimas didėjantis turistų 
srautas, tarp kurių didelė dalis 
išeivijos lietuvių, skubančių ap*
lankyti protėvių žemę. Dalis 
užsieniečių atvyksta darbo, spor
to, mokslo ar gydymosi tikslais, 
kiti vyksta tranzitu per Lietuvą. 
Vis daugiau Lietuvos ir Jung
tinių Amerikos Valstijų piliečių, 
rezidavusių ne Lietuvoje, atvyk
sta pastoviam gyvenimui į Lie
tuvą. Žinoma, sunku ir išvardin
ti visus apsilankymų bei kelio
nių tikslus, tačiau kiekvienas 
atvykstantysis į Lietuvą su savi
mi atsiveža ir įvairios paskirties 
daiktų, kurie skirti asmeniniam 
naudojimui ar kitiems tikslams. 
Tam, kad sureguliuotų keleivių 
vykimą ir atitinkamai jų daiktų 
gabenimą per Lietuvos Respub
likos sieną bei užkirstų kelią 
šalies vidaus rinkos pažeidi
mams, š. m. kovo 6 dieną Lietu
vos Respublikos Vyriausybė pri
ėmė Nutarimą Nr. 199 dėl mui
to režimo keleiviams, vykstan
tiems per Lietuvos Respublikos 
sieną, nustatymo. Šis nutarimas 
įsigaliojo nuo š. m. balandžio 1 
dienos.

Norėdami išvengti kelionėse 
kylančių nesusipratimų kertant 
Lietuvos Respublikos sieną, pa
bandykime trumpai apžvelgti, 
kokius daiktus ir kokiomis sąly
gomis galima įvežti į Lietuvos 
Respublikos teritoriją.

Be muito mokesčio keleivis, 
vykstantis į Lietuvos teritoriją, 
gali įvežti visus asmeninio nau
dojimo reikmenis. Visų pirma, 
tai reikalingi kelionėje drabužiai 
ir higienos priemonės, kosmeti
kos reikmenys ir vaistai. Lei
džiama įvežti ir asmeninio nau
dojimo juvelyrinius dirbinius. 
Tačiau tik po vieną skirtingą ju
velyrinį gaminį, kurių bendra 
masė neviršytų 50 gramų svo
rio. Invalidai gali ir privalo lais
vai įsivežti visą jiems reikalingą 
medicininę įrangą. Asmeniniai 
apdovanojimo ordinai, ženklai 
bei prizai taip pat laisvai yra 
įvežami į Lietuvą. Asmeniniam 
sportiniui inventoriui - ar tai 
būtų burlentė, ar žvejybos reik
menys - nėra taikomi jokie 
muitai. Taip pat laisvai leidžiama 
įvežti po vieną vienetą įvairios 
audio-video aparatūros bei

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Kraštų Bendruomenių 
valdybų pirmininkai, priėmę iš 
piliečio dokumentus, patvirtina 
asmens parašą ir prie prašymo 
pridėtų dokumentų kopijas ir 
asmens dokumentus perduoda 
Lietuvos Respublikos diplomati
nei atstovybei ar konsulinei įs
taigai užsienyje, o pastaroji - Mig
racijos departamentui.

JAV LB tikslas visada buvo iš
saugoti ir puoselėti lietuvybę, ką 
mes labai gražiai atlikome ir at
liekame, ir daug darbo įdėjome. 
Dabar, Lietuvai atgavus neprik
lausomybę, mes galime tiesio
giai dalyvauti Lietuvos gyve
nime, jeigu atsiimtume Lietuvos 
pilietybę ir aktyviai pasinaudo
tume balsavimo teise. Todėl dar 
kartą raginame visus atstatyti 
savo teisę į Lietuvos pilietybę!

kompiuterinės technikos. Fo
tografijos mėgėjai gali laisvai 
įsivežti po 2 fotoaparatus bei 10 
fotojuostų. Be abejo, yra sunku 
aprašyti visus asmeninių daiktų 
pavadinimus, tačiau norėtume

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose ir 
imigraciniuose reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 
West St., Simsbury, CT 06070TTel. (860) 651-0261.

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

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

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

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

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

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

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

pinigais, Unitrust, testamentais. 
-Tax Exempt #36-2927289- 

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

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

rasolipo A MEMORIALS V
66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE

QUEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326-1282; 326-3150

- TAI MtSU VIENINTtLt VIETA -
- GAUSI PARODU SALĖ -

KVEČAS
JONAS 

1933 f 1976

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
x LĖKTUVAI

LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS 
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 

GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ 
MOKĖTI GAUMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA 

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363 

TEL: 718 423 - 6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS 
FAX 718 423 - 3979
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Žurnalisto RIMANTO VARNAUSKO pokalbis su Seimo 
pirmininko pavaduotoju, Centro sąjungos pirmininku 

ROMUALDU OZOLU

Liepos Ketvirtąją
Liepos 4-oji yra Amerikos Jungtinių Valstijų Nepriklausomybės 

deklaracijos diena. Thomo Jeffersono surašytas aktas buvo trumpa 
filosofija, kuri turėjo pateisinti amerikiečių žygį skirtis nuo Angli
jos, sudaryti atskirą valstybe ir duoti tai valstybei kryptį. Su dėme
siu ir šiandien skaitome tos Deklaracijos pareiškimus kaip Amerikos 
demokratijos pagrindus:

"Mes laikome savaime aiškiomis tiesomis: - kad visi žmonės yra 
leisti lygūs, kad jie savo Kūrėjo yra apdovanoti tam tikromis 
teisėmis, kad tarp jų yra Gyvenimas, Laisvė, Laimės siekimas. - Kad 
toms teisėms užtikrinti tarp žmonių sudaromos vyriausybės, 
imančios sau galią iš valdomųjų sutikimo. - Kad tada, kai bet kuri 
vyriausybės forma darosi žalinga aniems siekiams, tautos teisė yra 
ją pakeisti ar panaikinti ir sudaryti naują vyriausybe, grįstą tokiais 
principais ir organizuojama tokia forma, kuri jai atrodo tinkamiau
sia Saugumui ir Laimei siekti".

Tarp principų, kuriais buvo siekiama Saugumo ir Laimės, kurie 
labiausiai paryškina Amerikos demokratijos individualius bruožus, 
labiausiai išryškėjo šie: socialinė lygybė, kuri, atmesdama aristokra
tinius ir liaudinius skirtumus, išaugino vidutinį amerikietį, jaučiantį 
savo verte; asmeninės laisvės (spaudos, žodžio, tikėjimo...), kurias 
gali įvertinti tik tas, kas pabuvo totalistinėje santvarkoje; privatinė 
iniciatyva, kuri išaugino asmeninį veržlumą, kovingumą, profesinį 
socialumą; plati savivalda, kurioje atskiros valstijos jungėsi fede
racijos ryšiais, atskiros bendruomenės kūrė savo labdaros, švietimo, 
biznio įstaigas plačios autonomijos pagrindais centrinei valdžiai 
rodant kuo mažiausia kontrolės.

Šiais pagrindais Amerika organizavosi ir išgyveno nuo deklaraci
jos paskelbimo iki mūsų dienų; milijonams gyventojų, siekian
tiems laimės, davė aukščiausią pasaulyje gyvenimo standartą. Pra
džioje izoliavosi nuo pasaulio, siekdama savo saugumo, dabar sau
gumą stengiasi garantuoti visam pasauliui. Pradžioje kolonija, ko
vojusi dėl laisvės, dabar remia kolonijų pastangas virsti valstybė
mis.

Technologijos laimėjimų, komunikacijos priemonių įtakoje 
žmonės pasijuto labiau priklausomi nuo valstybės, valstijos labiau 
priklausomos viena nuo kitos. Šios įtakos atnešė reikalavimų keisti 
pagrindus ir Arrierikos demokratijai.

Esame liudininkai, kaip auga reikalavimas palaidus federalinius 
ryšius sutempti, laisvą privatinę ūkio ir švietimo iniciatyvą įjungti 
į centrinės vyriausybės planuojamą, diriguojamą programą.

Esame liudininkai taip pat, kaip yra paliesta religijos sritis. Dek
laracijoje pareikštas priklausomumas nuo Kūrėjo davė Amerikai 
religinį charakterį. Valstybės ir visuomenės gyvenime jis stipresnis 
nei Europoje. Bet iš Europos ėjusi antireliginė įtaka siekia atimti 
religinį charakterį, paversti Ameriką valstybe be Dievo. Maldos 
pašalinimas iš mokyklos yra pradžia akcijos, kuri turi atimti Ameri
kai jos savitą veidą... Procesas vyksta.

Stebint, kaip gyvenimo srovės veikia Amerikos pagrindus, Liepos 
Ketvirtosios proga dėmesys krypsta su pagarba į Nepriklausomybės 
Deklaracijos kūrėjus, davusiems pagrindus Didžiajai Amerikai.

Kur orientuojasi LCS - kairę, 
dešinę, plūduriuoja? Kas yra tas 
centrizmas?

Centrizmas - šiandieninio pa
saulio orientavimasis. Po di
džiųjų ideologijų kovų eros ieš
koma naujo pasaulio matymo. 
Ir netgi tradicinės partijos labai 
smarkiai nukrypsta nuo kairės į 
dešinę ir atvirkščiai. Tai pastaro
jo meto dėsningumas. Centris
tinių partijų įtakos didėjimas 
ypač pastebimas Šiaurės Euro
pos regione kaip ir Baltijos val
stybėse. Centristinės partijos, 
kaip taisyklė, yra liberalistinės, 
propaguojančios atvirą visuome
nę, demokratinę tvarką ir, kas 
svarbiausia, atstovauja ne atskirą 
socialinę grupę, o visą visuo
menę pačiais svarbiausiais 
gyvenimo klausimais. Pavyz
džiui, Skandinavijoje - tai aplin
kosauginiai klausimai, mums - 
kiek kiti, nes esame į demokrati
ją einanti jauna valstybė.

Du centristų ministrai dirba ko
alicinėje vyriausybėje. Kas atsitiko, 
kad ėmėtės atidžiau kontroliuoti, 
stebėti šių ministrų darbą?

Tai ne ministrų darbo seki
mas, bet ministrų veiklos, atsto
vaujant centristines pozicijas 
vyriausybėje, projektavimo ban
dymas. Reikia skirti, nes norime 
įgyvendinti esmines programas 
- dėl gimstamumo Lietuvoje 
gausinimo, sukeliant galimybes 
jaunoms šeimoms įgyti būstą, 
likviduoti būsto skolas visuome
nei (jų yra nepalyginamai dau
giau nei turėtų būti). O aplinkos 
apsaugos srityje - visos Lietuvo
je kuriamos civilizacijos kaip 
gamtą globojančios, nenioko- 
jančios civilizacijos projektavi
mas. Jei norime turėti sveiką 
tautą, tai turime turėti sveiką 
gamtą, jei norime turėti sveiką 
gamtą, tai turime turėti sveiką 
kultūrą.

Kol kas LCS yra nei pozicijoje, 
nei opozicijoje. Sakėte, kad po tam 
tikrų konservatorių žingsnių perei
tumėte į opoziciją. Kas turėtų nu
tikti?

Tai labai rimtas klausimas. Jei 
santykiai klostysis taip, kaip da
bar pamažu klostosi, tai gali 
neišvengiamai ir labai netolimo

Romualdas Ozolas (pirmas iš dešinės) pokalbio metu su 
Seimo pirmininku Vytautu Landsbergiu.

V. Kapočiaus nuotr.

je ateityje kilti tai, apie ką klau
siate. Imkime įstatymą dėl teisės 
į žemę ir nekilnojamąjį turtą. Jis 
nėra nuoseklus. O nuoseklumo, 
kuris dabar galėjo būti įvestas, 
bandymai visiškai akivaizdžiai 
atmetinėjami. Būdais, kurie ne
daro garbės konstitucinei de
mokratijai: tris kartus perbal- 
suojant tą patį klausimą, kol galų 
gale pasiekiamas norimas rezul
tatas.

Visiškai aišku, kad negalėsime 
remti gyventojų, atsidūrusių pri
vačiuose namuose, santykių su 
namus atgaunančiais savininkais 
reguliavimo projekto, kurį da
bar teikia konservatoriai, nes, iš 
tiesų, tai yra tik sušvelnintas, 
savivaldybėms atiduodant nuo
mos reikalus, tikrasis problemos 
apimtiškumas. Reikėtų svarstyti 
apie tiems gyventojams būsto 
suteikimą išsipirktinai. Nes visi 
kiti gavo galimybę išsipirkti, 
kurie buvo komunaliniuose na
muose. Šita problema visai ne
iškelta. Tad mes konservatorių 
negalėsime remti nei dalykiškai, 
nei politiškai. Dabar privatizaci
ja. Principiniai klausimai - ar iš 
tiesų visi strateginiai objektai turi 
būti atiduodami į nežinia kieno 
rankas, kada, kaip? Šių klausimų 
net nenorima svarstyti iš princi
po, nes laikomasi nuostatos, kad 
darysime taip, kaip mums reikia. 
Ir tą girdime ne pirmą kartą! Vis 
dar nesinori tikėti, kad tai yra 
pagrindinė nuostata, bet jei tai 

išryškės, teks pereiti į opoziciją.

Ar visas Lietuvos partijas gadina 
valdžia?

Pamažu LDDP metodikas kon
servatoriai bando perimti.

Arne per ilgai užsitęsė LCS "jung
tuvės" su Valdu Adamkumi?

