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TARP EKSMARKSISTŲ IR RINKOS NETIKRUMŲ
— Kaip atrodo dabartinė Lietuva amerikiečio žurnalisto akimis —LIETUVOJE IR

APIE LIETUVĄ

!AV BALTŲ KOMITETO LAIŠKAS 
AMERIKOS PREZIDENTUI

Tarptautinė automobilių mu
gė InterAuto’93 įvyko Vilniuje 
balandžio 3-6 dienomis. Mugė 
buvo sponsoruojama Vokietijos 
firmoj Boy ir Lietuvos kompani
jų Visus ir Keturi Ratai. Mugėje 
buvo galima pamatyti Mercedes 
Benz, BMW, Volvo, Renault, 
Mazda, Honda firmų automobi
lius. Iš viso dalyvavo apie 30 fir
mų iš įvairių šalių. .

Lietuvos susisiekimo ministe
rijai priskirtos buvusios sovietų 
karinės Kauno sraigtasparnių re
monto ir Šiaulių aviacijos re
monto gamyklos, pramonės ir 
prekybos ministerijai — Kauno 
tankų remonto gamykla ir ekspe
rimentinė įmonė “Vytis”.

Didžiausios ir įtakingiausios 
Lietuvos organizacijos nutarė 
įkurti Lietuvos privataus kapita
lo susivienijimą, vadinamą aljan
su. Aljanso deklaraciją parengė 
Lietuvos verslininkų asociacijos 
prezidentas J. Šarkus, Lietuvos 
verslininkų sąjungos-preziden
tas A. Stašaitis ir Lietuvos libera
lų sąjungos pirmininkas Š. Da
vainis. “Svarbiausia Lietuvos 
verslininkams — susitelkimas ir 
vienybė kovojesuvaldžios.ir val- 
stybinio kapitalo monopoliu”, — 
sakoma deklaracijoje. Dabar 
apie ketvirtadalis valstybės kapi
talo privatizuota, privačioje sfe
roje dirba apie 25% žmonių.

Seimo Gamtos apsaugos ko
miteto pirmininkas A. Bajoras 
spaudos konferencijoje pasakė, 
kad, komiteto posėdyje nagrinė
jant vyriausybės patvirtintą naf
tos terminalo statybos vietą — 
Kopūstų kaimą—paaiškėję, jog, 
ko gero, toji vieta “bus visada 
nuostolinga ir neapsimokės”. 
Komitetas kreipėsi į vyriausybę, 
prašydamas nestatyti ten termi
nalo, kol neišnagrinėti kiti vari
antai.

— Dvikinkiai ūkiniai vežimai, 
gaminami Ukmergės “Šilo”, 
prieš kelerius metus kainavę 80- 
120 rb., dabar kainuoja 9-12 
tūkst. talonų. Nors paklausa di
delė, tokių vežimų pagaminama 
pustrečio karto mažiau.

— Mažosios Lietuvos lite
ratūrinio gyvenimo tradicijas tęs 
atkurta Lietuvių literatūros 
draugija. Pagrindinis draugijos 
tikslas — rinkti, tyrinėti ir skelb
ti medžiagą, apie literatūrinį ir 
kultūrinį Klaipėdos krašto gyve
nimą. Ketinama leisti draugijos 
metraštį. Draugijos pirmininkas 
— Klaipėdos universiteto senato 
pirmininkas doc. Aleksandras 
Žalys.

— Lenkijos lietuviai, kurių 
ten yra apie 30 tūkstančių, perio
dinės spaudos savo kalba, pro
porcingai paėmus, turi 25 kartus 
mažiau negu lenkų tautinė 
mažuma Lietuvoje. Lietuviai 
leidžia tik vieną savaitinį laik
raštį “Aušra”, o Lietuvoje lenkų 
kalba leidžiama 10 periodinių 
leidinių — laikraščių ir žurnalų. 
Tarp jų ir dienraštis “Kurier wi- 
leriski”, turintis valstybės laik
raščio statusą.

— Adomo Mickevičiaus raštų 
išleidžiama nauja laida. Iš viso 
bus 17 tomų. Pirmasis jų pasiro
dys šiemėt, o paskutinysis — 
1998 metais. Šį leidybos procesą 
globoja Lenkijos prezidentas 
Lech Walęsa.

Dabartinę padėtį Lietuvoje 
plačiai aprašė žurnalistas Will- 
iam E. Schmidt “The New York 
Times” balandžio 10 d. laidos 
pirmame puslapy. Nėra ten sen
sacingų žinių ar dalykų, kurių 
išeivija nežino, bet vertinga kon
densuota informacija apie Lietu
vos vidaus gyvenimą tarptauti
nių įvykių fone gali būti naudin
ga kiekvienam pasiskaityti (“Li- 
thuanians Lean on Ex-Marxists 
Amid Free Market’s Uncertain- 
ties”).

Autorius pradeda nuo bedar
bio statybos inžinieriaus Riman
to Pirmaičio, kuris sausio mėnesį 
atleistas iš darbo, sau ir šeimai 
(du vaikučiai ir kūdikio laukianti 
žmona) pragyvenimą pelnosi, 
pardavinėdamas gėles. įdėta ir 
4 skilčių nuotrauka, vaizduojanti 
tą 43 metų amžiaus inžinierių 
prie gėlių stalelio Gedimino pro
spekto ir Vienuolio gatvės sank
ryžoje. Fone tolumoje įžiūrimi 
Šv. Rapolo bažnyčios bokšto 
kontūrai.

Inžinierius reporteriui pasa
koja, kad jis vis tiek tiki į laisvą 
Lietuvą, dalyvavęs visuose pro
testuose prieš komunistus, bet 
jis sako, kad dabar jau pasibaigęs
žygių ir himnų laikotarpis, dabar 
“mes norime kažko realaus; ką 
galėtume valgyti ir paliesti”.

Infliacija peržengė 600%

Per pastaruosius metus inflia
cijai padidėjus 600% ir nesant ši
lumos ir karšto vandens dėl ne
normalaus naftos importo iš Ru
sijos, inž. Pirmaitis ir daugelis 
kitų Lietuvos rinkėjų pasinaudo
jo savo demokratine teise. Prezi
dento rinkimuose šiemet ir Sei
mo rinkimuose pernai jis ir dau
gelis balsavo prieš Vytautą 
Landsbergį ir jo vadovautą Lie
tuvos vyriausybę, per trejus me
tus buvusią konfrontacijoje su 
Maskva. Jų vieton rinkėjai pa
krypo į grupę reformoms pasi
nešusių buvusių komunistų, iš
virtusių socialdemokratais, kar
tu su Algirdu Brazausku, 60-ies 
metų amžiaus buvusiu Lietuvos 
komunistų partijos vadu, kuris 
dabar yra respublikos preziden
tas.

Rinkimų rezultatai, rašo žur
nalistas, Brazauskui gavus 60% 
balsų, kurie lengvai nurungė 
Stasį Lozoraitį, Sąjūdžio kandi
datą (gal, tai ne visiškai tikslu, 
nes Lozoraitis nesiskelbė, tik 
brazauskininkai taip tvirtino.
Red.) parodė, kaip byranti eko
nomija pakreipė politinius deba
tus šioje 3.7 milijono gyventojų 
turinčioje Baltijos respublikoje.

Ir čia korespondentas konsta
tuoja, kad iš visų sovietinių sate
litų ir respublikų Lietuva buvo 
pirmoji, savanoriškai sutikusi at
statyti valdžią senosios komunis
tinės sistemos politinio elito ele
mentams. O kitoje vietoje kores
pondentas priduria, kad, nors 
Lietuva ir buvo pirmoji, nutrau
kusi ryšius su Sovietų vadovybe, 
tačiau ji buvo ir pirmoji, greičiau 
negu kitos Baltijos valstybės, pa
sukusi į santykių su Maskva 
atkūrimą. Čia jis nurodo, kad, 
pavyzdžiui, Lietuva kol kas tik 
vienintelė pasiekė susitarimo su 
Rusija dėl buvusių sovietinių da
linių atitraukimo.

Brazauskas ir jo politika

Korespondentas gana atidžiai 
rinkęs medžiagą šiam repor
tažui. Jis susidaręs įspūdį, kad 
balsuotojai, pasirinkdami Bra
zauską, norėję kaip tik tokio tipo 
vadovo, ne intelektualo, kaip 
Landsbergis, bet išbaigto masių 
politikierio. Čia, kaip pavyzdį, 
autorius dar pridėjo ir palygini
mą, kurį girdėjęs iš vieno vaka
riečio diplomato. Esą: Brazaus
kas yra taip skirtingas nuo 
Landsbergio, kaip Chicagos me
ras Richard J. Daley skirtingas 
nuo Adlai E. Stevenson. Girdi, 
“kai Brazauskas lankosi kaime, 
tai jis atsimena ne tik žemdirbių 
pavardes, bet ir žino jų karvių 
vardus...”

i

Toliau rašo apie Brazausko ir 
jo naujojo premjero Šleževičiaus 
ekonominį planą. Esą norima 
plačiau atverti duris užsienio in
vestitoriams, liberalizuojant 
įstatymus, kad užsieniečiai 
galėtų įsigyti nekilnojamą turtą 
Lietuvoje.

Valdžia taip pat siekianti nau
jų pagrindinių pakeitimų ir 
žemės ūkio srityje, ypač sulėti
nant privatizaciją ir sustabdant 
didelių kolūkių skaldymą į smul
kesnius, kurie nėra pelningi.

Nedarbas užgožia viltis

Korespondentas aprašo savo

♦nedaloma

Vilniaus krašto lietuviai prie Seimo rūmų demonstruoja dėl Vilnijos lietuvių sunkios 
kultūrinės padėties. Nuotr. Viktoro Kapočiaus.

i

JAV LB APYGARDŲ PIRMININKŲ SUVAŽIAVIMAS

Kovo 26-28 dienomis Chica- 
goje įvyko JAV Lietuvių Bend
ruomenės apygardų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo devyni 
pirmininkai. Bostono apygardai 
atstovavo jos pirm. Česlovas 
Mickūnas, Connecticut apygar
dai — Juozas Karmuza, Floridos
— Janina Gerdvilienė, Michiga- 
no — Liuda Rugienienė, New 
Yorko — Kęstutis K. Miklas, 
Ohio — Pranas Joga, Pietryčių
— Linas Kučas, Vakarų — Vio
leta Gedgaudienė ir Vidurio Va
karų — Kazys Laukaitis. Į su
važiavimą dėl ligos negalėjo at
vykti New Jersey apygardos 
pirm. Rasa Ardytė-Juškienė.

Posėdžiams vadovavo Krašto 
valdybos vicepirmininkas orga
nizaciniams reikalams Gintaras 
Čepas. Posėdžiuose taip pat da

pasikalbėjimą su kitais Vilniaus 
gyventojais. Štai Lukiškių aikš
tėje, kur dar taip neseniai domi
navo didžiulė Lenino stovyla, 
žurnalistas kalbasi su Lina Vai
tiekūniene, 34 m. Si moteris 
kovo mėnesį buvo atleista iš 
elektronikos fabriko. “Gailiuosi 
tapusi pesimiste, — ji sako, — 
bet, aš manau, kad Brazauskas 
padėtį pagerins, todėl už jį ir bal
savau”.

Pradžioje ji, kaip ir daugelis, 
buvo kupina šviesiausių vilčių, 
kurias užgožė nedarbas. Ekono
miškai ji dabar verčiasi daug blo
giau nei anais laikais. Panašiai 
mano ir kalbininkė Lidija Čes- 
nienė, 62 m. pensininkė.

Kalvarijų turguje apsipirkti 
atėjusi Joana Snieganienė, 58 m. 
amžiaus, korespondentui pasa
kojo, kad dabar Lietuvoje galima 
gauti visko, tik reikia pinigų. Bet 
kas gi išgalės tokias aukštas kai
nas?

Bedarbiai Lietuvoje oficialiai 
siekia virš 29 tūkstančių, bet net 
vyriausybės žmonės neginčija, 
jog tas skaičius artimesnis 200 
tūkstančių.

Kas kaltas?

Kad Sąjūdis iškrito iš balno, 
korespondentas aiškina,.jog tai 
įvyko ne visiškai nelauktai. Ir ki
tos plačios koalicijos, atėjusios į

{nukelta į 2 psl.)

lyvavo Krašto valdytas pirmi
ninkas Vytas Maciūnas, vykdan
čioji vicepirmininkė Regina Na- 
rušienė, socialinių reikalų tary
tas pirmininkė Birutė Jasai
tienė, atstovė iš Švietimo tary
tas Vida Brazaitytė ir Teisinis 
patarėjas adv. Saulius Kuprys.

Kovo 26 d. pirmininkai daly
vavo kavutėje su JAV ambasa
dorium Lietuvai Darryl Johnson 
ir po to uždarame posėdyje su 
juo.

Lietuvių Fondo 
susirinkimas

Kovo 27 d. visi dalyvavo Lie
tuvių Fondo metiniame susirin
kime Jaunimo Centre. Čia buvo 
daug pranešimų apie Fondo 
veiklą ir rinkimai. Buvo renkama 
Vi tarytas narių (šeši nariai) ir

trijų narių kontrolės komisija.
Taryba pasiūlė tuos pačius 

kandidatus, kurių terminas jau 
buvo pasibaigęs. Tai yra, į tary
bą: dr. Kazį Ambrazaitį, Rūtą 
Juškienę, Povilą Kilių, Vytenį 
Kirvelaitį, Mariją Remienę ir 
Ramunę Steponavičiūtę. O į 
kontrolės komisiją: Kostą Ja
blonskį, Viktorą Jušką ir Pijų 
Stančių.

Nesant daugiau kandidatų, są
rašas uždarytas ir Išalsuota slaptu 
lialsavimu. Kas buvo visiškai ne
reikalinga. Tokiu atveju būtų 
užtekę tik paplojimu patvirtinti 
išrinktuosius, negaišinant laiko 
balsavimui ir talsų skaičiavimui. 
Juk vis vien visi kandidatai būtų 
buvę išrinkti, nežiūrint balsų 
skaičiaus.

Susirinkimo pataigoje, LB

Balandžio 6 d. Jungtinio Ame
rikos Baltų Komiteto (JBANC)
tautinių grupių pirmininkai pa
siuntė prezidentui Clintonui 
bendrą padėką už iškėlimą pre
zidentui Jelcinui reikalo išvesti 
Rusijos kariuomenę iš Baltijos 
valstybių, vėl pabrėždami, kad 
tos kariuomenės buvimas laisvo
se valstybėse grasina ir trukdo 
politinėms ir ekonominėms re
formoms.

Šiame laiške taip pat išreiškia-
mas pritarimas prezidento Clin- 
tono pasiūlytai pagalbai refor
moms Rusijai, o ypatingai dėl 
paskyrimo šešių milijonų dolerių 
pastatymui Rusijoje gyvenamų 
patalpų iš Baltijos ir kitų Rytų 
Europos kraštų grįžtantiesiems 
rusų kariams.

JBANC tautybių pirmininkai 
savo laiške priminė prezidentui 
Clintonui, kad Skandinavijos 
kraštai ir Baltijos valstybės jau 
yra pasiruošę pagelbėti statyti 
tokias gyvenamas patalpas su- 
grįžtantiems į Rusiją kariniams 
daliniams.

JBANC tautybių pirmininkai 
savo laiške prezidentui Clinto
nui išreiškė savo nusivylimą pre
zidento Jelcino padarytais pa
reiškimais balandžio 4 d. spau
dos konferencijoje, kurioje jis 
bandė susieti kariuomenės išve
dimą iš Latvijos ir Estijos su 
neva ten esama “mažumų diskri
minacija”.

Savo, laiške pirmininkai sako, 
kad toks prezidento Jelcino pa
reiškimas Vancouveryje gali būti 
bandymu surasti naują priežastį 
ir toliau laikyti Baltijos val
stybėse kariuomenę dabar, kada 
JAV prezidentas jau pasiūlė to
kią didelę pagalbą.

Prezidentui Jelcinui būtų sun
ku šią prielaidą paneigti' ypatin
gai dėl to, kad NATO posėdyje 
prieš savaitę Rusijos gynybos 
ministras Pavel Gračev pa-

reiškė, kad kariuomenės atitrau
kimas iš Baltijos valstybių su-
stabdomas tik dėl trūkumo gyve
namų patalpų grįžtantiems ka
riams.

JBANC tautybių pirmininkai 
taip pat išreiškė savo nusivylimą, 
kad, nežiūrint gerų raportų žmo
gaus teisių reikalais Baltijos val
stybėse, kuriuos paruošė Jungti
nių Tautų Centras, CSCE žmo
gaus teisės komitetai, Europos 
Tarytas ekspertai, Europos 
Teismas žmogaus teisėms bei 
JAV Valstybės Departamentas, 
— nežiūrint visų tų gerų rapor
tų, kažkas vis dar randa reikalo 
kelti tą temą neigiamai spaudoje 
ir propaguoja nepagrįstus rusų 
kaltinimus. Dar keisčiau, kad 
valstybės sekretorius Warren 
Christopher žada “griežtai pa
kalbėti” su Latvijos užsienio rei
kalų ministru per jų susitikimą 
balandžio 8 d. ir kad jis pranešė 
prezidentui Jelcinui, kad JAV 
panaudosiančios žmogaus teisių 
reikalą “priversti Baltijos valsty
bes pakeisti savo priešišką nusi
statymą etniniams rusams, gyve
nantiems tose trijose respubliko
se”.

Prezidentui Clintonui JBANC 
tautybių pirmininkai primena, 
kad įstatymas 102-391 reikalau
ja, jog 1993 birželio 1 d. jis turės 
Kongresui paliudyti, kad Rusija 
yra padariusi žymų progresą ka
riuomenės išvedime iš Baltijos 
valstybių, jeigu jai duotina para
ma ir toliau.

Laišką prezidentui jie užbai
gia sekančiais žodžiais:

“Prisimenant, kad dviejų sa
vaičių bėgyje Rusijos vyriausybė 
dukart nurodė dvi skirtingas 
priežastis, dėl kurių sustabdo
mas jos kariuomenės ištraukimas 
iš Baltijos valstybių, mums bus 
labai svarbu žinoti, kas bus pasa
kyta Jūsų raporte Kongresui. 
Kadangi Rusijos vyriausybė nu
sprendė savo kariuomenės ati
traukimą surišti su nepagrįstais 
diskriminacijos prieš rusus kalti
nimais, mes būtumėm dėkingi, 
jeigu mums būtų išryškinta JAV 
pozicija dėl Baltijos kraštų veda
mos politikos žmogaus teisėms; 
mes norėtume apie tai pranešti 
savo žmonėms, gyvenantiems 
JAV. Mes lauksime Jūsų atsaky
mo”.

Laišką pasirašė ALTo pirmi
ninkas Gražvydas Lazauskas ir 
latvių bei estų grupių pirminin
kai.

ALT Informacija

Vakarų apygardos pirmininkė 
Violeta Gedgaudienė, kuri yra ir 
LF įgaliotinė Kalifornijoj, prie
kaištavo, kad Lietuvių Fondo ta
ryba sudaryta vien tik iš Chica
gos apylinkėje gyvenančių na
rių. New Yorko apygardos pirm. 
Kęstutis K. Miklas palaikė jos 
priekaištą ir siūlė naujai tarybai 
ateinančių metų suvažiavime iš
statyti kandidatus, parinktus iš 
platesnės periferijos, įjungiant 
Floridą, Vakarinį ir Šiaurės Rytų 
Amerikos pakraščius.