Politikams svarbu tai, kas re
zultatyvu. Šiuo atveju mes nema
tome didelių problemų. Judame 
į grynus politinius santykius. 
Savaime suprantama, kad V. 
Adamkaus adaptavimasis Lietu
voje nėra tik atvažiavimas, nusi
leidimas Vilniaus oro uoste ar 
apsigyvenimas kokiame nors 
bute. Tai ilgo dešimtmečiais tru
kusio gyvenimo pervedimas į 
naujus pavidalus šiandienos Lie
tuvoje. Lietuvoje jis gyvena se
niai, bet su partijomis gyvena 
viso labo ketvertą penketą metų. 
Ir pirmą kartą ryškiau susidūrė 
tiktai prieš porą metų, kai buvo 
pradėta ieškoti galimos vidurio 
- centro jėgų koalicijos. Labai 
džiaugiuosi tuo, kaip visa tai 
vyksta. Ir manau, kad nė kiek 
nepavėluota jam, kaip kandida
tui į prezidentus, savo santy
kius matyti (su partija?) visai 
tiksliai. Tą jis pasakė birželio 7 
d. Mes sudarysime visas sąlygas, 
kiek pareina nuo LCS, kad jis 
galėtų kandidatuoti pačiu pa
rankiausiu jam būdu. Visiškai 
suprantu jo demokratinės mą
stysenos aristokratizmą, kuris 

priešingas mūsų gana jaunai, 
agresyviai demokratijai, kai eini 
ir atsidarinėji sau duris. Jau, 
matyt, priartėjom prie to meto, 
kai ir jis imsis atsidarinėti sau 
duris, o ne tik laukti kol Lietuva 
atidarys ir pakvies.

Procesą vertinu labai palan
kiai. Ir tik žmonėms, kurie nėra 
įsigilinę, kas vyksta gelmėse, 
galėtų būti net šiek tiek atstu
miančiu šis nuosekliai vedamas 
jungimasis.

Kaip vertintumėte dažnai sakomą 
argumentą, kad prezidentu geriau 
rinkti vietinį, visada šalia buvusį 
žmogų, o ne išeivį? Ar nepakanka 
vietos politikų?

Žinoma, pakaktų, bet pa
žiūrėkime ką turime šiandieni
niame pretendentų į preziden
tus pakete. Kas yra pagrindiniai 
pretendentai? Ponai A. Brazaus
kas ir V. Landsbergis. Kas jie 
yra? Vienas - buvusios nomen
klatūros vienas iš aukščiausių 
pareigūnų, kitas - vienas iš aukš
čiausių su Sąjūdžiu iškilusių bu
vusių autsaiderių, ne tos vi
suomenės žmonių. Nevadinčiau 
jų nei disidentais. Tai žmonės, 
kurie gyveno su baltomis pirš
tinėmis. Jie nesikišo į tą tarybinį 
gyvenimą ir svarbiausiu dalyku 
laikė savo švarą. Tai du preten
dentai, bet tai anos pusės žmo
nės. Ir vienas, ir kitas atstovauja 
aną tikrovę su jos išsaugojimo ar 
naikinimo tendencija.

Kas yra nauja? A. Paulauskas, 
E. Bičkauskas, V. Žukas. Bet nė 
vienas jų nėra įėję į Lietuvos 
sąmonę, kaip derėtų įeiti preten
dentui, kuris galėtų pretenduoti 
į išrinkimą. Jų laukia didelė kova. 
Jei kuris iš jų būtų išrinktas, tai 
visuomenės mentalitetas būtų 
juos iškėlęs, politinių tendenci
jų poreikis, ar kokios kitos pa
galbinės - reklamos, organiza
cinės - priemonės.

Todėl V. Adamkaus, kaip trečio 
elemento, įsijungimas iš tos 
visuomenės, kuri buvo už tau
tinės Lietuvos, bet vienintelė 
atstovavo Lietuvos valstybę le
galiai, pagal visus tęstinumo kri
terijus, išsaugojo sąmonę, kuri 
čia buvo niokiojama įvairiausiais 
sovietizmais, - šitokio žmogaus 
atėjimas, nors irgi, būtų anos 
pusės, būtų naujas dalykas pagal 
visus lietuviškojo mentaliteto 
reikalavimus ir poreikius.

Jeigu nebus suteikta galimy- 
(nukelta į 4 psl.)

Augo du medžiai
Riek Joyner 1

Nuo sausio 18 iki 25 d. Katalikų Bažnyčioje minima Ekumeninė 
savaitė. Ekumenizmo idėjos Katalikų Bažnyčioje įsitvirtino ir 
konkrečią raišką įgavo nuo Vatikano II susirinkimo (1964 m.), 
tačiau ekumeninės nuotaikos, pastangos bei judėjimai radosi, su
prantama, kur kas anksčiau: dar popiežius Leonas XIII 1894 m. 
Sekminių kontekste kvietė savo ganomuosius maldai už visų 
krikščionių vienybę. 1908 m. kunigas Paulas Wattsonas asmenine 
iniciatyva ėmė su savo parapijiečiais švęsti oktavas už vienybę 
Kristaus Kūne, kurios ir yra dabar minimos savaitės pirmtakas, 
įvairių ekumeninių judėjimų būta ir daugiau; o šiai maldos savaitei 
1966 m. komisija "Tikėjimas ir konstitucija" bei "Krikščionių vieny
bės" sekretoriatas Romos Kurijoje nutarė drauge rengti tekstus, nuo 
1968 m. Ekumeninė savaitė Katalikų Bažnyčioje imta minėti oficia
liai.

Šių metų apmąstymų tema - "Kristaus vardu (...) susitaikinkite su 
Dievu" (2 Kor 5, 20).

Taigi Bažnyčia melsis ir apmąstys Pauliaus kvietimą, o mums gal 
truputėlį juokinga vieną savaitę būti "labiau ekumeniškiems" nei 
įprasta, nes ekumenizmas - ne dingstis dar vienai šventei ar viešoms 
pompastiškoms deklaracijoms, o nuostata, širdžių troškimas "būti 
viena", kuris per Šventąją Dvasią gimsta žvelgiant į Jėzų, apmąstant 
Žodį. Jei pastebėjote, "Š. A." jau senokai kalba "visomis kalbomis" - 
per įvairių konfesijų teologų, dvasios tėvų ir mokytojų raštus, 
mokymus, pamokslus etc. Taigi ir šįsyk nebūsime "labiau eku- 
meniški". Tačiau ši skelbiama savaitė - išties puiki proga apsvarstyti 
pačią ekumeniškumo sampratą, problemas, raiškos būdus. "Pradžios 
žodį" šį sykį suteikiame žinomam protestantų (protestantai buvo 
bene pirmieji ekumeninių idėjų skelbėjai bei skleidėjai) teologui ir 
pamokslininkui Rickui Joyneriui.

Babelis
Babelio bokšto statymas yra vienas akivaizdžiausių kūniškos 

žmogaus prigimties turinio ir motyvacijos pasireiškimų. Vienu 

sakiniu Babelio statytojai apibūdina tai, dėl ko nepaliaujamai pluša 
žemiškai mąstantys: "Eiva, pasistatykime sau miestą ir bokštą, kurio 
viršūnė siektų dangų, ir padarykime sau vardą garsų pirma negu 
išsiskirstysime į visus kraštus" (Pr 11, 4).

Viešpats sukūrė mus savo džiaugsmui - draugystei ir tarnavimui. 
Vienintelė tikra pilnatvė, kurią mes galime patirti - tarnavimas Jam, 
tačiau Pažinimo medžio vaisius nukreipė mus beveik visiškai priešin
ga kryptimi - į save. Ir vieninteliu žmogaus tikslu tapo tarnavimas 
sau, o tai pastanga, neišvengiamai vedanti žlugimo linkui.

Kad ir koks juokingas galėtų atrodyti bandymas pastatyti bokštą 
iki dangaus, žmonės niekad nesiliovė mėginę šito daryti. Istorija 
yra ilga nebaigtų bokštų grandinė - žmogaus pastangų sukurti sau 
vardą ir burtis aplink įvairiausius bokštus griuvėsiai. Liūdniausia, 
jog krikščionims, atrodo, irgi lemta statyti tuos bokštus. Kad ir labai 
pamaldžiai savo darbuose mes remiamės Viešpaties vardu, viskas, 
kas paremta savanaudiškomis ambicijomis, pasmerkta tai pačiai 
žūčiai, kaip ir pirmasis bokštas. Kaip aiškiai mokė Jokūbas: "Tai nėra 
išmintis, nužengusi iš aukštybių, bet žemiškas, gyvuliškas ir de
moniškas gudrumas. Kur pavydas ir savanaudiškumas, ten ir net
varka bei įvairūs nedori darbai" (Jok 3, 15-16).

Viešpats pažvelgė į Babelio žmones ir nusprendė, kad kalbų 
sumaišymas bus geriausia bausmė jų kvailybei. "Babelis" reiškia 
sumaištį. Viešpats pažvelgė į tai, ką dauguma tikėjo esant krikščio
niška Bažnyčia, ir išvydo tokią pat kvailybę. Didžioji matomos 
Bažnyčios dalis yra kita pirmojo bokšto forma... ir žmonių pastanga 
pasiekti dangų savo pačių darbais. Taigi Viešpats sumaišė ir jų 
kalbas: dabar yra per 1800 skirtingų "kalbų" - denominacijų. 
Nežiūrint to, kokie gi puikūs atrodo jų darbai, kiekviena pastanga 
suburti žmones aplink bet ką, tik ne apie patį Viešpatį Jėzų! 
Nesvarbu, ar tai būtų pastatas, projektas, evangelizavimas - jei tai 
daroma tik iš pastangos suburti žmones, rezultatas aiškus - painia
va. Tik vienas Jėzus gali tikrai suburti. Žinia, nieko bloga nėra 
projektuose, evangelizacijoje ar teisingos doktrinos skelbime, tačiau 
jei tai tampa mūsų svarbiausiu tikslu, Viešpats tai pagaliau turi 
atskirti nuo mūsų mūsų pačių labui.

Galima puikiai suvokti krikščionišką doktriną, tačiau nebūti 
krikščionimi. Nes būti krikščionimi - tai ne tik suprasti doktrinas 
bei dvasinio gyvenimo principus, bet, svarbiausia, GYVENTI JĖZU
JE. Jei tiesa veda mus i gyvenimą Jėzuje, ji pasiekia savo tikslą. Bet 
jei pati tiesa tampa svarbiausiu tikslu, ji mus tiesiog užmuša, nes tai 
kyla iš troškimo PAŽINTI gėrį ir blogį. Daugelis denominacijų 

pradėjo nuoširdžiu Šv. Dvasios judėjimu, nešančiu tiesą Bažnyčiai 
- tiesą, vedančią Bažnyčią prie Jėzaus. Dauguma tikinčiųjų per tai 
patyrė artimesnį, asmeniškesnį ryšį su Viešpačiu. Kiti tuotarp nė 
nematė daugiau už pačią tiesą ir pradėjo statytis savo bokštus. Tai 
ir buvo daugybės denominacijų atsiradimo priežastis.

Babelis nėra vien tik fizinė realybė. Jis gyvena kiekvienoje širdyje. 
Yra daug "nedenominacinių" bažnyčių, kurios ypač išskiria save iš 
kitų, kaip ir bet kuri denominacinė. Yra ir kelios denominacinės, 
kuriose Jėzus tikrai yra galva ir visai ar beveik nėra sektantiškos 
dvasios. Yra tokių, kurios "turi" tiesą be gyvenimo, ir tokių, kurios 
gyvena Jėzuje, tačiau nepajėgia teisingai suprasti visos doktrinos. 
Kaip rašė Tomas Kempietis, "Geriau man justi atgailą, negu žinoti 
jos apibrėžimą... Kokia nauda žmogui sugebėti protingai diskutuoti 
apie Trejybę, jei jis nepažįsta nuolankumo ir todėl negali patikti 
pačiai Trejybei?" Bėgti nuo Babelio - nereiškia palikti denominaciją 
ar sektą, tai reiškia, kad reikia leisti sugriūti visiems barjerams, kurie 
skiria mus nuo Viešpaties ir nuo brolių, kad galėtume laisvai mylėti 
ir laisvai tarnauti.

Tiesos yra svarbios. Esama pagrindinių tiesų, kurias mes turime 
gerbti, jei norime išlikti kelyje, vedančiame į Gyvenimą. Tačiau yra 
daug ir kitos kategorijos doktrinų, kurias tikintieji patys sukūrė 
amžiams bėgant. Jėzaus mokiniai, kurie turi būti atpažįstami iš 
meilės, demonstruoja neįtikėtiną sugebėjimą susitarti beveik dėl 
98 proc. doktrinų ir skirtis vos 2%, tačiau, jei paliečiami šie 2%, jie 
pasijunta visiškai nesaugūs ir baiminasi dėl mažiausios smulkme
nos. Baimė yra didžiausias nesutarimų Bažnyčioje šaltinis. Mes 
įsitempiame dėl paties menkiausio nukrypimo ir esame linkę kuo 
jautriausiai reaguoti į kitų nukrypimus. Ir tada poliarizacija būna 
itin karti. Tai yra simptomas, kad toji valdžia kilusi ne iš Kristaus. 
Tai akivaizdus faktas, kad kažkas "stato sau". Jei pasiliekame Kristu
je, mūsų nebaugins net stipriausi iššūkiai, nes tada tiesiog supran
tama, kad aukščiausia valdžia ir jėga yra Viešpaties.