Pagal pateiktą apyskaitą, 1992 
m. gruodžio 31 dieną, Lietuvių 
Fondo pagrindinis kapitalas pa
siekė $6,296,537. Narių skaičius 
pakilo iki 6611. Pereitais metais 
LF investuotas kapitalas pelnė 
$391,243 arba 6.7%. Sumažėjus 
bankų procentams, LF taryba 
leidcTpaskirstyti $250,000. Buvo 
gauti 238 prašymai, ir visi buvo 
patenkinti iš dalies ar visiškai. Iš 
Lietuvos studentų buvo gauti 83 
prašymai. Stipendijoms paskir
styta $66,550.

Darbo posėdžiai
Jie prasidėjo kovo 27 d. 3 vai. 

popiet. Socialinių reikalų tary
tas būstinėj ir tęsėsi, su trumpa 
pertrauka vakarienei, iki 10 vai. 
vakaro. (nukelta į 2 pat. i



Vilniuje, šiuolaikinio meno centre, kovo 4 d. atidaryta dail. Kazimiero Žoromskio 
darbų paroda, skirta jo aštuoniasdešimtmečiu! paminėti. Parodos atidaryme dailininkas 
su Vatikano nuncijumi arkivysk. V. M. Garcia ir Lietuvos Kultūros ir švietimo ministru 
D. Trinkūnu. Viktoro Kapočiaus nuotr.

TARP EKSMARKSISTŲ IR RINKOS NETIKRUMŲ
(atkelta iš 1 psl.) 

valdžių Rytų Europoje, įskaitant 
Solidamošd Lenkijoje ir Civilinį 
forumų Čekoslovakijoje — taip 
pat prarado populiarumų ryšium 
su atėjusiais sunkumais posovie
tinėje rekonstrukcijoje.

Čia autorius pasitelkia molė- 
tiškį Vytautų Kazlauskų, 60 metų 
amžiaus kiaulių augintojų. Šis 
sako, kad vyriausybė davė žemės 
žmonėms, kurie nesirūpino jos 
dirbimu, ir mažai kų padėjo 
tiems, kurie norėjo dirbti. Jo 
manymu, Sąjūdžio žmonės tie
siog neturėjo supratimo apie 
žemę.

Tarp kitų dalykų, naujieji pri
vatūs žemdirbiai patyrė, kad jie 
negali žemės parduoti, jei neno
ri joje dirbti, o taip pat ir nei 
gauti paskolas traktoriams, trą- 

„špms ir sėklai, jei norėtų jų dirb- 
■ ti. Ir dar — valdžia nepadarė jo

kių nutarimų, kaip galima būtų 
skolintis ar pirktis iš senų kolek
tyvų.

Gamybos išlaidoms didėjant, 
per pastaruosius metus maisto 
kainos padidėjo 700%. Lietuva, 
kuri anksčiau mėsa aprūpindavo 
Sovietų Sąjungų, dabar galvoja 
jau apie jos importavimų sau iš 
Vokietijos.

Reporteris dar kalbėjosi ir su

JAV LB APYGARDŲ PIRMININKŲ 
(atkelta iš 1 psl.)

Po Krašto valdybos pirminin
ko Vyto Maciūno pranešimo 
buvo apygardų pirmininkų pra
nešimai apie veiklų, apie Vasario 
16 minėjimus ir rinkliavas Kraš
to valdybai. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad rinkliavos šiemet 
žymiai sumažėjusios. To prie
žastis — išeivių apatija dabar
tinės Lietuvos atžvilgiu.

Po kiekvieno pranešimo bu
vo diskusijos, įnešusios tam tik
ro gyvumo. Labai gyvų diskusijų 
susilaukta po pranešimo apie 
Televizijos stoties Lietuvoje 
steigimą, specialų dėmesį ski
riant informacijai apie užjūrio 
lietuvių gyvenimų, Tuo reikalu 
buvo daug nuomonių skirtumų, 
keliant net legalumo klausimą, 
ar LB kaip nepelno organizacija 
gali daryti investavimus už JAV 
ribų. ,
z Jdomius pranešimus padarė 

Vida Brazai tytė — švietimo,' o 
Birutė Jakaitienė — socialiniais 
reikalais,; ypač telkiant globą ir 
paramą ;į bėdą pakliuvusiems 
tautiečiams.

Krašto valdyba norėjo išgirsti 
apygardų pirmininkų nuomonę, 
Jcut^-ji Lietuvių tautinių šokių

> šveitė 1995 metais turėtų būti 
rengiama. Dauguma siūlė Kana-

< Krašto valdyba yra susirūpi- 
misi, kad išeivijos lietuvių ap
klausa būtų pravesta kuo grei
čiau. Reikia žinių apie išeivijos 
specialistus, jų išsimokslinimų ir 
patyrimą. Ši informacija yra 

Viktoru Petkumi, buvusiu disi
dentu, 25 metus praleidusiu so
vietiniuose kalėjimuose, kuris 
dabar yra Seimo žmogaus teisių 
patarėjas. Jis manąs, jog ne
reikėtų Brazausko ir buvusių ko
munistinių valdžių narių perse
kioti dėl jų praeities. Esą tie, ku
rie kalba apie komunistų išnaiki
nimą, yra didesni bolševikai už 
tuos, kuriuos jie kaltina. Girdi, 
net ir patys komunistai dabar jau 
sutinka, jog “nesulaikysi upės 
bėgimo ”.

Bet Bronislava Bundzienė, .54 
m. amžiaus mokytoja, neseniai 
dalyvavusi Sąjūdžio demonstra
cijoje prieš vyriausybę, sako:
Jie vis-tiek yra komunistai savo 

širdyje. Tai matyti iš jų darbų, 
minčių, jų tikslai nepasikeitė”.

Panašiai galvoja ir Landsber
gis, dabar opozicijos lyderis Sei
me. Jis perspėja, kad Brazauskas 
yra apsuptas buvusių sovietinės 
valstybės tarnautojų, įskaitant ir 
KGB, kurie mažiau gali pasi
priešinti Rusijai, jei ten konser
vatoriai ar griežtieji nacionalistai 
paimtų viršų. Aiškindamas, kad, 
nors sąjūdiečiai atgavo neprik
lausomybę, jų laimėjimai neatsi
spindėjo gyvenimo standarto pa
kilime, bet jis manąs, kad po ket- 
verių metų arba komunistai lai- 

svarbi padėti Lietuvai įvairiuose 
projektuose, nes nuolat ateina 
prašymai ir užklausimai iš Lietu
vos institucijų, ieškančių įvairių 
sričių specialistų l>endradar- 
biauti. Toks profesinis bendra
darbiavimas gali būti naudingas 
ir abiem pusėm. Apygardų pir
mininkai buvo prašomi paskatin
ti apylinkes paskubėti su šių an
ketų užpildymu ir sugrąžinimu 
Krašto valdybai.

Gintaras Čepas, pirmininkau
jąs šiems posėdžiams, iškėlė rei
kalą peržiūrėti dabartines apy
gardų ribas. Dėl to daug disku
tuota. Palikta Krašto valdybai 
nuspręsti.

Kovo 28 d. sekmadienį, posė
džiai buvo pradėti 9 vai. ryto ir 
tęsti be pertraukos iki 1 vai. po
piet. Čia dalyvavo ir LB Teisinis 
patarėjas adv. Saulius Kuprys. 
Kalindamas apie Bendruome
nės inkorporacinį bei nuo taksų 
atleidimo statusų, jis kvietė visus 
būti atsargiems, kad šis statusas 
nebūtų pažeistas, ypač kų nors 
darant LB vardu.

Atėjo laikas įnešti kai kurias 
pataisas JAV LB įstatuose l>ei tai
syklėse. Kai kurios pataisos ir pa
pildymai yra žinomi, galbūt yra 
ir kitų. Apygardų pirmininkai 
buvo prašomi pranešti apie tai 
įstatų komisijai.

Posėdis užbaigtas pažvelgus į 
Ekonominių reikalų tarybos 
veiklų ir planus. Ši taryba buvo 
įsteigta vieneriėms metams 1992 
m. rugsėjo26d. Clevelande JAV 
LB Tarybos metinės sesijos me-

mės arba jie nukreips ekonomijų 
pagal savo “išmonę”. O Brazaus
kas žurnalistui pareiškė, kad 
“žmonės mus išrinko, nes jiems 
pažadėjom surasti mažiau skaus
mingų kelių pravesti reformas. 
Jei mes neįstengsime situacijos 
pagerinti, tai aš pirmas paspau- 
siu rankų tam, kuris mane -pa
keis”. -?į

Nepaisant visko...

Nors ekonominis vaizdas Lie-v 
tuvoje sunkus, bet korespon
dentas pabrėžia, kad politiškai ir 
kultūriniu pobūdžiu Lietuva ir 
kitos Baltijos respublikos yra _______
žydėjimo sezone. Esą krautuvės virtadieniais ir sekmadieniais — 
pilnos užsienietiškų prekių, |a- JAK-42 lėktuvas 7 vai. ryto paky- 
vinėse verda pokalbiai tarp vieti- * “ ‘ 
nių ir užsienio investitorių,^ 
spaudoje, TV ir pe radiją vyld 
platus politinių nuomonių pasi
keitimas.

Tuo tarpu..., korespondentas 
primena, kad 50-ies metų komu
nistinio dominavimo padaryto
sios žaizdos sunkiai gyja. Ir dau
gelis pasiryžę to nuužmiršti. 
Gėlės vis padedamos reguliariai 
prie KGB rūmų esančio memo
rialinio paminklo, ir kapuose, 
kur ilsisi sovietinės armijos 
nužudytieji 1991 m.

SUVAŽIAVIMAS
tu. Jos pirmininku yra Antanas 
Dambriūnas, gyvenantis Kali
fornijoje. ERT 1993 m. planuose 
yra numatyta sekanti veikla:

1) informuoti Amerikos lietu
vius ekonominėm temom ir juos 
skatinti dalyvauti ekonominėje 
veikloje;

2) išleisti informacinį leidinį 
JAV verslininkams apie galimy
bes l>endrovėms investuoti Lie
tuvoje;

3) suorganizuoti ekonominę 
konferencijų skatinti JAV komer
santus investuoti Lietuvoje į 
stambius projektus ir į smulkų 
verslų;

4) ištirti galimybes steigti in
vesticijų fondų, kuris galėtų pats 
investuoti j projektus Lietuvoje;

5) talkinti Lietuvos Turizmo

LB apygardų pirmininkų suvažiavime susitikę iš k.: Bostono 
apyg-, pirm. Česlovas Mickūnas, New Yorko— Kęstutis Mik
lus, Michigano — Liuda Rugienienė ir Krašto Valdybos pirm. 
Vytautas Maciūnas.

NAUJAS MOKSLO ŽURNALAS 
“LINGUISTICA BALTICA”

terijos parama.Baltų kalbotyrai skirto naujo 
mokslo žurnalo pirmasis tomas 
pasirodė šiemet sausio mėnesį. 
Tiesa, tai yra 1992 m. leidinys, 
bet kiek užsibuvo spaustuvėje.

Vyriausias šio žurnalo redak
torius yra Varšuvos universiteto 
Baltistikos katedros vedėjas 
prof. Wojciech Smoczyriski. Jam 
padeda asistentas Axel Holvoet. 
Nėra jokių abejonių, kad kruopš
čiai paruoštų straipsnių, ypač se
nosios Prūsų kalbos, autorius, 
taip pat konferencijų organizato
rius, yra naujųjų laikų spiritus 
movens tarptautinėje baltistikos 
arenoje.

Pirmas “Linguistica Baltica” 
tomas yra stambus veikalas (virš
300 puslapių). Pratarmėje rašo
ma, kad žurnalas turėtų tęsti 
senų tradicijų, kuri buvo pradėta 
1931 m., kai italas mokslininkas 
Giacomo Devoto įsteigė “Studi 
Baltici ’, kurių paskutinis tomas 
buvo paskelbtas 1969 m. Nuo 
1965-ųjų eina labai sėkmingai 
“Baltistica”, redaguojama Vil
niuje.

Bet žurnalo, skirto moksli
niam darbui baltistikos srityje už 
Lietuvos ribų, paskutiniuose de
šimtmečiuose neturėjome. Šių 
spragų dabar užpildo naujas žur
nalas, išleistas Varšuvos univer
siteto ir Lenkijos švietimo minis-

KUR SKRAIDO LIETUVOS 
KELEIVINIAI LĖKTUVAI

Kovo 30 d. “Lietuvos avialini
jų” lėktuvas pradėjo skraidyti 
nauju maršrutu Vilnius - Ams
terdamas - Vilnius. Tris kartus 
per savaitę — antradieniais,ket-

la Vilniuje ir po dviejų su puse 
■ valandos nusileidžia Olandijos 

sostinės aerouoste. Išlaipijięs ir 
paėmęs naujus keleivius, truputį 
po 1 vai. p. p. lėktuvas jau būna 
Vilniaus aerouoste.

Tai šeštas Vakarų aerouostas, 
į kurį skraido “Lietuvos avialini
jos” lėktuvai. Po tris kartus per 
savaitę iš Vilniaus aerouosto 
“LAL” lėktuvais galima nuskristi 
į Berlyną, Kopenhagą, Londo
ną po keturis kartus — į Frank
furtą ir Varšuvą.

Rytų kryptimi “Lietuvos avia
linijų” lėktuvai dabar skrenda tik 
į Maskvą. Gegužės mėnesį pla
nuojama atidaryti naują skrydį į 
Paryžių bei vėl skraidyti į St. Pe- 
tersburgą.

— Vilniaus universitete su
rengtas psichologų seminaras 
“Ar galima padėti žmonėms įveikti 
psichosoci alines krizes?’. Kas
met Lietuvoje nusižudo apie 
1000 žmonių. Psichologai ren
giasi įkurti “Krizių įveikimo cen
trų”.

— Varinis raseiniškių herbas 
— šuoliui pasiruošusi lūšis, bu
vusi prie miesto ribos, vienų 
naktį dingo.

Tarnybai leidžiant leidinį JAV 
rinkai. ERT projektam įgyven
dinti reikalinga pagalba iš visur. 
Apygardų pirmininkai bandys 
jos surasti per savo apylinkes.
(kkm)

Tarptautinė mokslininkų gru
pė įteikė savo straipsnius inau
guraciniam tomui. Tarp jų yra 
amerikiečiai (E. P. Hamp, W. 
R. Schmalstieg, J. F. Levin), vo
kiečiai (W. Euler, R. Eckert ir 
kt.), lenkai (abu redaktoriai ir 
kt.), lietuviai ir latviai.

Labai įdomų darbų skyrė bu
vęs Vilniaus Universiteto Lietu
vių kalbos katedros vedėjas prof. 
Zigmas Zinkevičius lietuvių kal
bos vystymui Karaliaučiaus sri
tyje (“Lithuanian in East Prus- 
sia”, 63-69).

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

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

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

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

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

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

LIETUVIU KULTŪRINĖ, RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". W1NC-FM 
90.5, VVorcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas 
Meilus, J r., 70 Curtis St., Aubum, MA 01501. Tel. 508 753-7232

NEW YORK-NEVV JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side, NY 11364. Tel. 718 229-9134arba 718428-4552. Fax 718 769- 
3302.

KOLODNY&KOLODNY: Virginija Kolodny, lietuviškai kalbanti 
advokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, NY 10007. Tel. 
212 349-7771. Nelaimiu ir susidūrimu atvejai, namų pardavi
mas, testamentai, išnuomojimai, kondomini jumų reikalai. Turi 
leidimu praktikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSFY, NEW YORK - "Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
niais nuo 2 iki 3 vai. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. 'Music of Lithuania" programa, vedama anglu 
kalba iš tos pačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 
2 vai. popiet. Dr. J. J. S tu kas - direktorius, 234 Sunlit Dr., 
Watchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.

MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja visuo
se teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadvvay, 
Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 962-5810.
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LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
PRISTATOMI I VISAS KAPINES 

NEW YORK, NEW JERSEY 
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.

IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-
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JONAS 
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- GALS! PA RODI, SALE

LĖKTUVAI
~ LAIVAI (CRUISES)
~ TRAUKINIAI (AMTRAK)
~AUTOBUSAI

NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ vietų lankymas

GRUPINĖS KELIONĖS l LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

Nors “Linguistica Baltica’’, 
savo turiniu pakankamai panaši 
į jau beveik 30 metų amžiaus vil
nietiškų “Baltistica”, vienas labai 
svarbus bruožas, kuriuo ji skiria
si, yra išsami Axel Holvoeto su
rinkta bibliografija baltistikos 
darbų,pasirodžiusių 1990 ir 1991 
metais. Tokio masto bibliografi
jos iki šiol neturėjome. Laukia
me, kad būtų pratęsta. Užsisaky
ti galima šiuo adresu:

Linguistica Baltica, Katedra 
Filologii Baltyckiej UW, PL-00- 
312 Warszawa, ui. Dobra 56, 
Polska, Poland.

Linkime naujam žurnalui 
daug sėkmės ir dėkojame redak
toriams už rūpestį ir triūsų.

Alfred Bammesberger
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Nusiminimas ir džiaugsmas

“Normos” premjera
Chicagos Lietuvių Operos ko !S LIETUVIŠKOS VEIKLOS CHICAGOJE

Atvelykio dienai skirtoje evan
gelijoje šv. Jonas kalba apie džiaugs
mą. Apie džiaugsmą Kristaus 
mokinių, kada jiems pasirodė 
Kristus, prisikėlęs Kristus! O jie 
buvo taip nusiminę, įsibaiminę. 
“Dėl žydų baimės” (kaip parašy
ta Evangelijoje) jie net duris 
buvo užsidarę. Tarp jų pasirodė 
prisikėlęs Kristus ir jiems tarė: 
“Ramybė jums”. Ir “mokiniai 
pamatę Viešpatį džiaugėsi”.

Džiaugsmas pakeitė nusimini
mą. Kristaus prisikėlimas susti
prino jų tikėjimą Kristumi. Pri
sikėlimas buvo jiems, o taip pat 
visiems amžiams liudijimas, kad 
Kristus nėra tik didysis žmogus, 
tik pranašas. Jis yra tas, kuris nu
galėjo visa naikinančią mirtį. Te
galėjo ją nugalėti tik Kristaus 
Dievas.

Šv. Jono vaizdą naujesniais 
laikais Solovjovas pakeičia Anti
kristo įvaizdžiu. Antikristas ne
neigia, kad Kristus yra Mesijas. 
Antikristas galvoja: po Kristaus 
Dievas galįs siųsti kitą mesiją, 
galingesnį už buvusį. Tik Anti
kristas neigia, kad Kristus yra 
Dievo sūnus. Betgi yra faktas, 
kad Kristus prisikėlė. Kas gi ki- 

_tas galėtų mirtį.nugalėti, jei ne- 
Dievo sūnus? Dievo sūnus — tai 
nepriimtina Antikristui, nes jei 
Kristus prisikėlė, tai Jis yra ir 
bus.