Dievui nėra neįmanomų dalykų. Jam būtų mažmožis priversti 
mus tikėti vienodomis tiesomis. Tačiau Jis, matyt, turi rimtų 
priežasčių to nedaryti. Pirma, mes turime suprasti, kad mūsų 
vienybę grindžia ne doktrinos. Tokia vienybė geriausiu atveju yra 
paviršutiniška. Vienybė gali būti surasta tik Jėzuje. Suteikti dėmesį 
į Jį ir mokytis mylėti bei ginti vieniems kitus yra daug svarbiau, 
negu sutikti su visomis doktrinomis. Jei turėtume vienodas doktri
nas, nereiškia, kad gyventume vienybėje, atvirkščiai - tai greitai
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■ Narystė Šiaurės Atlanto Są
jungoje Lenkijai pirmuosius 14 
metų kainuos 20 milijardų 
JAV dolerių. Kad prisitaikytų prie 
NATO standartų, kasmet Lenki
jai reikes išleisti apie 1,5 mlrd. 
dolerių. Lenkijos gynybos biu
džetas šiuo metu sudaro maž
daug 3 mlrd. dolerių.
■ Per visuotinius rinkimus Ka

nados ministro pirmininko Žano 
Kretjeno parlamentinė dauguma 
kiek sumažėjo, tačiau jo vado
vaujamiems liberalams iškovo
jus 154 mandatus 301 vietos 
žemuosiuose parlamento rū
muose, jis ir toliau atstovaus ab
soliučiai daugumai. Kanados re
formų partija, šalies vakaruose 
įsitvirtinusi konservatyvi grupė, 
čia sutvirtino savo įtaką ir iško
vojo 60 mandatų. Pagrindinė 
opozicijos partija, separatistinis 
Kvebeko blokas, šįkart vietoj 54 
gavęs tik 44 mandatus, užėmė 
trečiąją vietą.
■ Kairiųjų socialistų pergalė 

rinkimuose į Prancūzijos parla
mentą pakenkė Prancūzijos fran
kui bei akcijoms - pradėjo spar
čiai mažėti jų kursas. Finansų 
ekspertai prognozuoja tolesnį šių 
rinkų nuosmukį.
■ Buvęs Zairo diktatorius Mo- 

butu Sese Seko kartu su savo 
šeimos nariais Šveicarijos ban
kuose turi apie penkis milijonus 
frankų. Tai, apklaususi visus 406 
šalies bankus, nustatė Šveicari
jos bankų komisija (EBK). Mobu- į 
tu turtui nuo gegužės 17 dienos 
uždėtas areštas. Naujasis dabar
tinio Kongo teisingumo minis
tras pareiškė, kad į Mobutu sąs
kaitas užsienyje yra perversta 14 
milijardų JAV dolerių. 11 mlrd. 
frankų iš šios sumos, jo duome
nimis, nuplaukė į Šveicariją.
■JAV federalinė etikos eksper

tų grupė ragins Kongresą priim
ti įstatymą, leidžiantį tyrimų tik
slais klonuoti žmogaus embrio
nus, tačiau draudžiantį emb
rionus persodinti į moters gim
dą ir taip "gaminti" žmones.

Žurnalisto RIMANTO VARNAUSKO pokalbis su Seimo pirmininko 
pavaduotoju, Centro sąjungos pirmininku 

ROMUALDU OZOLU

"Gimtajam kraštui norima 
skelbti bankrotą

(atkelta iš 3 psl.)
bės pasirinkti tarp šių trijų kan
didatų, jeigu konservatoriai tai 
galutinai sužlugdys, tai laikysiu, 
kad jie padarė dar vieną itin 
žiaurią klaidą. Ne savo partijos, 
o Lietuvos atkūrimo, valstybės 
tęstinumo atžvilgiu. Bent jau 
galimybę žmonėms pasirinkti 
suteikti reikėjo.

Kas bus, jei V. Landsbergis 
pralaimės? Keliu tik klausimą, 
bet neatsakysiu.

Kodėl p. R. Ozolas nekėlė savo 
kandidatūros? Ar irgi iš tų, kurie su 
"baltomis pirštinėmis"? Ar užlei- 
džiate vietą, kaip A. Sakalas, jau
nesniems?

R. Ozolas nebuvo su "baltomis 
pirštinėmis". Jis 1973 m., nei
damas į darbą universitete, nu
tarė, kad "baltas pirštines" reikia 
nusimauti, imti šakes ir mėžti 
mėšlą. Ir darė tai, kaip tą tuo 
metu buvo galima daryti. Už tai, 
ką tuomet rašiau, buvo galima iš 
karto sėsti, bet, ačiū Dievui, nie
kas to nematė. Nelaikau savęs 
nei autsaideriu, nei konjunk- 
tūrininku. O dėl ėjimo? Aš dar 
turiu laiko. Jeigu būsiu gyvas, 
manęs prireiks.

Pusiau rimtas klausimas. Kodėl 
visose Lietuvos partijose - po du 
vadovus? Ar turime politinių ly
derių perteklių?

Čia yra Sąjūdžio recidyvas. Ir 
įstatymų leidžiamosios, ir vyk
domosios valdžios atskyrimo, 
kaip demokratijos įtvirtinimo 
sampratos, išraiška partijose. 
Atrodo, kad ateina metas, kai to 
reikia atsisakyti. LCS tą darysime 
birželį.

Iki šiol LCS asocijavosi su dviem 
lyderiais - jie buvo ir visuose plaka
tuose. Turėsite reklamos problemų?

Dabar bus trys. Pirmininkas ir 
du pavaduotojai.

Vis kuriate ir kuriate Naciona
linių tyrimų biurą. Ar pavyks?

Visi nauji gyvenimo faktai yra 
papildomi paliudijimai, kad šios 
institucijos reikia. Ir V. Lands
bergis šnekėjo, kad didžiosios 
finansinės bylos skaidomos į 
smulkesnes ir šitokiu būdu mari
namos. NTB įkūrimui siūloma 
galimybė sujungti stambiąsias

Romualdas Ozolas tarp piketo dalyvių. V. Kapočiaus nuotr.

bylas ir tirti jas kaip nacionali
nio masto, kad išryškėtų, kas kal
tas aukščiausiu lygiu. Federali
nis tyrimų biuras, įvertinęs pro
jektą, besąlygiškai priėmė šią 
idėją. Tik šiek tiek baiminamasi, 
kad prezidentui šiuo įstatymu 
suteikiamos galios neatsisuktų 
prieš žmogaus teises, bet tai 
savaime suprantama - Amerika 
visada to baiminosi. Kad Šią 
baimę nuimtume, yra baigiamas 
kurti NTB statutas. Tokią struk
tūrą jau sukūrė Lenkija, Ukrai
na. Kitose šalyse yra FTB biurai.

Kodėl buvo (yra) toks stiprus 
teisėsaugos žinybų vadovų ir poli
tikų pasipriešinimas NTB kūrimui 
- ar nenorima, kad būtų atimtas 
duonos kąsnis, ar į tas "naciona
linio masto bylas" letenas įmerkę 
per aukšto lygio veikėjai?

Ir tai, ir tai. Visų pirma, kas 
norės užleisti galimybę turėti sau 
parankią veikimo dirvą. Supran
tu, kad NTB įstatymas viešumo
je pasirodė ne tuo metu. Ne
parankiu metu. Be to, kaip tei
singai sakote, priėjimas prie itin 
aukštų pareigūnų Lietuvoje yra 
ypač komplikuotas dalykas.

Ketvertą metų šnekėjome apie

Užsienio investicijos didėja
Užsienio investicijos Lietuvo

je pernai padidėjo daugiau kaip 
1.5 karto ir šių metų pradžioje 
buvo 572 mln. USD. Daugiausia 
užsienio kapitalo investuota į 
"Klaipėdos naftą". JAV, Kolum
bijos ir Olandijos kompanijos 
"Lancaster Steel Co. Ine.", "Lan- 

LDDP švaistomą turtą. Ar situaci
ja pasikeitė, o gal jau viskas praras
ta ir nėra ko saugoti?

Konservatoriai iš principo at
sisakė peržiūrėti išvogto turto 
klausimus. Dar nežinau, ar taip 
liks visiems laikams, bet jeigu 
taip, tai bus viena į perėjimo 
opozicijon priežasčių. Nesakau, 
kad reikia peržiūrėti ir naciona
lizuoti. Sakau, kad reikia su
tvarkyti šį klausimą ir rasti 
sprendimą, nes nesprendimas 
nėra klausimo sprendimas.

Tas nomenklatūrinis gyveni
mo stilius daug kam priimtinas. 
Ir randa terpę ir naujoje situaci
joje. Tai nėra partijų kaltinimas, 
nes kiekviena valdžioje esanti 
partija tuos sunkumus patiria. 
Tai klausimas apie tai, kaip spręs
ti nacionalines problemas. Ma
nau, kad politinio gyvenimo pli- 
uralizacija, kuri vėl taps popu
liari, po to kai išryškėjo pačios 
pagrindinės ilgesniam laikui 
veikti ateinančios politinės jė
gos, daugelio žmonių dar ne
patenkinančios savo orientacija 
ir struktūra, privers ir konserva
torius žiūrėti atidžiau į šiuos 
reikalus ir pasitvarkyti. Tai dary
ti iki šiol laikė esant netikslinga.

caster Distral Ine.", "Distral S. 
A.’ bei "Ditan Trading N. V." in
vestavo 43.16 mln. USD. Neofi
cialiomis Lietuvos investicijų 
agentūros žiniomis, antroji pa
gal investicijų dydį Lietuvoje yra 
JAV kompanija "Motorola". Ji į 

(nukelta į 5 psl.)

Spaustuvė "Vilspa' inicijuoja 
žurnalo "Gimtasis kraštas" bank
rotą. Šias dvi įmones netiesiogai 
sieja praeityje buvęs žurnalistas 
Rytis Taraila. Jis yra "Gimtojo 
krašto" steigėjas ir pagrindinis 
akcininkas, o bendrovėje "Vils
pa" užima direktoriaus postą, 
tačiau po atostogų vis negrįžta į 
darbą. Spaustuvė pateikė 200 
tūkst. litų ieškinį, tačiau "Gim
tojo krašto" turtas vertinamas 
tik 172 tūkst. litų. Žurnalas ne
beleidžiamas nuo kovo mėne
sio. "Gimtasis kraštas" įsiskolinęs 
Lietuvos žemės ūkio bankui, dar
buotojams, kitiems kreditoriams. 
Visos žurnalo skolos siekia 1

Kad Lietuva butų priimta j NATO
Dar vienas JAV Kongreso at

stovas prisijungė prie akcijos, 
kad Lietuva būtų priimta į NATO 
ir paremtas jos pasiruošimas įs
toti į NATO finansiškai.

Birželio 2-rą, JAV LB-ės Michi- 
gano apygardos pirmininkei Liū

(Iš kairės į dešinę) Jonas Urbonas, buvęs Amerikos Lietuvių 
Respublikonų Federacijos pirmininkas, Respublikonų partijos Mi- 
chigane vienas iš vicepirmininkų, išrūpinęs pasimatymą; JAV kon
gresmenas Joe Knollenberg, Michigan 11-os apygardos respub
likonas; ir Liuda Rugienienė, JAV LB-ės Michigano apygardos 
pirmininkė, daug dirbanti, kad Lietuva būtų priimta į NATO.

Dekagėbrzacijos įstatymas Lenkijoje
Lenkijos Seimas, kuriame do

minuoja buvę komunistai, po 
ilgų svarstymų priėmė įstatymą 
dėl slaptųjų tarnybų. Už įsta
tymą balsavo 214 Seimo depu
tatų, prieš buvo 162, 16 susi
laikė. Pagal šį įstatymą, asme
nys, pretenduojantys į valsty
bines pareigas, privalės nurody
ti, ar komunistų valdymo me
tais nebendradarbiavo su slap
tosiomis tarnybomis. Kitaip ta
riant - su sovietiniu KGB. Beje,

mln. litų. Balandžio viduryje 
"Gimtojo krašto" žurnalistai pro
testavo dėl neišmokėtų atlygi
nimų, tačiau savininkai nedels
dami išvarė juos į gatvę. Taria
mai 7.5 tūkst. egz. tiražu leistas 
žurnalas pradėjo eiti pernai lie
pos mėnesį. Jis pakeitė tuo pačiu 
pavadinimu 30 metų leistą pro
pagandinį laikraštį išeivijos lie
tuviams. Sausį žurnalo leidėjas 
Rytis Taraila paskyrė savo sūnų 
Darių privačios bendrovės "Gim
tasis kraštas" vadovu. Praėjusių 
metų pabaigoje žlugo LDDP sim
patizavęs dienraštis "Diena", ku
riam vadovavo pats Rytis Tarai
la. ’■ LA

dai Rugienienei ir Jonui Urbo
nui apsilankius JAV kongresme
no J oe Knollenberg įstaigose, pa
sikalbėjus ir pateikus paaiški
namos medžiagos, kongr. Joe 
Knollenberg pareiškė, kad jis re
mia Lietuvos įstojimą į NATO.

įstatymas neužkerta kelio buvu
siems bildukams ir šnipeliams į 
valstybines pareigas, jeigu jie 
prisipažins tai darę.

Kiek anksčiau buvęs Lenkijos 
prezidentas Lechas Valensa yra 
sakęs, jog komunistinio režimo 
metais aukštųjų komunistinės 
nomenklatūros veikėjų KGB net 
verbuoti nereikėjo. Jie patys ver
žėsi dirbti KGB, nes tik tokiu bū
du jie gaudavo aukštus postus 
Lenkijos valdžioje. T

Augo du medžiai
(atkelta iš 3 psl.)

galėtų tapti susiskaldymo pagrindu. O kai svarbiausiu mūsų tikslu 
tampa Viešpats, doktrinas mes paprasčiausiai imame matyti IŠ TOS 
PAČIOS PERSPEKTYVOS. Mes raginami "visa ištirti ir, kas gera, 
palaikyti" (Tęs 5, 21). Esame paiki, jei visko neištiriame Žodžiu ir 
Dvasia. Bet lygiai paiki būnam ir tada, jei mokymą tiriame klaidin
goje dvasioje. Mes įspėjami "palaikyti, kas gera", ne kas bloga. 
Ištyrimo tikslas nėra blogio klaidų ieškojimas, bet - gėrio. Kai mes 
tiriame, iš anksto nusiteikę pulti, tas nusiteikimas jau iškreipia 
tiesą, kurią girdim. Būna, tiesa, laikas, kai iššūkiai ar konfrontacija 
yra būtini - tam, kad būtų atsinaujinama ar pataisoma tai, kas 
iškreipta. Naujojo Testamento laiškai didžia dalimi ir yra tokių 
iššūkių rezultatas. Tačiau supraskime - tai, kas taisoma iš Viešpaties, 
gydo ir atstato.