Ne tikėjimas Kristumi — Me
siju yra tikroji Krikščioniškosios 
sąmonės žymė, bet tikėjimas 
Kristaus prisikėlimu. Antikristas 
gali dalyvauti mūsų Kalėdose ir 
stovėti prie Kristaus prakartėlės, 
ir gali giedoti su mumis “Verkite 
angelai” Didįjį Penktadienį, 
tačiau Antikristas niekada neda
lyvaus Velykų Prisikėlimo pro
cesijoje. Prisikėlimo idėja yra

lektyvas savo 38-jo sezono veik
lai atžymėti ruošia Bellini ope
ros “Norma” premjerų, kuri 
įvyks balandžio 18 d. Morton au- 
kšt. mokyklos salėje, Ciceroje. 
Diriguos prieš 20 metų į šį kolek
tyvą įsijungęs jaunas muzikas Al
vydas Vasaitis (1973 m. jis diriga
vo “Kaukių balių”). Visi choristai 
bus vietiniai, tik solistų tarpe 
matysime svečių iš Lietuvos. Te
noro partiją atliks Lietuvos vals
tybinės operos solistas Bronius 
Tamašauskas. Taip pat dainuos 
Nijolė Ambrazaitytė ir Irena 
Milkevičiūtė. Vietinių solistų 
tarpe išgirsime: Vaznelį, Savri- 
mą, Rūkštelytę. Kaip ir praėju
siais metais, taip pat ir šiemetę 
tebus tik vienas operos spektak
lis.

Daugėja radijo programų
Chicagietis Raimundas Lapas, 

kuris vadovauja “Žemė L Pro- 
ductions” kompanijai, didina lie
tuviškų radijo programų skaičių. 
Dabar yra girdimos dvi šios ben

kalavijas, kuris perskiria dvasias.
Būdinga tad yra stebėti, kaip 

labai mūsų dienomis prisikėlimo 
idėja yra gesinama. Dabartinis 
pasaulis mielai klauso atitrauktų 
svarstymų apie Dievą ir Jo ap
vaizdą, apie dieviškąjį pradą, gy
venantį žmoguje.

Bet kai tik nurodoma, kad šis 
ryšys, nesuardomas, nepanei
giamas, yra Jėzuje Kristuje, kad 
jis įsikūnijo, gimė, mirė ir pri
sikėlė, kad Jis vėl ateis, bet šį 
sykį jau teisti pasaulio, dabarti
nis pasaulis pradeda arba tyčiotis 
arba pastebi, kad šią valandą jis 
neturįs laiko klausyti tokių daly
kų.

O tai todėl mūsų amžius taip 
to vengia, kad norima turėti Kri
stų — be Kryžiaus, neįpareigo
jantį jokiam atsižadėjimui, jokiai 
aukai.

Velykos kreipė dėmesį labiau 
į prisikėlusį Kristų. Atvelykis 
daugiau kreipia dėmesį į Kris
taus mokinių pergyvenimus — 
nusiminimą ir džiaugsmą.

Nusiminimas ir džiaugsmas 
lydėjo ir tebelydi žmonijos isto
riją. Senasis pasaulis gyvena nu
siminimu dėl visa naikinančios 
mirties, dėl prisikėlimo idėjos 
nepripažinimo. Kristaus pri
sikėlimas atnešė revoliucinį per
versmą pažiūroje į mirtį. Mirtis 
po Kristaus yra nebe galutinė, o 
tik laikinė, tik praeinanti.

Šv. Povilas pastebėjo šį pažiū
rų perversmą su prisikėlimo fak
tu, nes be prisikėlimo joks žygis 
ir jokia auka neturi gilesnės 
prasmės, “jei mirusieji nesike
lia”.

Kristaus prisikėlimas laidavo 
visų prisikėlimą ir tuo pačiu pa
gimdė tikėjimą žmogaus nemir
tingumu.

drovės radijo valandėles kasdien (iš
skyrus šeštadienį). Rytais (nuo pir
madienio iki penktadienio) per 
WNDZ stotį nuo 10 vai. ryto tran
sliuojama pusvalandžio programa 
Tomis pat dienomis nuo 6:30 vai. 
vak. iš WCEV stoties yra pusvalan
dinės “Vakarinės naujienos”. Sek
madieniais girdimas “Labas rytas 
programa (8 vai.), o 10 vai. ryto — 
45 minutes trunkanti programa “Vai
ras”. Visos šios programos (išskyrus 
paskutiniąją) skiriamos žinioms ar 
komentarams iš Lietuvos arba apie 
įvykius Lietuvoje.

Žinios ar komentarai perduoda
mos objektyviai arba bešališkai, ne
vengiant skirtingų pasisakymų, jei
gu yra kontroversinis dalykas. Žinias 
perduoda ir pasikalbėjimus praveda 
Ramunė Zdanavičiūtė, o kartais pats 
Raimundas Lapas. Su savo komenta
rais dažnai dalyvauja ir vietinis poli
tologas dr. Aleksandras Štromas.

Futbolininkai baigė 
pirmenybes

Velykinė kompozicija ir nuotrauka Romualdo Kisieliaus.

"Lituanicos’ futbolininkai kovo 
14 d. baigė salės futbolo pirmenybes 
pralaimėjimu (3-2) prieš “Pegasus” 
komandą. Pirmenybių pabaiga Lie
tuviams nebuvo sėkminga, ir iš trejų 
rungtynių surinko tik vieną tašką. 
Planuotoji 3-4 vieta tad išslydo iš 
mūsiškių rankų, ir “Lituanica” atsi
stojo 7-je vietoje iš dešimties “ma- 
jor” lygos komandų. Pirmaisiais bu
vo “Maroons”, o antroje vietoje liko 
“United Serbs . “Lituanieai” atiteko 
tik vienas apdovanojimas, nes jos 
žaidėjas Virgis Žuromskis su 14 
įmuštų įvarčių iškovojo geriausio 
įvarčių mušėjų taurę.

Dabar “Lituanica” turės ginti 
meisterio vardą lauko futbolo pirme
nybėse, kurios prasidės balandžio 25 
d. rungtynėmis prieš “Kickers” ko
mandą Elgin, IL.

Dailės paroda

Chicago Cultural Center patalpo
se, Chicagos miesto centre, kovo 19 
d. atidaryta vienos iš garsiausių Lie
tuvos šiuolaikinių dailininkių — Da
lios Kasčiūnaitės meno paroda. Joje 
eksponuoti 34 abstrakcionistiniai 
mišrios technikos paveikslai. Šią pa
rodą, kurią suorganizavo Chicago- 
Vilnius miestų draugystės komitetas 
kartu su Balzeko Lietuvių kultūros . 
muziejumi, galima lankyti iki ba- į 
landžio 25 d. įėjimas į šią parodą 
nemokamas.

Dariaus - Girėno minėjimas
Transatlantinį Dariaus — 

Girėno žygį šiemet rengiamasi 
ypatingai atžymėti. 60 metų su
kaktuviniam minėjimui sudary
tas komitetas iš daugiau kaip 50 
asmenų, kuriam vadovatija V. 
Ramonis, o kiti valdybos nariai 
—- J. Daraška, L. Krutulienė ir 
V. Stanaitienė.

Taip pat veikia 10 komisijų, 
kurios rūpinsis paskirais 
minėjimo reikalais. Numatomos 
iškilmės prie Dariaus-Girėno 
paminklo Marquetter Parke ir 
Midvvay aerodome. Taip pat bus 
bažnytinės apeigos, banketas ir 
kt.

Naujausios vaizdajuostės
Jaunimo Centro moterų klu

bas šio centro kavinėje kovo 26 
d. vakare buvo suruošęs vaka
ronę, kurios metu buvo parodyta 
Viktoro Kapočiaus vaizdajuostė 
apie prezidento rinkimus Lietu

voje ir inauguracij09»iškilmes. 
Gausiai susirinkę tįHftječiai dvi 
valandas stebėjo istorinio po
būdžio vaizdus, dcm^pose pa
matė kandidatus-į~p$zidentus 
— J. Vilkaitį, S. įLaaoraitį, A. 
Brazauską, kiek trumpiau — ir 
kitus, kurie norėjo tapti prezi
dentu, bet vėliau kandidatūras 
atsiėmė arba nesurinko reikia
mo kiekio balsų. Buvo vaizdų ir 
iš kariuomenės parado preziden
to inauguracijos dieną, Lietuvos 
kaimo ir mažų miestelių vaizdai, 
kur lankėsi prezidentiniai kandi
datai. Šią vakaronę atidarė A. Li- 
kanderienė.

Prisimintas Putvinskis
Šiaulių įkūrėjo Vlado Pūtvio- 4 

Putvinskio minėjimas, prisimi- 
nant jo 120 metų gimimo su
kaktį, buvo Šaulių nanųipse kovo 
7 d. Čia ilgešriię. paskaitą skaitė 
dr. Vytautas Dargis. Be jo, 
kalbėjo Juozas Mikulis, Algis Re
gis, dr. Antanas Adomavičius, 
Algirdas Budreckas ir kt. 
Minėjimą surengė Vytauto 
Didžiojo Saulių rinktinės vado
vybė.

“Antras kaimas” ir 
solistė ,

\ Seklyčios popietėje-kovo 24 
g.■-pasirėdė humoro kolektyvas 
“Antras kaimas”, o estradinių 
dainų padainavo Lietuvos solistė 
Nijolė Ščiukaitė. Antrakai- 
iniečiai, šį kartą dalyvavę tik ke
turiese (E. Būtėnas, T. Bublys, 
K. Žukauskas ir A. Vitaitė),ilgiau 
nei pusvalandžio programoje 
linksmino vyresniuosius tau
tiečius.