Beveik kiekviena tiesa, kurią paveldėjo Bažnyčia, buvo iškreipta 
tų, kurie ją "gavo" pirmieji. Atsakydama į tai, likusi Bažnyčios dalis 
puolė į kitą kraštutinumą. Ir dažnai tos reakcijos pridarydavo ne 
mažiau žalos, kaip patys iškraipymai. Tiesa, vedanti į Gyvenimą, 
paprastai slepiasi kažkur vidury tarp vieno ir kito kraštutinumo. Jei 
savo gyvenimą gy/ename labiau dėl žmonių, o ne dėl Viešpaties, 
būsim lengvai suklaidinti. Jei esam vedami Dievo Dvasios kaip tikri 
Jo vaikai, tada Jis pats ištikimai ves mus i visą tiesą.

Nesuskaitoma daugybė doktrininių klaidų paprastai kyla iš per
dėto paskirų Šventojo Rašto vietų akcentavimo. Tai todėl Paulius ir 
ragina Timotiejų "be iškraipymų skelbti tiesos žodį" (2 Tim 2, 15). 
118 psalmėje sakoma: "Tavo žodžių pradžia ir galas - teisybė (Ps 
118, 160). Ir skaitydami atskiras Rašto vietas mes turime matyti 
VISĄ Dievo Žodį. Daug dalykų Žodyje, atrodo, prieštarauja vienas 
kitam. Todėl mes dažnai linkę ginti vieną ar kitą poziciją, ne
pastebėdami to, ko tiesiog nesuprantame. Šitaip beveik kiekvieną 
krikščionišką doktriną galima pradėti interpretuoti savaip. Mes iš 
Gyvenimo upės dažnai nubloškiami į mažus intakus. Tačiau tik 
tada, kai sugebame įžvelgti VISUMĄ, galime tiksliai suprasti atskirą 
jos dalį.

Gyvenimas tiesoje nėra tik teisingas visa ko supratimas - tai 
pasilikimas Tame, kuris yra Tiesa. Dvasinis augimas nėra tik augi
mas pažinime, bet "augimas Jame" (Ef 4, 15). Klaida nėra tik 
neteisingas doktrinos aiškinimas - tai nebuvimas Jo valioje. Kristaus

Kūnas nėra sudarytas iš daugelio nesutaikomų fragmentų, - tai 
gyvas, funkcionuojantis organizmas, skirtingų dalių visuma. Tikra
sis Kristaus Kūnas nėra ir niekada nebuvo padalintas. "Jei viena 
duona, tai ir mes daugelis esame vienas kūnas: mes juk visi 
dalijamės viena duona" (1 Kor 10, 17).

Išdidi Kaino sėkla
Babelio bokšto statymas yra ryški Kaino sėklos išdidumo ilius

tracija. Babelio žmonės tikrai tikėjo, kad gali pasiekti dangų savo 
pastangomis. "Pastatykime... padarykime..." Tai žalčio gundymo 
aidas - gundymo, kad Ieva trokštų tapti panaši į Dievą be Dievo. 
Nuo to momento šėtonas ir sugeba veikti žmones, kad šie nuolat 
atsiduotų savo puikybei. Žmogus baimingai lenkia kelius prieš 
daugelį stabų, bet tikriausias iš jų - jis pats. Žaltys sugundė žmogų 
nusigręžti nuo Dievo ir eiti savo keliu. Ir nuo tos dienos žmogui 
lemta daryti būtent tai. Šis nepriklausomybės troškimas atnešė 
pasauliui mirtį, negana to, jis yra amžinoji mirties jėga. Tai paties 
šėtono troškimo atspindys.

Tikėjimas, jog savo pastangomis galima pasiekti tobulumą, yra 
būdingas kiekvienai pasaulio religijai ir filosofijai, išskyrus TIKRĄ 
krikščionybę. Savęs perkeitimo idėja yra tokia gaji, kad net 
nuoširdžiausi ir labiausiai atsidavę krikščionys gali nesuvokti, kokiu 
mastu ši dvasia valdo gyvenimą. Kai kurie iš mūsų esame taip 
suklaidinti, kad net galvojame, jog galime ne tik patys pasikeisti, 
bet ir pakeisti kitus arba būti kitų pakeisti. Tačiau supraskime, 
Viešpats NORI, kad mes įžengtume į dangų. Jis NORI, kad mes 
būtume iškelti virš debesų viršūnių. Ir Jis NORI, kad mes būtume 
panašūs į Jį. Tačiau TIK JIS tai gali padaryti (ką jis padarė per savo 
Sūnų). Svarbiausias šėtono ginklas per amžius buvo - sugundyti 
žmogų, kad tas nugriebtų savo valia sau tai, ką Viešpats nori duoti 
mums pats. Jėzaus pergalė prieš šėtoną buvo laimėta, nes "Jis, 
turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, 
bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą"... (Fil 2, 6-7).

Antitezė Babeliui
Babelyje Viešpats sumaišė žmonių kalbas taip, kad jie nebegalėjo 

suprasti vienas kito ir tęsti bokšto statybos. Sekminių dieną, kai 
Viešpats pirmą kartą krikštijo Šventąja Dvasia, Jis davė savo žmonėms 
dovaną - ženklą pasauliui, kad Jo Bažnyčia yra antitezė Babelio 
bokštui. Babelyje žmonių kalbos buvo sumaišytos, o per Sekmines 
visi galėjo suprasti kitas kalbas. Ir tai, ką jie girdėjo liudijant, buvo

"įstabūs Dievo darbai" (Apd 2, 11), - visiška priešingybė bokšto 
statytojų darbams.

Prieš nukryžiavimą Viešpats meldėsi už savo Bažnyčią: "Tegul visi 
bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena 
mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs" (Jn 17, 21). 
Bažnyčia, kurią pasaulis bandė statyti, degeneruoja didėjančioje 
sumaištyje, kaip ir jos pirmtakas Babelis. Bažnyčia, kurią stato 
Viešpats, vieną dieną nustebins pasaulį savo vienybe. Tai bus 
vienybė, atspindinti sandoras ir susitarimus, tai bus vienybė, kuri 
gali kilti tik iš susijungimo su Tuo, kuris viską laiko vienybėje savo 
Žodžio galia. Toji vienybė neateis SIEKIANT VIENYBĖS, ji gali ateiti 
tik SIEKIANT JO. Vienybė dėl pačios vienybės greitai gali tapti 
netikru dievu. Jei mes sieksime Jo, vienybė ateis.

Pabaiga
Kai žmonės klausė Jėzaus, "ką mums veikti, kad darytume Dievo 

darbus?", Jo atsakymas buvo tikslus: "Tai ir bus Dievo darbas: 
tikėkite tą, kurį jis siuntė" (Jn 6, 28-29). JĖZUS YRA UŽBAIGTAS 
DIEVO DARBAS. Jis buvo Dievo darbo pradžia ir Jis yra pabaiga, alfa 
ir omega. Suprasdamas tai apaštalas Paulius kėlė sau vienintelį 
tarnavimo tikslą: "Mes jį skelbiame, įspėdami kiekvieną žmogų ir 
pamokydami kiekvieną žmogų su visokeriopa išmintimi, kad kiek
vieną žmogų padarytume tobulą Kristuje." (Kol 1, 28).

Jėzus vadinamas "Dievo kūrybos pradžia" (Apr 3, 14). Viskas, ką 
Tėvas mylėjo ir gerbė, buvo išugdyta Sūnuje. Jis yra Tėvo pasigėrėji
mas ir tikslus Jo prigimties atspindys. Tėvas labiausiai myli Sūnų ir 
Sūnus taip pat myli Tėvą. Šventoji Dvasia yra šios meilės įasmeni
nimas ir jėga. Visame, kas buvo sukurta, Tėvas ieško savo Sūnaus. 
Jis ieško savo Sūnaus ir mumyse. "Nes jame sutverta visa, kas yra 
danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, 
ar kunigaikštystės, ar valdžios - visa sutverta per jį ir jam. Jis yra 
pirma visų daiktų, ir visa juo laikosi. Ir jis yra Kūno - Bažnyčios 
galva. Jis - pradžia, mirusiųjų pirmgimis, kad visame kame turėtų 
pirmenybę. Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę ir per 
jį visa sutaikinti su savimi, darydamas jo kryžiaus krauju taiką, per 
jį sutaikinti visa, kas yra žemėje ir danguje" (Kol 1, 16-20).

Apaštalų tikslas buvo - ne įtikinėti Bažnyčią, kad toji sutiktų su 
tam tikromis doktrinomis, bet paruošti žmonių širdis, kad jose 
BUTŲ SUFORMUOTAS KRISTUS. Tai yra visokio teisingo tarnavi
mo tikslas - Kristaus suformavimas. Jėzus yra užbaigtas Tėvo darbas. 
O mūsų tikslas - būti perkeistiems Jame.

Iš anglų k. vertė Dėja Ankštkalnytė



Keliaujantiems į Lietuvą

Lazdijų muitinė, jsikurusi Lietuvos - Lenkijos pasienyje, 
vis dar nesvetinga ir nepatogi pravažiuojantiems.

V. Kapočiaus nuotr.

(atkelta iš 2 psl.)
būti įvairios dovanos, maisto 
produktai ir 1.1. Tačiau be muito 
leidžiama įvežti daiktų, kurių 
bendra vertė neviršija 3 tūkst. 
litų. Už įvežamus daiktus kurių 
vertė viršija 3 tūks. litų sumą, 
muitinė reikalauja mokėti mui
to mokestį, kuris gali būti 10% ir 
daugiau viršytos vertės. Maisto 
produktų kiekis yra taip pat ri
bojamas. Sakysime, negalima 
įvežti daugiau kaip 2 kg kavos, 3 
kg šokolado gaminių, 2 kg cuk
raus. Jei keliaujantis asmuo yra 
ne jaunesnis kaip 18 metų, lei
džiama įsivežti 1 litrą degtinės 
ar kitų stiprių alkoholinių gė
rimų, 3 litrus vyno, 5 litrus alaus, 
200 vienetų cigarečių. Kiti maisto 
produktai, išskyrus paminėtus, 
gali būti įvežami už sumą, ne
viršijančią 200 litų.

Asmenys, laikinai atvykstan
tys į tarnybinę komandiruotę ar 
dirbti pagal darbo sutartis, moks
lo, sporto ar kitais tikslais, gali 
be muito įsivežti darbo įrankius, 
reikmenis bei įsikūrimo Lietu
voje būtinus daiktus. Tačiau Lie
tuvos muitinei reikia pateikti įro
dančius atvykimo tikslą doku
mentus, pvz.: darbo sutartį, kvie
timą tarnybinei komandiruotei, 
kvietimą mokytis ir 1.1. Pačioje 
muitinėje taip pat reikia užpil
dyti specialius laikino įvežimo 
dokumentus.

Užsienio šalių piliečiams, nu
tarusiems persikelti pastoviam 
gyvenimui į Lietuvą bei būtinai 
įstatymų nustatyta tvarka gavus 
leidimą pastoviam gvenimui Lie
tuvoje, yra laisvai leidžiama 
įsivežti jų asmeninį turtą. Šiuo 
atveju Lietuvos muitinei reikia

Edmundo Čapo
Edmundas Čapas, gyv. Flori

doje, Lietuvoje įsteigė savo as
meninį fondą ir kasmet skiria 
jaunam (iki 35 metų amžiaus) 
asmeniui vienkartinę stipendiją 
($800) ir premiją ($200).

Stipendija skiriama labai gerai 
studijuojančiam mokslų magis
trui arba doktorantui, jei jų dar
bo tema yra iš mokslo istorijos 
arba mokslo filosofijos srities.

Premija skiriama už geriausią 
žurnale "Mokslas ir gyvenimas" 
per metus išspausdintą originalų 
straipsnį minėtomis temomis.

Šių metų balandžio 18 d. Vil
niuje, dalyvaujant Edmundui ir 

Knyga "Namie: Lietuvoje ir JAV”
JAV kariuomenės pik. Itn. Edmundas Čapas, metus dirbęs 

Lietuvoje ryšių karininku ir padėjęs Lietuvos kariuomenei, 
parašė knygą "Namie: Lietuvoje ir JAV".

Autorius gimė 1951 m. Clevelande. Baigė J. Caroll univer
siteto karo mokslų fakultetą ir psichologiją Clevelando State 
universitete. Po ketvertų metų aktyvios karininko tarnybos 
studijavo Toledo universitete ir tapo filosofijos magistru.

Pirmoje knygos dalyje aprašyti nuotykiai ir įspūdžiai iš 1992 
m. kelionės dviračiu po tėvų gimtinę - Lietuvą. Antroje dalyje 
- trumpos apybraižos, rašytos 1996 m. kas savaitę "Šiaulių 
krašto" laikraščiui, kai E. Čapas dirbo ir gyveno su šeima 
Šiauliuose. Jose - atviras Amerikos lietuvio pasikalbėjimas su 
skaitytojais apie gyvenimą Lietuvoje, geranoriškas JAV ir Lie
tuvos kultūrų lyginimas.

Knygą išleido Šiaulių pedagoginis institutas, jam ir bus skirti 
visi pinigai, gauti už knygą.

Šią iliustruotą, 152 psl. knygą galima gauti "Darbininke", 
atsiuntus 8 dol. čekį ir 2 dol. už persiuntimą paštu, arba pas 
autorių: Edmund Čapas, 1058 E 171 St., Cleveland, Ohio 
44119-3102, tel. 216-383-9652, fax 216-383-9651

pateikti dokumentus, išduotus 
Lietuvos Respublikos Vidaus 
reikalų ministerijos, kurie įrodo 
teisę pastoviam gyvenimui Lie
tuvoje. Lietuvos Respublikos pi
liečiai, kurie užsienyje gyveno 
ilgiau kaip 1 metus, laisvai, be 
muito gali įsivežti savo turtą. 
Muitinei reikia pateikti doku
mentus, įrodančius, kad Lietu
vos pilietis tikrai gyveno užsie
nyje ilgiau kaip 1 metus. Nes
varbu ar Lietuvos pilietis ar 
užsienietis atvyksta pastoviam 
gyvenimui į Lietuvą, būtinai 
reikėtų prisiminti, kad visą as
meninį turtą galima įsivežti tik 
per 3 mėnesius nuo atvykimo į 
Lietuvą dienos bei pateikus Lie
tuvos muitinei asmeninio turto 
daiktų sarašą. Kokie daiktai ga
lėtų būti traktuojami kaip asme
ninis turtas? Tai baldai ir kiti 
būsto reikmenys, buitinė-elek- 
troninė technika, asmeninio 
naudojimo transporto prie
monės (automobilis, motociklas 
ir t. t.), profesinė įranga, kolek
cionavimo objektai bei visi šiame 
straipsnyje paminėti daiktai.

Norėtume priminti, kad Lietu
vos Respublikos bei užsienio 
šalių valiuta bei vertybiniai pop
ieriai, įvežami į Lietuvos Respub
likos teritoriją, taip pat yra neap- 
mokesdinami. Iš Lietuvos nega
lima išvežti daugiau kaip 5 tūks. 
litų grynais. Lietuvos muitinėje 
reikia deklaruoti įvežamą ar 
išvežamą užsienio valiutą, jei 
Lietuvos banko nustatytas tos 
valiutos ir lito santykis viršija 40 
tūkst. litų sumą.

Lietuvos Respublikos generalinis 
konsulatas New Yorke

fondo premijos
Jadvygai Čapams, stipendija 
buvo įteikta filosofijos magistrei 
Andrejai Adomaitytei, o premija 
- Lietuvos mokslų akademijos 
Botanikos instituto doktorantei 
Jolitai Klimavičiūtei.

Vienas iš pagrindinių Edmun
do Čapo principų, steigiant šį 
asmeninį fondą, yra: "Ugdyti 
naują Lietuvos kartą, išsilaisvi
nusią iš mąstymo ir elgsenos 
įgūdžių, kuriuos įdiegė nelaisvės 
penki dešimtmečiai". Ši finansinė 
parama - jauniems žmonėms, 
kuriems teks kurti jau atgimusią 
ir naują Lietuvą.

NCECA konferencija Las Vegas
Balandžio 2-5 dienomis Ame

rikos azartinių lošimų sostinėje 
Las Vegas vyko NCECA (Na
cionalinės keramikos meno tary
bos) metinė konferencija. Ši or
ganizacija - tai JAV keramikų 
susivienijimas, kasmet įvairiuose 
Amerikos miestuose organizuo
jantis grandiozinius renginius,—fe-reneijoje ji ryžosi dalyvauti 
vadinamus konferencijomis. 
Konferencijų metu vyksta kera
mikos kūrinių parodos, paskai
tos, pripažinti meistrai rodo savo 
kūrybinę "virtuvę", rengiamas 
tarptautinis skaidrių forumas, 
vadinamosios klinikos, skirtos 
įvairioms keramikos kūrimo 
technologijos subtilybėms. Or-

Pagerbtas Teodoras Blinstrubas

Mykolas Abarius, Lietuvos Šaulių Sąjungos Išeivijoje vadas (dešinėje), įteikia Lietuvos ambasa
doriui dr. Alfonsui Eidintui įrėmintą padėkos raštą šaulių vardu per ambasadoriaus ir Teodoro 
Blinstrubo pagerbimą, surengtą Amerikos Lietuvių Tarybos Chicagoje. Su jais - vakaro šeimininkas, 
ALTo pirmininkas prof. dr. Jonas Račkauskas.

Apie 80 Amerikos Lietuvių 
Tarybos sukviestų svečių Chi
cagoje sveikino Teodorą Blins- 
trubą, papuoštą DLK Gedimino 
ordinu specialiai iš Washingto- 
no atvykusio ambasadoriaus df. 
Afonso Eidinto. Iškilmių daly
viai ta pačia proga linkėjo amba
sadoriui geriausios kloties jo bū
simoje paskyrimo vietoje - Ka
nados sostinėje. *

Labai malonų įspūdį paliku
sias iškilmes ir jaukias; vaišes 
suorganizavo ALTo pirmininkas 
prof. dr. Jonas Račkauskas, pade
damas ALTo reikalų vedėjos Da
nutės Petrulytės bei jo bendra
darbių Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų Centre.

Teodoras Blinstrubas, žymus 
Lietuvos pedagogas, JAV tapo 
pirmuoju Lietuvių Fondo pir
mininku. Jis buvo ALTo pirmi
ninkas ir Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos pirmininkas ir 
tebėra pastarosios garbės pir
mininkas.

Prof. dr. Jonas Račkauskas 
pristatė specialiai su T. Blinstru- 
bui skirtu ordinu į Chicagą atskri
dusi amb. dr. Alfonsą Eidintą. 
Dr. Račkauskas, ilgametis LTSC 
pirmininkas, paminėjo, kad jį 
su ambasadoriumi riša sena drau
gystė ir bedradarbiavimas jau 
nuo to laiko, kada dr. Eidintas 
buvo išsilaisvinusios Lietuvos 

Užsienio investicijos 
didėja

(atkelta iš 4 psl.)
Lietuvos telekomunikacijas in
vestavo 40 mln. USD. Trečioji - 
JAV kompanija "Philip Morris", 
kuri į tabako pramonę investavo 
38 mln. USD. Statistikos žinio
mis, daugiausia į Lietuvos ūkį 
investavo JAV - 166 mln. USD. 
Antroji pagal investicijų dydį yra 
Vokietija - 75 mln. USD, trečioji 
- Švedija - beveik 69 mln. USD, 
ketvirtoji - Didžioji Britanija - 
beveik 45 mln. USD. Daugiausia 
investuota į prekybą, automo
bilių remontą, maisto prekių, 
gėrimų ir tabako produktų gamy
bą, pašto ir ryšių paslaugas. R

ganizatoriai stengiasi pakviesti 
kuo daugiau dalyvių iš viso pa
saulio. Pavyzdžiui, šiemet jų 
buvo apie tris tūkstančius.

Jau antrą kartą NCECA ren
ginyje dalyvavo Panevėžio dai
lės galerijos direktorė Jolanta 
Lebednykienė. Šiųmetinėje kon- 

kaip parodos kuratorė ir, laimėju
si konkursą dėl ekspozicijos plo
to (iš viso vyko 19 parodų), 
pateikė projektą "Slapti malonu
mai - lietuviška versija". Kolekci
ją sudarė lietuvių keramikų Ryto 
Jakimavičiaus, Hilberto Jatke- 
vičiaus, Jolantos Kvašytės ir Al
donos Šaltenienės kūriniai. Pa-

Istorikų Tautinio Komiteto pir
mininkas. ALTo pirmininkas pa
sidžiaugė gražiu bendradarbia
vimu su Lietuvos ambasada, ku
rios personalo aukštas profesio
nalumo lygis esąs aiškus ne tik 
Lietuvos labui besidarbuojan
tiems JAV lietuviams, bet ir šio 
krašto valdžios pareigūnams, su 
kuriais ALTas ir Jungtinis Bal- 
tiečių Amerikiečių Nacionalinis 
Komitetas (JBANC) palaiko glau
džius ryšius.

Savo žodyje ambasadorius dr. 
Eidintas pareiškė padėką Ameri
kos lietuviams, kurių ilgamečių 
pastangų dėka "Lietuva yra ne
proporcingai gerai žinoma Was- 
hingtone". įvairių kraštų diplo
matai stebisi, kad Lietuvos ats
tovams daug lengviau atsidaro 
valdžios pareigūnų kabinetų du
rys, negu daugeliui kitų. Po to 
ambasadorius kalbėjo apie Teo
doro Blinstrubo didelius nuo
pelnus, kuriuos įvertindama, Lie
tuvos Respublika jam ir paskyrė 
DLK Gedimino trečiojo laipsnio 
ordiną.

Toliau sekė pagerbtojo pa
puošimas ordino medaliu, su ryš
kiu malonumu atliktas ambasa
doriaus, prof. dr. Jonui Račkaus
kui asistuojant.

Teodoro Blinstrubo kalba - 
padėka už suteiktą garbę - pa
sižymėjo dideliu kuklumu, kuris 
tikrai atspindėjo jo kilnią asme
nybę. Jis sakėsi peržvelgęs savo 
gyvenimo ir veiklos kelią ir pa
matęs, kad Lietuvos labui jis 
galėjęs daugiau padaryti. Jis dė
kojo visiems, kurių talka ir paska
tinimas jam padėjo visuome
ninėje veikloje.

Petras Buchas, Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos vicepir
mininkas, savo trumpame, bet 
taikliame žodyje irgi pasveikino 
T. Blinstrubą, organizacijos gar
bės pirmininką. Mykolas Aba
rius, Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Išeivijoje vadas, atvykęs speci
aliai iš Detroito, amb. dr. Eidin
tui įteikė didžiulį, įrėmintą ir 
iliustruotą lietuvių šaulių padė
kos raštą.

Iškilmių pabaigoje Lietuvos 
garbės generalinis konsulas Chi

roda eksponuota vieno Las Ve
gas koledžo parodų salėje. Ja su
sidomėjo Amerikos keramikos 
specialistai, kritikai.

Panevėžio keramikos simpozi
umų tarptautinį pripažinimą 
(tikriausiai čia prisidėjo ir sėk
mingas dalyvavimas šių metų 
NCECA konferencijoje) liudija 
ir oficialus pakvietimas J. Lebed- 
nykienei dalyvauti Pasaulinės 
patariamosios tarybos, komisi
jos suburtos keramikos tūkstant
mečiui paminėti, darbe. Jubi
liejus bus minimas 1999 metais, 
oficiali reklaminė kampanija 
prasidės šių metų vasarą. Tūk
stantmečio sostine numatytas 
Amsterdamas.

LM informacija

cagoje Vaclovas Kleiza atsisveiki
no su savo tiesioginiu viršininku, 
linkėdamas jam sėkmės atsto
vaujant Lietuvą Ottavvoje.

Svečiams renkantis, nuo 5 vai. 
iki iškilmių pradžios prie puikios 
nuotaikos prisidėjo kanklių vir- 
tuozės Daivos Kimtytės muzika. 
Pabaigoje dr. Račkauskas visus 
pakvietė prie užkandžių, kuri
uos paruošė ir savo sudaryta 
milžiniška gėlių puokšte papuošė 
Danutė Petrulytė. Jai talkino 
Skirmantė Miglinienė, Pasaulio 
Lietuvių Archyvo direktorė bei 
Jaunimo Centro administratorė, 
ir LTSC bendradarbės, bibliote
kininkės iš Lietuvos - Genutė 
Jokūbaitytė ir Aliucija Orentaitė.

Arza

Šachmatų turnyras 
Baltimorėje

Aurelija M. Balašaitienė

Šiais metais Baltimorės Lietu
vių Klubas švenčia savo 25 metų 
jubiliejų. Ta proga pasinaudo
damas, Lietuvių sportininkų klu
bas nutarė jame pravesti tradi
cinį Šiaurės Amerikos lietuvių 
šachmatų turnyrą, kuris vyko š. 
m. balandžio mėn. 26 ir 27 die
nomis. Turnyre dalyvavo šach
matininkai iš New Yorko, Balti
morės ir Clevelando. Turnyras 
vyko, žaidžiant kiekvienam da
lyviui prieš kiekvieną, kol pa
aiškėjo laimėtojai. Pirma vieta, 
iš aštuonių žaidimų laimėjus 
septynis, teko clevelandiečiui 
Vytautui Nasvyčiui, kuris jau yra 
pasižymėjęs kaip puikus šach
matininkas ne vien lietuvių, bet 
ir amerikiečių tarpe. Jam buvo 

. įteikta a. a. Algirdo Nasvyčio 
pereinamoji taurė, įsteigta 1982 
metais jo atminimui ir garbei už 
daugelį čempionatų. Antroji vie
ta atiteko Edvardui Stakniui iš 
New Yorko ir trečioji vieta Po
ciui iš Baltimorės.

Vytautas Nasvytis, šachmatais 
pradėjęs žaisti jau ankstyvoje vai
kystėje, ta "proto gimnastika" 
pastoviai užsiėminėjo iki atvyki- 

(nukelta į 7 psl.)

- Muz. Stasys Gailevičius, 
i buv. Vilniaus operos dirigentas 
I ir ilgametis "Varpo" choro vado- 
į vas, gegužės 4 d. mirė Toronte.

Velionis buvo gimęs 1904 m. 
lapkričio 28 d.

- Kun. Jonas Staškus-Staš- 
kevičius, Lietuvos Kankinių

| vardo lietuvių parapijos, Missis- 
I sauga, Ont., klebonas, kovo 7 d. 

aktu popiežiaus Jono Pauliaus II 
paskirtas garbės prelatu.

- Moksleivių Ateitininkų 
Sąjungos centro valdybos or
ganizuojama moksleivių stovyk-

į la įvyks birželio 22 - liepos 6 
dienomis Dainavos stovyklavie
tėje, Manchester, MI.

- Dail. Giedrės Žumba- 
kienės parodos atidarymas įvy
ko birželio 7 d. Lietuvių Dailės

; muziejuje, Lemont, IL.
- Pianistas Rokas Zubovas 

dalyvavo koncerto programoje, 
kurią atliko Vilniaus styginis 
kvartetas. Kvartete griežia Au
dronė Vainiūnaitė, Petras Kun-
ca, Augustinas Vasiliauskas ir 
Girdutis Jakaitis. Buvo atliekami 
lietuvių ir kitataučių kompozi
torių kūriniai. Koncertas vyko 
gegužės 20 d. Chicagos miesto 
Cultural Center patalpose. Kon
certą rengė Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejus, Chicagos- 
Vilniaus miestų draugystės ko
mitetas ir Chicagos miesto kul
tūrinių reikalų skyrius.

- Valentinas Krumplys, 
naujasis "Draugo" administrato
rius, jau pradėjo eiti savo parei
gas.

- Rugpjūčio 2-3 d. Kenne- 
bunkporte, Maine, bus mini
ma Pranciškonų vienuolyno 50 
metų sukaktis.

-Jau nuo 1987 metų Lietu
vos Studijų Sambūris Tasmani
jos universitete, Australijoje, lei
džia metinį žurnalą anglų kalba 
"Lithuanian Papers".