Po pertraukos savo skambio
mis dainomis dėmesį, pabraukė 
N i joję: Ščiukaitė., kuri. daugeliui 
buvo pažįstama iš plokštelių ar 
jos anksčiau surengto koncerto 
Chicagoje. Kai kurie nuolatiniai 
lankytojai teigė, kad tokios įdo
mios trečiadienio popietės “Sek
lyčioje dar nėra buvę.

Atvyksta Vytautas Beliajus
Amerikos lietuvių tautinių šo

kių veteranas, jų mokytojas?žur- 
nalo “Viltis" leidėjas Vytautas 
Beliajus vėl ruošiasi atvykti į 
Chicagą (paskutinį kartą čia buvo 
pereitą vasarą per Lietusių tau-

(nukelia į 4 psl.)

Lietuvos dienoraščio skeveldros
Alfonsas Nakas 8

Tos pa
čios mergaitės, po gegužinių pa
maldų aikštėje, daug gražesnės, 
negu gimnazijos koridoriuose... 
Kad Marijos litanijos ir suplika
cijų giedojimas nekeltų tiek nuo
bodulio, su keliais kitais draugais 
eidavau “ant viškų”, paminti 
vargonų dumplių. Nemažai laiko 
sau praleidęs paslaptinguose 
bažnyčios požemiuose, su didi
kų Przezdzieckių ir Tyzenhauzų 
marmuro sarkofagais. Ačiū pai
kai tautininkų valdžiai, ateitinin
kus pamokiusiai resistencijos...

Grįžtam į šventorių. Abiejų 
takų pakraščiai apstatyti stale
liais. Ant jų stirtos kristų, su at
verta širdim ir spinduliuojančiu 
veidu. Ir saldžiaveidžių marijų, 
su kūdikiu ant rankų. Rožančių, 
maldaknygių, škaplierių. Kaip 
anais laikais, prieš hunų erą. De- 
vocionalijų stalelius apspitę dau
giausia vyrai, bažnyčioj palikę 
moteris giedoti. -

Šiauriniam šventoriaus šone 
būrelis mergyčių praktikuojasi 
kažkokiom iškilmėm. Jos, aštuo- 

nerių-dešimties metelių, visos 
baltom suknytėm, baltais lanke
liais plaukus peijuosusios, bal
tom kojinėlėm. Vienos svarbios 
detalės nepastebėjau, bet paste
bėjo mano fotoaparatas: bateliai 
visokių spalvų ir formų: juodi, 
balti, raudoni; sportiniai ir var
gani sandaliukai. Siųskime, 
žmonės, Lietuvon daugiau batų! 
Mergytėms — ir baltų!.

Nepriklausomybės aikštėj, prie
šais bažnyčią, Roberto Antinio 
Laisvės paminklas. Obeliskas su 
aukštakrūte moterim, abi rankas 
išmetusią į saulę. O pačiam 
saulės centre, ovale, tarp moters 
delnų — SVASTIKA. Kad šio 
paminklo bolševikai nesunaiki
no, reikia laikyti tikru stebuklu. 
Beje, jis statytas 1931 m., kai Hi
tleris dar buvo bejėgis ir bereikš
mis. Visa gimnazija dainuodama 
ateidavo prie šio paminklo Vasa
rio 16-osios švęsti, kad ir 
didžiausiam šalty kalbų išklausy
ti.
Po ketverių metų sugrįžau į sti

linguose grafų Przezdzieckių dvaro 
rūmuose įrengtą kraštotyros mu
ziejų. Dabar, sekmadienio po
pietę, radome budinčias tris mo
teris, bet be mūsų — anei vieno 
lankytojo. Mums keturiems Jo
lanta Maziliauskaitė aprodė 
rūmų kambarius su kai kurių 
liaudies meistrų kūriniais, 
medžio figūromis bei paveiks
lais. Roma Vanagienė kai kurias 
ekspozicijas aptarė. Janina Kava
liauskaitė, keliolika metų 
prižiūrinti Liongino Šapkos 
kūrybą, visą valandą aiškino 
kūrybos detales ir dailininko bio
grafiją.

Labai nuliūdino unikalių dva
ro rūmų būklė. Pasak LTE, neo
klasicistiniai rūmai, po 1905 m. 
įgavę neobaroko ir elektikos 
bruožų. Jie 1940-jų rudenį susi
pažino su brezentinių batų ir po- 
litrukų rubaškų kvapu. Nuo 
1944 m. tolydžio prievartaujami 
ir naikinami. Tik įsteigus krašto
tyros muziejų irimas prilaikytas. 
Apvertktina rūmų išorė (man- 
driai tariant—eksterjeras). Plei
šėja kampai. Reikia tinko ir dažo. 
Viduje aptvarkyti du ar trys kam
bariai su dailės eksponatais. 
Prieš ketverius metus radau vi
siškai restauruotą grafų valgo
mąjį. Stalas, kėdės, kristalinis 
sietynas, ar kažkas panašaus. 
Indų spinta-bufetas su porcelano 
lėkštėmis, kristalo stiklais. Jo
lanta sakė, išgrobstytus, išpar

duotus geranoriškai sugrąžino 
žmonės. Ir brangus aliejinis pa
veikslas ant sienos. Visa tai aš 
jau matęs, o dabar žavėjosi mano 
moterys.

“Veskit, sakom į kitą restau
ruotą kambarj”. Jolanta blogai 
pasijunta. Kito nėra. Ir nežinia 
kada bus. Restauracijai neturi 
pinigų... Štai kaip!

Daug Liongino Šapkos me
džio skulptūrų mačiau 1988- 
siais. Dabar eksponuojama ir 
pati nuostabiausia grupė, vadi
nama “Paukščių balius”. Liongi
no Šapkaus vieta ne Rokišky, o 
Kaune arba Vilniuje. Jis vertas 
metuose ne kelių šimtų lankyto
jų, o kelių šimtų tūkstančių. Ir 
ne tik todėl. Manding, klimato 
sąlygos Rokiškio dvare Šapkos 
dievams, ir žmonėms, ir paukš
čiams, tokios blogos, kad visi jie 
susirgs nepagydomu reumatiz
mu.

Dar kartą Rokiškį lankysiu 
rugsėjo 8 d. Dabar, daugiausia 
apylinkes, aprodinės Juozas Ma- 
tuzonis. Čia turiu pažymėti, kad 
mano gimtasis Rudžių kaimas 
per bolševikinius dešimtmečius 
išaugino tik pustuzinį inteligen
tų. Du iš jų liko ištikimi savo 
apylinkei visą gyvenimą.

(Rus daugiau)

Skulptoriaus Roberto Antinio 1930 m. statytas Laisvės pa
minklas Rokiškyje. Per visus bolševikmečius stovyla išliko, 
nepaisant svastikos. Alfonso Nako 1992 m. vasarą daryta nuotran- 
ka.



— PREMIJA GINTEI DAMUŠYTEI —

Gintė Damušytė Vytauto Maželio nuotrauka.

Ateitininkių Giedros korpora
cija-jau ketvirtą kartą išrenka metų 
veikliausią moterį ir jai paskiria 
$2,000 premiją, kurios mecena
tas yraprel. dr. Juozas Prunskis. 
Jis yra ir tos premijos sumanyto
jas — iškelti metų veikliausią 
motelį, kuri labiausiai 
pasižymėjo krikščioniškų idealų 
tarnyba.- Tokia buvo parinkta 
Gintė Damušytė.

Prieš tai tokias premijas gavo 
Juzė Daužvardienė, Nijolė 
Sadūnaitė ir Mūnchene, Vokie
tijoje, plačiai veikianti Alina Gri
nienė.,. . - -

Si žinia labai pradžiugino 
“Darbininko redakciją, nes 
Gintė buvo artimiausia redakci
jos kaimynė, 12 metų dirbo tame 
pačiame redakcijos kieme. “Darbi
ninko” redakcijos akyse ji išaugo

IŠ LIETUVIŠKOS VEIKLOS
(atkelta iš 3 psl.)

tinių šokių festivalį). Jis čia žada 
išbūti nuo balandžio 24 iki 29 d. 
Apsistos pas vietinius tautinių 
šokių entuziastus Bruno ir Lucil- 
le Shotus.

Balandžio 27 d. jis, kaip 
garbės svečias, dalyvaus Univer- 
sity of Chicago International 
House tautinių šokių programos 
įsteigimo 60 metų minėjime. Iš
vakarėse jis padės mokyti tauti
nius šokius First Baptist Church 
patalpose Evanstone. Visur jį 
kviečia amerikiečiai, kuriems 
rūpi tautinių šokių išlaikymas. 
Tikimasi, kad ir lietuviai padarys 
.susitikimą su šiuo lietuviams 
daug nusipelniusiu asmeniu.

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje

Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejaus Chicagoje vadovybė 
rengia visuomenei politinio, vi
suomeninio, kultūrinio pobū
džio paskaitas- šio muziejaus pa
talpose. fNuo 1988 m. pavasario 
jau yra įvykę apie 30 įvairių va
karonių. Jų rengimu rūpinasi šio 
muziejaus, darbuotojas dr. Do
vydas Fainhauzas.

Kqyo26d. vakare įvyko įdomi 
yprof. Juliaus Šmulkščio (iš India- 
na.JJniversity, Fort Wayne, IN) 
paskaita tema “Politinė diferen
ciacija Lietuvoje po pastarųjų 
Seimo ir prezidento rinkimų". 
Gegužės 7 d. net du prelegentai 

»(kun. William Wolkovich-Valka- 
vičius, iš Norwood, MA, ir dr. 
Robertas Vitas, iš Chicagos) na
grinės temą “Lietuvių imigracija 
JAV ir tautinė tapatybė”. 