- Chicagoje parduoti jau ke
turi konteineriai (po 24 tūk
stančius butelių) kompanijos 
"Utenos gėrimai" alaus. Pavasarį 
Majamyje, FL vykusiame Pa
saulio alaus festivalyje "Utenos" 
šviesusis alus pelnė trečiąją vietą 
ir tokiu būdu išgarsėjo. Šiais 
metais JAV planuojama parduo
ti 10-12 konteinerių uteniškio 
alaus.

- Stiprėja ryšiai tarp Utenos 
ir Norvegijos Hedmarko ap
skričių. įgyvendinant anksčiau 
pasirašytas sutartis, Utenos ap
skritis iš Hedmarko jau gavo 18 
autobusų. Starksteino žemės ūkio 
mokykloje stažuojasi grupė Ute
nos, Alytaus ir Anykščių aukš
tesniųjų žemės ūkio mokyklų 
studentų, Hedmarke - trys me
dicinos seserys. Pernai stažavosi 
trys gydytojai. Norvegai ketina 
dalyvauti statant Ignalinos valy
mo įrenginius, kurie kainuos apie 
10 milijonų litų, taip pat įreng
iant Anykščių ir Zarasų rajonuo
se biologines katilines.

- Dr. Virginija Obando- 
Vaitiekonis vadovavo jaunučių 
tautinių šokių grupei, kuri pa
sirodė birželio 8 d. Šv. Petro ir 
Povilo parapijos svetainėje, Eli- 
zabeth, NJ.

- Krepšininkas Artūras 
Karnišovas dėl nesutarimų su 
treneriu nutraukė kontraktą su 
Ispanijos klubu "Barcelona" ir 
kitą sezoną žais Graikijos ekipo
je "Pirėja*.



Gerbiamasis Redaktoriau,
Šių metų kovo mėnesį Lietu

vos Vyriausybės kvietimu trys 
JAV atsargos pulkininkai atvyko 
į Tėvyne eiti aukštas valdžios 
pareigas.

Aš, JAV Aviacijos atsargos pul
kininkas Romas Kilikauskas, esu 
vienas iš trijų, kurie dabar eina 
pareigas Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ir krašto apsaugos 
ministerijose. Aš tarnauju Vidaus 
reikalų ministerijoje ir esu at

sakingas už ministerijos Tarptau
tinių ryšių skyriaus, Lietuvos 
pasienio policijos, Migracijos de
partamento ir Užsieniečių regis
tracijos centro Pabradėje veiklą. 
Trumpai tariant, mano lėkštė 
perpildyta, bet dėl to nesis
kundžiu, nes man nėra aukšte
snio pašaukimo, kaip tarnauti 
Tėvynės labui.

Nors šias pareigas einu nese
niai, matau kad JAV, Kanados ir

ii 
kitų užsienio kraštų lietuviai 
galėtų Lietuvai teikti labai svar
bios paramos. Anglų, vokiečių ir 
prancūzų kalbos Lietuvos pasie
nio policijos tarnautojams labai 
svarbios, bet gaila, kad per mažai 
kas jas moka ir dar mažiau turi 
progos jų mokytis. Būtų tikrai 
gerai, jeigu užsienio lietuviai 
galėtų prie šio darbo prisidėti.

Šiuo metu ieškau savanorių, 
kurie būtų pasiruošę atvykti į 
Lietuvą ir čia ilgesnį laiką (3-12 
mėn.) mokyti užsienio kalbų. 
Labai norėtume jiems už darbą 
ir kelionę apmokėti, bet dabar
tinės biudžetinės sąlygos to 
neleidžia. Esame pasiryžę teik
ti maistą ir gyvenamąją vietą, 
bandysime padengti nors pusę 
kelionės kainos. Taigi, kaip ma
tote, kalbama tik apie tikrus sa-

Gegužinė po stogu
Gegužės 18-tą JAV LB-ės Det

roito apylinkės valdyba, talkina
ma būrio talkininkų Dievo Ap
vaizdos parapijos salėje, Kultūros 
centro patalpose, suruošė "Ge
gužinę po stogu", kurioje meninę 
programą atliko svečiai iš Kana

dos - Toronto vyrų choras "Aras", 
kuris susiorganizavo prieš 19 
metų ir kuriam šiuo metu vado
vauja muzikė Lelija Turintaitė ir 
akompanuoja Vitalija Paulaus
kaitė - abi ne per seniai atvyku
sios iš Lietuvos. Choro seniūnas

- Vytautas Pečiulis. Gegužinės 
metu ne tik buvo galima skaniai 
pasivaišinti lietuviškais cepeli
nais, išklausyti "Aro" koncerto, 
bet ir pabalsuoti, nes tą savait
galį vyko JAV LB-nės XV Tary
bos rinkimai.

Jonas Urbonas

Toronto vyrų choras "Aras" po koncerto Detroite. J. Urbono nuotr.

PASINAUDOKITE PAPIGINTOMIS
KAINOMIS 

pavasarį ir vasarą, skrisdami į 
Vilnių ir Rygą!

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

VILTIS LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine.
368 West Broadway, Boston, MA 02127 

<HOPE> TEL.:(617)269-4455

vanorius.
Mes būtume labai dėkingi, 

jeigu sutiktumėte informaciją 
apie šią programą išplatinti sa
vo laikraštyje. Tikiu, kad ir JAV 
atsiras žmonių, kurie norės padė
ti Lietuvai sukurti reikiamas są-

Prisimename 
skautininką 

Juozą Stašaitį
Mūsų gretose darbavosi daug 

brolių ir sesių, vėliau tapusių 
veteranais. Jų vardai pamažu 
blėsta iš atminties, nors kiekvie
nas jų mūsų sąjungos labui yra 
atidavęs daugelį savo gyvenimo 
metų, net ir dešimtmečių, pri
sidėdamas savo gabumais, dar
bu, parama, kad skautiška veikla 
kiekvienoj vietovėj augtų, kles
tėtų.

Vienas iš tyliai dirbusių mūsų 
skautijos eilėse buvo s. Juozas 
Stašaitis, nuo pat atvažiavimo į 
JAV gyvenęs Brocktone, MA. Čia 
jis atgaivino skautų veiklą, vado
vaudamas draugovei. Vėliau jo 
pėdomis sekė psl. Vytautas Dil
ba, sk. Antanas Petkelis, sk. 
Vytautas Savickas, s. Jonas Mon- 
kus.

J. Stašaitis gimė 1914 m. lie
pos 12 d. Kėdainiuose, kur ir 
pradėjo skautauti. 1939 m. buvo 
apdovanotas DLK Gedimino 
medaliu ir keliais kitais žyme
nimis.

1944 m. su žmona Sofija pasi
traukęs iš Lietuvos, karo metu 
kurį laiką gyveno Prancūzijoje. 
Vėliau, 1951 m., per Vokietiją 
atvyko į JAV. Visą savo gyveni
mą reiškėsi lietuviškoje, skau
tiškoje ir šauliškoje veikloje, ėjo 
kuopos ir rinktinės vado parei
gas. įvertinant jo veiklą, buvo 
pakeltas į Šaulių sąjungos garbės 
narius, apdovanotas Žvaigždės 
ir Šaulių ordinais.

Respublikonų partija jo veiklą 
taip pat įvertino, įteikdama jam 
"Republican Presidential Legion 
of Merit" pažymėjimą.

Atlanto rajone s. J. Stašaitis 
bus ilgai prisimenamas už sėk
mingą vadovavimą skautams 
Kennebunkporte, Maine valsti
joje, ir už jo darbą rajono vadi- 
joje ir revizijos komisijoje.

Abu su žmona Sofija užaugino 
trijų vaikų šeimą: Gražiną, Algį 
ir Kęstutį, jau savo šeimas 
sukūrusius. Gyvenimo saulėly
džiui artėjant, s. J. Stašaitis su
projektavo ir pastatydino prie 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčios Brocktone paminklą 
žuvusiems už Lietuvos laisvę. Jis 
mirė 1993 m. balandžio 24 d. 
Žmonos Sofijos rūpesčiu jo at
minimui Tėvynėje, prie jo gim
tinės, Šv. Juozapo parapijos baž
nyčios Kėdainiuose, iškilo gražus 
paminklas - kryžius.

Dar vieną vyro atminimui 
(nukelta į 7 psl.)

lygas įstoti į Europos Sąjungą, 
NATO ir kitas Vakarų struktūras.

Dėkoju už paramą ir linkiu 
žurnalistinės sėkmės. Jeigu tu
rite kokių nors klausimų, pra
šau skambinti arba siųsti faksą. 
Mano tel. (3702) 698531, faksas

vrnsTouĘj

(3702) 721684. ‘

Pagarbiai,
R. Kilikauskas

Lietuvos Respublikos Vidaus
Reikalų Viceministras

IŠ N.Y. (JFK) $750.
Iš Detroito $778.
Iš Chicagos $778.
Iš LA. ir San Francisco $916.
Iš Tampa, Orlando $800.*
*$800. birž. 10-23; $860. birž. 24 - rugp. 31

Plius mokesčiai. Papiginti skrydžiai iš visų 
JAV miestų. Vietų skaičius ribotas.

Vytis Travel 
40-24 235 St. 
Douglaston, NY 11363 
Tel.: 718-423-6161 
1-800-77-VYTIS

Internet http://www.travelfile.com/get/vtours.html

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

į LIETUVĄ,LATVIJĄ,ESTIJĄ,BALTARUSIJĄ,RUSIJĄ.

JULY PICK-UP SCHEDULE
JULY 1 PUTNAM, CT 1-2 PM
JULY 5 NEVVARK, NJ 11-12 NOON
JULY 5 BROOKLYN, NY 12-1 PM
JULY 7 PHILADELPHIA, PA 11-12 PM

BALTIMORE, MD 4-5 PM
JULY 8 NEW BRITAIN, CT 11-12 NOON

NEW HAVEN, CT 2-3 PM
VVATERBURY, CT 4-5 PM

JULY 10 KEARNY, NJ 11-12 NOON
PATERSON, NJ 1-2 PM

JULY 14 VVHITING, NJ 1-2 PM
JULY 17 NEVVARK, NJ 11-12 NOON
JULY 18 PHILADELPHIA, PA 11-12 NOON

For more Information call 914-258-5133

New York-Vilnius-New York $770 r. t.

One way to Vilnius $559

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ

BIRŽELIO MĖNESĮ siuntinius paimsime šiose vietovėse:

Padovanokite "Darbi
ninko" prenumeratą savo pa
žįstamiems bei draugams 
švenčių proga! Prenumerata 
vieneriems metams - tik $30.

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

New York, NY 10107 
Tel.: (212) 541-5707

VVATERBURY, CT JUNE 21 9:30 - 11:00 AM
VVORCESTER, MA JUNE 21 11:00 - 2:00 PM
HARTFORD, CT JUNE 21 12:00 - 2:00 PM
GARDNER, MA JUNE 23 4:00 - 6:00 PM
KENNEBUNKPORT, ME JUNE 24 11:00 - 12:00 PM
PUTNAM, CT JUNE 25 1:00 - 2:30 PM
PROVIDENCE, RI JUNE 25 4:00 - 6:00 PM
ALBANY, NY JUNE 26 6:30 - 7:30 PM
BINGHAMTON, NY JUNE 27 9:00 - 11:00 AM
SCRANTON, PA JUNE 27 12:00 - 1:00 PM
FRACKVILLE, PA JUNE 28 4:00 - 5:30 PM
PHILADELPHIA, PA JUNE 28 9:00 - 10:00 AM
BROOKLYN, NY JUNE 28 12:00 - 4:00 PM
BALTIMORE, MD JUNE 28 12:00 - 7:00 PM
VVASHINGTON, DC JUNE 29 2:00 - 5:00 PM
BRIDGEPORT, CT JUNE 29 8:00 - 9:00 PM

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Dėl pinigo pervedimo, dėl Air Cargo siuntinio ir 
kitokios informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455

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

(800) 654-2432 (201) 592-8780

http://www.travelfile.com/get/vtours.html


$50 - Vaitkevičius, Lionginas, NY, ($210);
Variakojis,' Daina, IL, ($220);
Yakaitis, Anthony & Helen, NY, ($70);
Zebertavičius, Alfonsas & Teresė, ME, ($1,170);
Žemaitis, Bruno, CA, ($100).

$45 - Bakutis, Stanley & Elena, FL, ($715);
Baranauskas, Edvvard W., NY, ($607);
Matulaitienė, Jadvyga, NY, ($270);
Paliulis, Kazim. & Albina, CT, ($210);
Palys, P. M., NY, ($340);
Raila, kun. Stasys, NY, ($175);
Sirutis, Aloyzas & Gražina, CA, ($100).

$44 - Lekutis, Frank & Jean, MI, ($200).
$41 - Kuchynskas, Sylvester, NY, ($132).
$40 - Adomaitis, Domas, IL, ($2,555);

Draugelis, Arūnas, Irena, IL, ($340);
Grunavas, Liudas, MI, ($510);
Harris, Bernadeta, MA, ($70);
Jurys, Zenonas & Živilė, NY, ($480);
Monkus, Mečys, IL, ($350);
Rajus, Regina, NY, ($197);
Repšienė, Elena, IL, ($1,555).

$35 - Baltutis, A. D., CA, ($80),
Banevičius, Viktoras & Adelija, MA, ($175);
Bartkus, Jonas, MI, ($2,315);
Bražėnas, Vilius & Edą, FL, ($505);
Cukuras, kun. V., CT, ($155);
Dousa, Helen, MA, ($100);
Jankauskas, Algis & Vida, NY, ($245);
Matukas, Jonas, IN, ($330);
Miklas, Kęstutis, NY, ($100);
Paliulionis, B. & E., IL, ($175);
Sužiedėlis, Eligijus & Viktorija, MA, ($100);
Šešplaukis, Alfonsas, IL, ($100);
Vilkas, Eugene & Irene, CA, ($726).

$30 - Bublienė, Stasė, MI, ($425);
Čampė, Kazimiera, CT, ($533);
Graudienė, Kotryna, NJ, ($500);
Juodka, Vytautas A., IL, ($435);
Juozapavičius, Jonas & Adelė, IL, ($300);
Leonas, Galina, NH, ($3,432);
Mackevičius, Andrius & Eugenija, OH, ($165);
Petrauskienė, Antanina, MI, ($185);
Petronis, Leonas & Danutė, MI, ($1,170);
Rimkus, Adelė E., CA, ($236);

' Valane, Peter, NY, ($45);
- Vilgelis, Eugene, NY, ($30).

$25 - Ambrizas, John, IL, ($1,025);
Andrulis, Joseph, AR, ($6,065);
Anthony, Jerome & Marjorie, NY, ($51);
Apeikis, Vytautas, CA, ($288);
Audėnas, Olga, OR, ($790);
Bagdonas, R. J., FL, ($60);
Banevičius, Voldemaras, PA, ($550);
Barauskas, Stasys, CA, ($85);
Bitėnas, Henrikas & Genov., NJ, ($745);
Brasūnas, Anton, MO, ($45);
Cheleden, Eleanor G., FL, ($3,244);
Čečkienė, Birutė, MI, ($1,595);
Čepėnas, Algirdas, IL, ($740);
Čižauskas, Elena, MI, ($730);
Daugėla, Jonas & Juoze, FL, ($845);
Janulaitis, Vytautas, IL, ($2,105);
Juozevičienė, A., IL, ($55);
Jurgutis, Jurgis & Danguolė, MI, ($135);
Kapačinskas, Maria, IL, ($295);
Karaška, Maksimas, VA, ($875);
Kavaliauskas, Jonas, IL, ($15,090);
Kent, Nijolė, CA, ($45);
Liškus, Bronius & Alicia, FL, ($175);
Masiulionis, Aldona, NY, ($325);
Mažeika, Alfonsas, NY, ($148);
Mažeika, Denis & Audronė, NY, ($115);
Mieželis, Ona, AZ, ($595);
Miklas, Henrikas & Rasa, NY, ($120);
Minkūnas, Eugenija, NY, ($700);
Mitinąs, Kostas, NY, ($275);
Molis, Petras & Raminta, MA, ($865);
Nemanis, Fabijonas, MI, ($500);
Noreika, Juozas, IN, ($120);
Paliulis, Jonas, CT, ($335);
Petraitis, Petras & Angelė, NY, ($80);
Petrutis, Alf. & Regina, MA, ($145);
Ramonas, John, CA, ($125);

(Tęsinys sekančiame numeryje)

Šachmatų turnyras 
Baltimorėje

(atkelta iš S psl.)
mo i Ameriką, kurioje jo veikla 
šachmatuose suintensyvėjo. Jis 
Clevelande įsteigė lietuvių šach
matininkų klubą, dalyvavo 
turnyruose. 1989 metais turėjo 
pasidalinti pirmos vietos garbe 
su Edvardu Krygeriu, kas nėra 
retenybė, nes pereitų metų šach
matų turnyre, kuris įvyko Chi- 
cagoje, net trims asmenims teko

pirma vieta.
Dėl narių stokos užsidarius 

Clevelando šachmatininkų klu
bui, Vytautas Nasvytis įstojo , 
Paramos amerikiečių klubą, kuris 
yra didžiausias Ohio valstijoje. 
Klubo dideliam džiaugsmui ir 
pasididžiavimui, Nasvytis tris 
kartus laimėjo Ohio valstijos 
šachmatų čempionatą, tačiau 
toks laimėjimas jo neatitraukė 
nuo lietuviškų žaidimų, tik 
paskatino dar toliau tobulintis. 
Valio Vytautui!

Bus kompensuojamos 
rubliais turėtos 

santaupos
Lietuvos Seimas priėmė 

Gyventojų santaupų atkūrimo 
įstatymą. Bus atkuriamos gyven
tojų santaupos, turėtos valsty
biniuose bankuose iki 1991 m. 
vasario 26-osios, taip pat drau
dimo sutarčių įmokos ir 1982 
metais išleistos obligacijos. San
taupos atkuriamos santykiu 1 
litas už 1 rublį, bet ne daugiau 
kaip 6 tūkstančiai litų vienam 
gyventojui. Santaupoms atkurti 
prireiks 3.5 milijardo litų. Tam 
bus skiriamos iš privatizavimo 
gautos lėšos. Realiai kompensaci
jos bus pradėtos mokėti sekančių 
metų pradžioje. R

TIK DARBININKE
Jūs galite rasti naujausių 
žinių iš Lietuvos ir viso 

pasaulio.

Artėjame prie Marijos amžiaus 
pabaigos. Gegužės 13 d. sukako 
80 metų, kaip Marija pirmą kartą 
apsilankė Fatimos laukuose ir 
pasirodė trims piemenėliams: 
Jacintai, Pranciškui ir Liucijai. 
Pasaulis tada skendėjo karo gais
ruose. Marija atvėrė savo širdies 
paslaptis ir pakvietė žmoniją 
įžengti į naują laikotarpį, pagrįstą

būtų paaukotos Nekalčiausiai jos 
Širdžiai, kad žmonija galėtų 
džiaugtis taika. Šį Marijos pra
šymą įvykdė dabartinis popiežius 
Jonas Paulius II, kai 1984 m. 
kovo 25 dieną Romoje kartu su 
viso pasaulio vyskupais paauko
jo visas tautas, ypatingai Rusiją, 
Nekalčiausiai Marijos Širdžiai. 
Šio paaukojimo vaisius buvo 
Rusijos išsilaisvinimas iš komu

taika.
Dangiškoji motina savo apsi

reiškimuose piemenėliams nu
rodė saugų kelią taikai, nurody
dama šias tris priemones: At
gailą, Maldą už nusidėjėlių atsi
vertimą ir už taiką bei žmonijos 
paaukojimą Nekalčiausiai jos 
Širdžiai.

1. Marija kvietė daryti atgailą 
kaip atsilyginimą už nuodėmes, 
kurios įžeidžia Dievą. Yra įvairūs 
būdai kaip atlikti atgailą: išpa
žįstant nuodėmes kunigui, pa
sninkaujant, atliekant šalpos- 
labdarybės darbus, lankant ligo
nius ir apleistus žmones: našles 
ir našlaičius.

2. Maldos už nusidėjėlių atsi
vertimą ir taiką, ypač kalbant 
Šv. Rožinį ir apmąstant jo paslap
tis. Marija regėtojams vieną kartą 
parodė pragaro gelmes, kur nuei
na nusidėjėlių sielos, nes nėra 
kas už jas meldžiasi. Nuo mūsų
maldų priklauso likimas daugy
bės sielų.

Marija per regėtojus kvietė 
kalbėti rožinio maldas, nes jos 
yra sudėtos paties Kristaus: Tėve 
Mūsų, Archangelo Gabrieliaus ir 
Elzbietos sveikinimai Marijai ir 
Šventos Trejybės pagarbinimo 
malda: "Garbė Dievui". Taip pat 
rožinis turi pagrindines mūsų 
tikėjimo paslaptis iš Kristaus ir 
Marijos gyvenimo šioje žemėje 
ir danguje.

3. Marija prašė, kad visa žmo
nija, visos tautos, ypač Rusija,

Prisimename 
skautininką 
Juozą Stašaitį

(atkelta iš 6 psl.)
reikšmingą darbą atliko s. J. Sta
šaičio žmona, LSS-gai padova
nodama pilnus Lietuvių Encik
lopedijos ir Br. Kviklio "Mūsų 
Lietuvos" komplektus.

Nepamirštamas mums liks bro
lis Juozas Stašaitis, dirbęs Dievo, 
Tėvynės ir Artimo labui. ČK

A. t A.
ANTANINAI PETRIKIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jos sūnums Aloyzui ir 
Mindaugui su šeimomis ir visiems artimiesiems.

Jonas ir Dana BHėnai

A. t A.
ANTANINAI PETRIKIENEI

mirus, užuojautą reiškiame jos sūnums Mindaugui ir 
Aloyzui bei jų šeimoms ir visiems artimiesiems.

Dalinamės Jūsų liūdesiu

Arianė ir Jonas Bortkevičiai 
Gražina ii Mamertas Erčiai 
Jonė ir Kęstutis Kiaunės 
Regina ir Algis Šlepečiai 
Jadvyga ii Antanas Vytuviai

Philadelphijos Šv. Andriejaus lietuvių parapijos nariai balandžio 20 d. dalyvavo 
Philadelphijos arkivyskupijos etninių parapijų specialiose Mišiose, Šv. Petro ir Povilo 
katedroje-bazilikoje. Procesijoje, su kitom 20 etninių grupių, lietuviai, pasipuošę tautiniais 
drabužiais, nešė Lietuvos trispalvę ir parapijos bažnytinę vėliavą. R. Gedeikos nuotr.

80 metų nuo Marijos apsilankymo Fatimoje
nizmo jungo, kartu su kitomis 
pavergtomis tautomis, tarp jų ir 
mūsų Tėvyne, Lietuva.

4. Marija taip pat prašė regėto
jos Liucijos, kad pirmaisiais mė
nesio šeštadieniais būtų priima
ma Šv. Komunija, atliekant 
išpažintį ir apie 15 minučių 
mąstant rožinio paslaptis kaip 
atsilyginimą už daromus 
įžeidimus jos Nekalčiausiai Šir

džiai.
Šiuose apsireiškimuose galime 

pajusti mūsų Dangiškos Moti
nos susirūpinimą dėl žmonijos 
ateities ir dėl sielų amžino iš
ganymo. Todėl stenkimės ateiti 
Marijai į pagalbą, kad galėtume 
visi gyventi taikoje ir išgelbėti 
daug sielų.

Kun. A. Steigvilas

Birželio 14-ąjų prisimenant. Naujosios Vilnios geležinkelio stotis. Iš čia dešimtys 
tūkstančių Lietuvos žmonių gyvuliniuose vagonuose buvo vežami į Sibiro gulagus.

A. Žižiūno nuotr.

A. t A.
ANTANINAI PETRIKIENEI

mirus, jos sūnus, mūsų klubo narį Mindaugą ir Aloyzą, 
visus giminaičius bei artimuosius gilaus liūdesio va
landose širdingai užjaučiame ir drauge liūdime.

Daytona Beach Lietuvių Klubas 
Florida

A. t A.
ANTANINAI PETRIKIENEI

mirus, sūnums Mindaugui ir Aloyzui su šeimomis 
nuoširdžiai reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Danutė ir Liutaveras Siemaškos

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
ilgametei narei, buvusiai Pirmininkei 
ir Garbės Pirmininkei

A. + A.
VINCEI JONUŠKAITEI ZAUNIENEI- 

LESKAITIENEI
mirus, nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškiame jos duk
rai Giedrei Zauniūtei, anūkui Dovui Zauniui ir visiems 
artimiesiems.

Lietuvių Moterų Klubų Federacija

Įos brangiam atminimui pagerbti taip pat skiriame auką Lietuvių 
Tautos Fondui.



DARBINIS k A

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207 .

Sveikiname (Sonatą Petravičiūtę sėkmingai baigusią 
Baruch College summa cum įaudė. Geros ateities. 
(Su meile

Theresa Yasadavich,
Martha Petrash Halpin, 
John Halpin.

Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos pavasario/va- 
saros vajus jau gerokai įpu
sėjęs. Buvo išsiuntinėtos loteri
jos knygutės. Skiriamos geros ir 
vertingos dovanos, taigi norėtų
si susilaukti dosnaus atsiliepi
mo. LKRŠ nuo 1961 m. darbuo
jasi Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
ir jos įvairių organizacijų labui. 
Dabar yra svarbiausias reikalas 
padėti įgyvendinti moralinį, so
cialinį ir dvasinį atgimimą. Vi
sais atvejais didžiausias priorite
tas skiriamas jaunimui ir jo švie
timo reikalams. Aukas, kurios 
nurašomos nuo federalinių mo
kesčių, siųskite: LKRŠ, 351 
Higland Blvd., Brooklyn, NY 
11207.

Dr. Bronius Nemickas, 
teisininkas, lietuvių politinių ir 
visuomeninių organizacijų vei
kėjas, išbuvo aštuonias dienas 
Brooklyno ligoninėje. Ten jam 
padaryta sėkminga dešiniosios 
arterijos operacija. Birželio 18 d. 
jis sugrįžo iš ligoninės ir sveiks
ta savo namuose Maspethe žmo
nos rūpestingoje priežiūroje.

Laikraštis "Darbininkas" 
vasaros atostogų proga bus už
darytas nuo liepos 4 d. iki lie
pos 19 d.

Mariau E. Ogden, Fairfield, 
CT, apmokėjo prenumeratą at
siųsdama 130 dol. Nuoširdžiai 
dėkojame už paramą mūsų spau
dai.

Kauno Technologijos universiteto tautinio ansamblio 
NEMUNAS

KONCERTAS
liepos 5 d., 7 vai. vak.

Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn NY.

Maistas, baras, po koncerto šokiai. Groja S. Telšinskas.
Bilietus ($10 asmeniui) galima įsigyti pas:

M. Šalinskienę (718 296-2244); D. Bartulienę (718 849-5826);
J. Veblaitį (908 687-4943); V. Jankauskienę (718 647-2434);
V. Penikienę (718 277-0682 ir 516 922-1760).

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti !
Rengėjai:

NY apygardos Lietuvių Bendruomenė, Tautos Fondas, "Versmė".

sekmadienį, liepos 27 d.

Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje

PUTNAM, Connectlcut

METINIS PIKNIKAS
Lietuvių Susitikimo Šventė

11:00 Koncalebruotos ŠV. MIŠIOS 
Pagrindinis celebrantas:

J E Vyskupas Paulius Baltakis, OFM
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai

3:00 Noringos stovyklautojų PROGRAMA
Vėliavų nuleidimas

4:00 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS
4:30 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą

UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti -
pasikvieskite ir savo draugus I

E-mail:103517,1071 @compuserve.com

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

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

Ilona Laučienė, Aldona 
Marijošienė ir Giedrė Stan
kūnienė liepos pradžioje išvyks
ta į Lietuvą, kur prisidės prie 
APPLE kursų programos pravedi- 
mo. Visos aukoja savo brangų 
atostogų laiką dėl Lietuvos peda
gogų kvalifikacijos kėlimo ir 
platesnių žinių suteikimo. Šiai 
programai jau daugelį metų 
sumaniai ir nepailstamai, vado
vauja Vaiva Vėbraitė-Gust.