į tvirtą, plataus masto visuome- 
nininkę. Todėl ir džiaugies, anot 
poeto Kazio Binkio, kad auga 
gražus atžalynas. ,

Gintė gimė Clevelande 1956 
m., mokėsi Detroite, ten baigė 
Wayne valstybinį universitetą, 
studijavo politinius mokslus ir 
istoriją. 1975 m. vokiečių kalbą 
studijavo Goethes institute Vo
kietijoje. Visuomeninio darbo 
mokykla jai buvo Dainavos jau
nimo stovykla, kur ji praleido 
savo vasaras atostogas. Jos tėve
liai, dr. Adolfas Damušis ir Jad- 

Svečius sutiko skautų ir skaučių 
vienetai.

vyga Damušienė, buvo uolūs tos komisijoje apie sovietų.- pašto Didžiosios salės
stovyklos organizatoriai, statyto- pažeidimus. Ji dalyvavo įvairiose buvo išstatyti stak

gaminiais, kuriuos buvo galima 
įsigyti. Taip pat buvo ir loterijų

jai, prižiūrėtojai. Iš jų Gintė ir 
gavo visuomeninės veiklos po
linkius.

Kartą iš jaunimo stovyklos 
Dainavoje grįždamas, užsuko

Niekieno žemė — 
Prūsų Lietuva

Tokiu vardu vadinasi Leonar
do Surgailos fotografijų paroda, 
Lion Frame (Leono Narbučio) 
galerijoje vykusi kovo 26 - ba
landžio 10 dienomis. Buvo išsta
tyta apie 50 spalvotų fotografijų, 
kuriose atžymima kadaise buvu
si lietuvių žemė, o dabar tapusi 
“niekieno žeme”. Kaip išleista
me parodos kataloge sakoma, 
nuotraukose lietuviškosios kul
tūros pėdsakų nereikia ieškoti, 
nes jų ten nėra. Iš tų nuotraukų 
žvelgia nykūs vaizdai, net ir kai 
kur vaizduojami žmonės yra vi
siškai svetimi. Tokia liūdna yra 
to krašto, anksčiau vadinto 
Mažąja Lietuva, kasdienybė.

Rūpinasi Lietuvos 
našlaičiais

Ghicagoje sukurtas Lietuvos 
našlaičių globos komitetas “Sau
lutė” (angliškai— “Sunlight — 
Committee to Aid Lithuanian 
Orphans). Planuojama aplankyti 
visus Lietuvos našlaičių namus. 
Bus stengiamasi surasti rėmėjų, 
kurie,/aukodami po 10 dol. per 
mėnesį, galėtų būti vieno naš
laičio globėju. Komiteto nariai 
žada aukas rinkti ne vien iš lietu
vių, bet ir iš amerikiečių. Šio ko
miteto pirmininkė Indrė Tijūne- 
lienė, 419 Weidner Rd., Buffalo 
Grove, IL 60089. Organizatoriai 
visus tautiečius ragina prisidėti 
prie šio svarbaus reikalo.

“Lituanicos” susirinkimas
Chicagos “Lituanicos” futbolo 

klubo metiniame narių susirinki- 

kun. Viktoras Damušis ir šią jau
ną studentę paragino važiuoti į 
Lietuvių Religinę Šalpą ir ten 
metus pasidarbuoti. Tik metus, 
nes Šalpai reikia pagalbos. Ir 
Gintė apsisprendė važiuoti tik 
dėl to, kad šis darbas bus tiesio
ginė pagalba Lietuvai, kad ji 
galės prisidėti prie Lietuvių Ka
talikų Bažnyčios Kronikos sklei
dimo. Pogrindžio spauda juk ir 
buvo tautos šauksmas. Tad tas 
balsas Gintę ir patrabkė eiti ir 
aukotis, aukoti save tėvynei, 
kuri yra tokioje priespaudoje.

J New Yorką ji atvyko 1979 
metais. Tik metams, bet tas lai
kas išsitęsė iki 12 metų. Idealisti
nis aukos darbas patraukia jau
nus žmones. Čia ji suprato savo 
paskirtį, čia ji išvystė plačią ir 
didelę veiklą.

Bent dalį čia prisiminsime. 
Pradžioje Lietuvių Religinės 
Šalpos įstaigoje ji buvo reikalų 
vedėjo pavaduotoja, o tuo 
vedėju buvo kun. Kazimieras 
Pugevičius, amerikietiško sti
liaus visuomenininkas, ^sugebąs 
panaudoti modernias priemo
nes, greitai pagaunąs naujas 
idėjas. Jis ir buvo tas asmuo, ku
ris išplėtė Lietuvių Religinės 
Šalpos įstaigą ir taip sudarė sąly
gas plačiai Gintės veiklai.

1980 m. įstaiga suorganizavo 
vieną savo skyrių — Lietuvių In
formacijos Centrą. Gintė tapb to 
centro direktorė. Ji ir išvysteįln- 
formacijos Centrą į užsienyje 
plačiai pripažintą ir patikimą 
žinių agentūrą. Ir tomis sąlygo
mis įstaiga surinkdavo aktualiau
sias žinias apie Lietuvą. Labiau
siai ją domino žmogaus teisės 
klausimai. Apie žmogaus teisių 
padėtį Lietuvoje ji kalbėjo įvai
riose konferencijose. 1983 m. ji 
liudijo JAV Kongreso apklausos 

tarptautinėse konferencijose: 
Helsinkio susitarimų konferen
cijoje, Ottawoje 1985 m., Vieno
je 1986 m., Paryžiuje 1989 m., 
Kopenhagoje 1990m., NevvYor-

CHIGAGOJE
me kovo 21 d. Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte pranešimus pa
darė klubo pirmininkas Albertas 
Glavinskas, vicepirm. ir pagrin
dinės komandos vadovas Biel- 
skus, iždininkas Jonas Juška ir 
kiti.

Buvo papasakota apie klubo 
penkių komandų pasirodymus 
pernai metų pirmenybėse, o taip 
pat ir salės futbolo turnyre. Pa
sidžiaugta meisterio vardo 
laimėjimu praėjusių metų Chi
cagos ir apylinkių pirmenybių 
aukščiausioje lygoje, kas buvo 
pasiekta pirmą kartą per klubo 
42 metų gyvavimą. Visi laimėto
jai, o taip pat kai kurie valdybos 
nariai buvo apdovanoti čempio
nų žiedais. Su viltimi buvo 
pažvelgta į naują pirmenybių se
zoną, kuris bus pradėtas ba
landžio 23 d. rungtynėmis prieš 
“Kickers” komandą.

Kaziuko mugė
Chicagos ir apylinkių lietuvių

Vaizdas iš Kaziuko mugės Chicagos Jaunimo Centre kovo 7 
d. Matomos “Kernavės” tunto skautės. Ed. Šubičio nuotr.

ke 1990 m.

Mokėdama gerai anglų kalbą, 
ji vertė daug informacinės lite
ratūros, iki 1989 m. vertė po
grindžio spaudą, vėliau jau Są
jūdžio ir atsikūrusios Lietuvos 
raštus. Vykdama į tarptautines 
konferencijas, dažnai pasiimda- 
vo ir savo kompiuterį, kad tuoj 
galėtų suteikti informaciją pa
saulio spaudai. Kai iš atgimusios 
Lietuvos čia atvyko įvairūs vei
kėjai, ji sudarė sąlygas jiems su
sitikti su Amerikos valdžios 
žmonėmis, su spauda ir visuo
menės organizacijomis.

1982 m. ji suredagavo leidinį 
‘Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania”. Ji 
buvo “Bridges” 1983 m., “Ob- 
server 1984 m. redakcijų bend
radarbė.

Šalia to veikė ateitininkuose, 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo są
jungoje buvo vicepirmininke 
1979-83 m., Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės visuomeninių 
reikalų komisijos vicepirminin
ke 1979-1988 m. Už visuome
ninę veiklą jai buvo paskirta E. 
Kriaučeliūno fondo 1984 m. pre
mija. Kaip viena iš pasižymėju
sių jaunų moterų Amerikoje, ji 
buvo pagerbta 1983 m. Ji prik- 

skautija kovo 7 d. Jaunimo Cen
tre surengė tradicinę, jau 35-ją 
Kaziuko mugę. Tą dieną Jauni
mo Centras buvo tikra “jauni
mo ’ vieta, nes šiaip čia jo, išsky
rus šeštadienius, kuomet pamo
kas turi lituanistikos mokykla, 
beveik nesimato.

Mugę aplankė apie 3,000. Ati
darymas buvo 11:15 vai. ryto, 
kuomet į salę įžygiavo Lietuvos 
garbės konsulas V. Kleiza, skau
tų vadai — S. Miknaitis, G. De
veikis, E. Korzonas ir kiti.

' i H .J *.pakraščiuose
i stf įvairiais

su įvairiais laimikiais. Akademi
kai skautai pardavinėjo lietuviškas 
knygas, muzikos kasetes, plokš
teles ir retesnius suvenyrus.

Skautų vienetai buvo įsirengę 
kavines atskiruose kambariuose, 
o didesnio pobūdžio užkandinės 
buvo apatinėje salėje ir kavinėje. 
Šiaip jau viskas buvo trafaretinio 
pobūdžio, panašiai kaip ankstes
niais metais, tik šį kartą malonų 
siurprizą pateikė “Kernavės” tunto 
“Dainuojanti sodyba”, kurioje 
pasirodė skautės su dainų pro
gramomis. Jaunąsias dainininkes 
paruošė tuntininkė Ramutė Ke- 
mėžaitė.
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Aprašė Darių Kasperaitį
Ledo ritulio žaidėjas, 20 

metų amžiaus jaunuolis iš Lietu
vos, Darius Kasperaitis nuo šio 
sezono pradžios žaidžia New 
Yorko “Islanders” profesionalų 
komandoje. Apie jį dabar 
nemaža rašo JAV didžioji spau
da. Kovo 8 d. “The New York 
Times” įdėjo ilgoką Joe Lapointe 
rašinį su didele Kasperaičio nuo
trauka.