Algis Vedeckas, Tautos Fon
do valdybos pirmininkas, birželio 
19 dieną sugrįžo iš Lietuvos, kur 
lankėsi asmeniniais bei Tautos 
Fondo reikalais.

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa ruošia talpintuvą į Lietu
vą rugsėjo mėnesio siuntimui. 
Labai reikalingi įvairūs daiktai 
talpintuvo pripildymui: žiemi
niai drabužiai, patalynė, avalynė 
ir pan. Labai pageidaujamos už
sienyje išleistos lietuviškos kny- 
gos/žurnalai. Jeigu gyvenate 
LKRŠ apylinkėje, galite dovanas 
atvežti į Šalpos įstaigą. Toliau 
gyvenantieji skambinkit į LKRŠ 
dėl išsamios informacijos. Tel.: 
(718) 647-2434.

Reginai Senken, Josephinos 
ir Charles Senken dukrai, sureng
tas šaunus mergvakaris, kuriame 
dalyvavo daugiau kaip 50 gimi
nių bei draugių. Regina nuo 
mažens aktyviai dalyvauja lietu
viškoje veikloje, ji baigusi litua
nistinę Maironio mokyklą, prik
lauso skautams, Lietuvių Atletų 
klubo tinklininkė. Jos vestuvės 
planuojamos š. m. rugpjūčio 18 
dieną.

"Kur aš nukeliausiu, nakvynėlę gausiu..."

Birželio 17 d. susirinkimo dalyviai svarsto Kultūros Židinio likimo klausimą.
S. Narkėliūnaitės nuotr.

Petras Palys

Dabar jau jokia paslaptis, jog 
lietuvių visuomenei New Yorke, 
netekti savo antrųjų namų - 
Kultūros Židinio - yra visai tikė
tina. Mat visas vienuolyno 
kompleksas, į kurį įeina ir Kul
tūros Židinys, yra parduodamas. 
Židinio netekties grėsmė nera
mina, skaudina ir jaudina visus 
New Yorko ir jo apylinkių lietu
vius. Prieš akis iškyla klausimas - 
kur švęsime savo tautos ir vals
tybės didžiąsias šventes, kur reng
sime parengimus, kur rinksimės 
į susirinkimus ir posėdžius, kur 
prisiglaus mūsų sportininkai, 
pagaliau, kur bus rasta vietelė 
lietuviškai, šeštadieninei mokyk
lėlei, kur?...

Židinio šventinimo ir dedikaci
jos šventėje, 1974 m. sausio 17 
d., tuometinis Lietuvos generali
nis konsulas Anicetas Simutis 
kalbėjo: "Šiandien Lietuvių Kul
tūros Židinys jau yra pasidaręs 
pagrindiniu New Yorko ir apy
linkės lietuvių susibūrimo cent
ru. Sveikindamas kartu linkiu, 
kad Lietuvių Kultūros Židinys per 
amžius (mano pabraukta) tar
nautų Nepriklausomai Lietuvai 
ir visiems geros valios lietuvi
ams".

Mes visi, Židinį statant, dėjo
me plytą prie plytos, lipdėme jo 
sienas ir tvirtai tikėjome, kad Ži
dinys tarnaus ne tik mums, bet 
ir mūsų vaikams bei anūkams. 
Dejai *

Žvelgiant nelemtai realybei į 
akis ir ieškant būdų kaip tą Židi
nio netekties grėsmę pašalinti, 
atitolinti ar pakreipti palankesne 
kryptim, birželio 17 d., Židinio 
posėdžių kambaryje, buvo suk
viestas“ susirinkimas. I susirin
kimą, kuriam vadovavo Romas 
Kezys, atsilankė arti 50 Židinio 
likimu susirūpinusių asmenų.

Pirmas pranešimas išgirstas iš 
vienuolyno viršininko kun. Pran
ciškaus Giedgaudo, OFM, buvo 
trumpas ir aiškus: "Pranciškonai 
yra nubalsavę visą vienuolyno 
kompleksą parduoti ir iš Brook
lyno pasitraukti". Esą, iš anksčiau 
čia buvusių 16 vienuolių, likę 
tik du. Darbų, kuriuos jie dirb
davę prieš 10 ar daugiau metų, 
įveikti nebepajėgia. Židinio tary
bai, su kuria pranciškonai yra 
susirišę sutartimi, esą pranešta, 
jog sutarties terminui pasibaigus 
(dar yra likę apie 16 mėnesių), ji 
nebebusianti atnaujinta. Židinio 
tarybai yra suteikiama pirmeny
bė Židinį pirkti. Pranciškonai 
stengsis kiek galėdami padėti 
Kultūros Židinio tarybai įsikurti

REIKIA VIETOS SUSIRINKIMAMS, 
PRIVATIEMS POBŪVIAMS, BANKETAMS 

AR KITIEMS ĮVYKIAMS?

ESTŲ NAMAI NEW YORKE SIŪLO:

- patogi vieta Manhattano centre;
- puikiai įrengtos patalpos prieinama kaina;
- sumažintos vasaros kainos;
- audio ir video įranga;
- veikiantis baras (su baro patarnautoju);
- virtuvės įranga vasarai.

naujoje vietoje. Kokiu budu ta 
pagalba bus teikiama - reikėsią 
svarstyti.

Sekė ilgesnis Židinio tarybos 
pirmininko dr. Jono Bilėno pra
nešimas. Jis detaliai išdėstė, kas, 
kaip ir kiek kartų Židinio naudo
josi per praėjusius metus. Su
pažindino su įvykusio Židinio ir 
Pranciškonų posėdžio eiga. Su 
vienos ar kitos pusės siūlymais 
ir svarstymais, kas liečia Židinio 
ateitį.

Žvalgantis į visas puses, ieš
kant vietos naujai pastogei Ka
zimieras Vainius paminėjo, jog 
Maspeth, NY, geroje vietoje yra 
įsikūręs Lietuvių klubas. Tai di
delis pastatas, kuris bebaigiąs iš
slysti iš lietuvių rankų. Jis galvo
ja, kad tais namais reikėtų su
sidomėti, nes jie galėtų atitikti 
mūsų reikalavimus.

Išklausęs tuos pranešimus žodį 
tarė ir Lietuvos generalinis kon
sulas dr. Petras Anusas, kuris yra 
gan artimai susijęs su Lietuvių 
Bendruomene New Yorke. Pui
kiai jaučia čia veikiančios lietu
viškos išeivijos pulsą, ja domisi 
ir asmeniškai dalyvauja. Iš dr. P. 
Anuso kalbos buvo galima jaus
ti, jog jam būtų arčiau prie šir
dies lietuvių namus - Židinį turėti 
Manhattane. Žvelgdamas toliau, 
nors ir mažai tuo tikėdamas, 
samprotavo,, kad būtų gera turė
ti tokias patalpas, kuriose galėtų 
sutilpti ir Konsulatas, ir Misija, 
ir Židinys. Žinoma, tą įgyven- 
dintTJbūtų galima tik su Lietu
vos vyriausybės parama. Tačiau, 
bent jau šiuo metu, iš Lietuvos 
vyriausybės paramos tokiam pro
jektui būtų sunku tikėtis.

Svarstant Židinio patalpų klau
simą, kalbėjo ambasadorius Ani
cetas Simutis, reikia nepamiršti 
ir Lietuvių Susivienijimo Ame
rikoje. Susivienijimas turįs New

Viršijai greitį - 
šluosi gatves

Didžiojoje Britanijoje netrukus 
nebebus piniginių baudų už 
smulkius nusižengimus. Tarkim, 
viršijai greitį važiuodamas auto
mobiliu ar apsivogei parduotu
vėje, 20 valandų šluosi gatves ar 
ravėsi daržą.

Toks sumanymas gimė vy
riausybėje todėl, kad daugybė 
smulkių baudų paprasčiausiai 
nesumokama. Kita vertus, daž
nam pažeidėjui nedidelė pini
ginė bauda nepadaro jokio įs
pūdžio. Manoma, 20 valandų ne
mėgstamo darbo labiau atbaidys 
nuo nusižengimų.

Yorke didelius namus ir turto.
Visi tie pranešimai susilaukė 

nemažai diskusijų, klausimų, su
manymų, pasiūlymų. Didelio dė
mesio susilaukė Algirdo Mačiu- 
laičio pasiūlymas. Jis siūlė visą 
vienuolyno kompleksą išnuomo
ti. Tėvas P. Giedgaudas, išgirdęs 
tą pasiūlymą, neišsigando. Jis su 
juo sutiko ir per ateinantį Židinio 
tarybos ir vienuolyno posėdį pa
siūlymą žadėjo nuodugniai ap
svarstyti.

Svarstant Židinio ateitį, šis pir
mas visuomenės susiėjimas, buvo 
sušauktas laiku, svarbus ir nau
dingas. Panašūs susitikimai bus 
šaukiami ir ateityje iki, pagaliau, 
galutinai paaiškės, kur "...na
kvynėlę gausime".

APKLAUSOSE 
TEBEPIRMAUJA 

KONSERVATORIAI
(atkelta iš 1 psl.) 
balandį.

Konservatorius sparčiai vejasi 
Centro sąjunga, kurios populia
rumas šoktelėjo 3%, ir dabar už 
ją balsuotų lygiai 13% Lietuvos 
piliečių. Trečioje vietoje liko opo
zicinė LDDP - kaip ir balandžio 
mėnesį ją remia 9,6% apklaus
tųjų.

Krikščionių demokratų parti
jos reitingas pakilo 4 procentais 
iki 7,3%, todėl bendras valdan
čiosios koalicijos populiarumas 
liko nepakitęs.

Net 30,1% rinkėjų šiuo metu 
apskritai neitų balsuoti. ELTA

"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. 630 986- 
1613.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims liepos 5 d.- šeštadienį, 
nuo 12 vai. iki 1 vai. popiet 
Kultūros Židinio kieme. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133.

ATLANTOS atstovas New 
Yorke yra Ramūnas, skambin
kite minėtu telefonu ir susitar
kite. Jis mielai paims Jūsų siun
tinius iš namų.

Siuntiniai j Lietuvą laivu 
arba oru. Pinigai pervedami 
doleriais per 2 - 5 dienas.

Maisto siuntiniai: 
šventinis $39.;
55 svarų įvairaus maisto siun
tinys už 598.

TRANSPAK, 
4545 W. 63rd St. 
Chicago, IL 60629 
tel. (773) 838-1050.

Išnuomojami butai pen
sininkams, modernūs, erdvūs, 
savarankiškai tvarkytis, gražioje 
aplinkoje, Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserų priežiūroje. Pasi
naudokite proga, kreipkitės: Vil
ią Maria, P. O. Box 155, Thomp
son, CT 06277. (sk.)

Pigiai išnuomojamas 
kambarys, prie gero susisieki
mo - Jamaica Avė ir VVoodhaven 
Blvd. Galima naudotis virtuve. 
Kreiptis į Aleksandrą, tel: (718) 
441-1215. (sk.)

Legaliai gyvenanti ir 
dirbanti lietuvių šeima norėtų 
išsinuomoti ne mažesnį kaip 
dviejų miegamųjų butą arba visą 
namą. Brooklyno nesiūlyti. 
Kreiptis į Jūratę, tel.: (718) 847- 
7452. (sk.)

Moteris iš Lietuvos ieško 
darbo. Gali prižiūrėti senelius 
arba vaikus ir atlikti visus namų 
ruošos darbus. Tel.: (718) 291- 
8604 arba (516) 324-3390. 
Kviesti Marytę. (sk.)

SEIZED CAKS from $175. Porsches, 
Cadillacs, Chevys, BMWS, Corvettes. Also 
Jęeps, 4WD's. Your Area. Toli Free 1-800-218- 
9000 Ext. A-6386 for eurrent listings. (sk.)

Ieškau pagyvenusios sąžinin
gos moters, kuri galėtų gyventi 
mano namuose ir padėti buityje. 
Suteikiamas atskiras kambarys, 
maistas ir užmokestis. Tel.: (718) 
847-6422. (sk.)

Vidutinio amžiaus mote
ris iš Lietuvos ieško darbo šei
moje. Susikalba angliškai. Skam
binti Julijai. Tel.: (914) 967-8465.

(sk.)
Cypress Hills rajone, Brook- 

lyne, išnuomojamas 5 kambarių 
butas. Savininkas lietuvis. Tel.: 
(718) 847-6422. (sk.)

Prižiūriu vyresnio amžiaus 
žmones ir ligonius jų namuose. 
Kreiptis tel.: (718) 647-2434(sk.)

Matulaičio slaugos namai, 
Putnam, CT, ieško socialinės 
darbuotojos, turinčios magistro 
laipsnį (MSW). Pageidaujama 
kalbanti lietuviškai. Darbas - 40 
valandų per savaitę. Kreiptis tel.: 
(860) 928-7976. " (sk.)

Dviem žmonėm išnuomo
jamas kambarys arti parduo
tuvių, gali būti moteris, vyras 
arba pora. Kreiptis tel.: 718 235- 
9531 (sk.)

Reikalinga šeimininkė 
prižiūrėti senesnio amžiaus žmo
nes ir jų namą. Rašyti: Joseph 
Lugan, c/o John Conwood, P.O 
Box 210270, Jamaica, NY 11421, 
USA. Tel.: 718 235-9531 (sk.)

Kretingos pranciškonu 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta DARBININKO Nr. 29, 
aukojo:

Elena Jackevičienė, Brooklyn, NY 
-10 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.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovas siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patal
pose, birželio 28 d., šešta
dienį, nuo 12 vai. iki 4 vai. po
piet.

Brooklyne mūsų atstovas yra 
Algis Jankauskas, tel. (718) 849- 
2260. Jis paims siuntinius iš 
namų.

compuserve.com