Pasakojama nuotykių apie jo 
naujos BMW mašinos nutempi- 
mą dėl nelegalaus jos pastatymo, 

lauso prie JAV Katalikų spaudos 
sąjungos ir Valstybinės Katalikų 
komunikatorių sąjungos.

Lietuvai įstojus į Jungtines 
Tautas 1991 m. rugsėjo 17 d., 
kaip savanorė dirbo Lietuvos mi
sijoje prie Jungtinių Tautų. Nuo 
1992 m. spalio 13 d. ji ten dirba 
kaip Misijos patarėja. Misijos 
humanitariniams, socialiniams 
ir informaciniams klausimams. 
G. Damušytė vadovauja Misi
jos darbams Jungtinių Tautų 
trečiajame komitete (socialiniai, 
humanitariniai ir kultūriniai 
klausimai) specialiame politinia
me komitete, “UN Develop- 
ment Program”. Gintė taip pat 
yra Misijos spaudos atstovė.

Čia suminėta tik jos veiklos 
dalis, bet ir tai rodo—kokia plati 
ir svarbi ta jos veikla. Ne tik in
formuoja, bet drauge ir gina Lie
tuvos reikalus.

Todėl ir džiaugiamės, kad to
kia asmenybė išaugo mūsų artu
moje ir su tokiu idealizmu išėjo 
ginti gėrio ir laisvės, nuskriausto 
žmogaus ir Lietuvos laisvės. Kai 
ši laisvė jau atgauta, ji savo darbą 
skiria, kad Lietuvą Jabiau visi 
pažintų, suprastų jos polėkius, 
kad pati Lietuva tvirčiau eitų de
mokratijos keliu, (p.j.) 

rašoma apie jo motiną, kuri iš 
Lietuvos atvykusi stebi Dariaus 
žaidimą Straipsnyje minima, 
kad vieną kartą jam žaidimo 
metu buvo sužeista koja, ir ši 
verkdama atėjo į persirengimo 
kambarį. Darius jai taręs: 
“Mama,tu neprivalai verkti. Dar 
kartą taip padariusi, turėsi grįžti 
namo, nes ledo ritulys yra mano 
žaidimas!” Pats rašinys baigia
mas Kasperaičio žodžiais: 
“Laimėtas pasaulio jaunių čem
pionatas, olimpinis auksas, 
Amerika, “Islanders” žaidėjas, 
“National Hockey” lyga. Nega
liu tikėti. Ledo ritulys, tai mano 
gyvenimas”.

Apie Kasperaitį ilgesnę žinią 
įsidėjo ir “Chicago Sun-Times” 
kovo 28 d. laidoje. Čia vėl pasa
kojama apie įvykį su mašina ir 
iškeliami jo dideli sugebėjimai, 
kurių dėka “Islanders” komanda 
šį sezoną tapo solidžia komanda.

Beje, šis jaunas vyras gauna 
450 tūkstančių dolerių per vieną 
sezoną.

Apie Artūrą Karnišovą
Artūras Karnišovas žaidžia Se- 

ton Hali universiteto krepšinio 
rinktinėje. Šiemet ši rinktinė pa
sirodė gana gerai, tačiau NCAA 
turnyre suklupo antrame rate, 
nors buvo tikėta, kad ji iškils 
aukščiau.

Karnišovas irgi susilaukia 
daug dėmesio Amerikos spaudo
je. Kovo 8 d. ilgoką rašinį apie 
jį įdėjo New Yorko dienraštis 
“Newsday” (autorius Tim Lay- 
den). Pagal šį autorių, prieš tre
jus su puse metų šis, dabar 21 
metų jaunuolis Karnišovas, buvo 
lieknas, išbalęs svetimšalis, ku
ris vos susikalbėjęs angliškai. 
Dabar Jis jau žymenimis apdova
notas atletas, savo iškilios ko
mandos ramstis, geras studen
tas, išdidus olimpinio bronzos 
medalio savininkas. Rašoma, 
kad jis sparčiai bręsta kaip krep
šininkas ir rimtai galvoja patekti 
į NBA profesionalų lygą.

Jaunučių pirmenybės
Šiaurės Amerikos lietuvių jau

nučių berniukų krepšinio pirme
nybės įvyks balandžio 24-25 die
nomis Detroite. Bus žaidžiama 
trijose klasėse — skirtingose 
amžiaus grupėse, pradedant gi
musiais 1982 m. ar jaunesniais.

Š. Amerikos salės sporto šakų 
varžybos bus New Yorke gegu
žės 28-31 dienomis. Varžybos 
pramatytos šiose sporto šakose: 
vyrų krepšinyje, moterų tinkli
nyje, šachmatuose, stalo tenise, 
plaukime.

Sporto programos pirmininku 
yni Algis Jankauskas, o organiza-

VILTIES
ŠVENTĖ 
KAUNE
Lietuvos ir Prancūzijos katali

kai organizuoja didelę šventę, 
kurią numatoma surengti ba
landžio 17-18 dienomis Kauno 

• sporto halėje. Vienas pagrindi
nių šventės tikslų — suburti Lie
tuvoj^, veikiančias katalikų jauni
mo organizacijas, sąjūdžius ir 
maldos grupes bendram darbui, 
Dievo .garbei ir žmonių gerovei. 
Lietuvos vyskupai šį renginį lai
mina, tikėdamiesi, kad jis padės 
geriau dvasiškai pasirengti Šv. 
Tėvo atvykimui į Lietuvą Vilties 
šventė skirta visiems Lietuvos 
žmonėms — jaunimui, suaugu
siems, invalidams, praktikuojan
tiems krikščionims ir tiems, ku
rie tikėjimo dar ieško.

Šventėje dalyvaus broliai ku
nigai Jacųuart, daug metų pra
leidę Afrikoje misionieriaudami 
ir dirbdami tarp raupsuotojų, 
jaunimo apaštalas kun. Daniel 
Ange, Jacąues Lebreton, žmo
gus praradęs regėjimą, rankas ir 
kojas, tačiau per tikėjimą ir gy
venimą su Jėzumi liudijantis 
Dievo malonės galybę ir džiaug
smą. Atvykti taip pat žada pasau
linio garso gydytojas, vėžio ligų 
specialistas profesorius Joyeux 
bei “Miriam” bendruomenės na
riai iš Kanados. Kiekviena Lietu
vos parapija ar jaunimo organiza
cija prisistatys originalia ir trum
pa programa.

Abi šventės dienas bus ben
dras Eucharistijos šventimas ir 
giesmės, Šventę užbaigs mišios, 
kurias aukos Lietuvos vyskupai.

— “Akademija”, Vilniaus 
dailės akademijos galeriją po re
monto atidaryta Vimiaus--sena
miestyje, Latako g. Dviejose jos 
salėse bus išstatyta studentų ir 
dėstytojų kūryba. Naujosios ga
lerijos atidarymu pradedamas 
Vilniaus dailės akademijos 200 
metų jubiliejaus minėjimas.

Kriminaliniai įvykiai 
Lietuvoje

Trakų rajone, Lentvaryje, prieš 
kovo 29 d. vidurnakti į automobi
liais prekiaujančios firmos "Vekto- 
na" parduotuvę įsiveržė penki kau
kėti vyrai. Grasindami kažkokiu 
ginklu, panašiu i automatą, plėši
kai nuginklavo abu sargus, pririšo 
juos prie suolo. Plėšikų grobis ne
menkas - 9,300 JAV dolerių, 10 
tūkst. talonų, "Mercedes-Benz 190 
T" techninis pasas (mašina neuž- 
sivedė, ją išgelbėjo prastas akumu
liatorius) Ir firmos vadovo brangus 
japoniškas fotoaparatas. Išeidami 
plėšikai sargų neatrišo. Paryčiais 
juos išvadavo aikštelėje stovėjusio 
autobuso vairuotojas.

Naktį iš kovo 29 d. i kovo 30 d., 
penkiolika minučių po pirmos, 
galingas sprogimas driokstelėjo 
Šiaulių miesto centre esančiame 
restorane "Šiauliai*. Smalsuoliai, pa
norę pamatyti, kaip po sprogimo 
atrodo šis dar taip neseniai buvęs 
geriausias ir prabangiausias miesto 
restoranas, ryte pamatė apgailėtiną 
vaizdą. Aplink kampinę pastato dali 
ant šviežio nakties sniego spindėjo 
stiklai, per langų kiaurymes karojo 
pajuodusios apdraskytos užuolai
dos, styrojo išdraskyti langų rėmai. 
Iškelta baudžiamoji byla, vyksta 
tyrimas.

cinio komiteto pirmininku — 
Pranas Gvildys. Taip pat pa
kviesti ir atskirų sporto šakų va
dovai. Garbės komitete dalyvau
ja ir žymusis JAV profesionalų krep
šininkas, Lietuvos olimpinės 
krepšinio rinktinės narys Šarū
nas Marčiulionis.

E. Šulaitis



SVEČIAI IS LIETUVOS 
LANKO LOS ANGELES

Per pirmąsias šių metų šešias 
savaites Los Angeles lietuviai 
kaip niekad susilaukė daug žy
mių svečių iš Lietuvos. Sausio 
viduryje, pakviesta tuometinės 
LB Vakarų apygardos pirminin
kės Angelės Nelsienė? dalyvau
ti apygardos metiniame suvažia
vime ir 1991 sausio 13-sios įvy
kių Vilniuje minėjime, atvyko 
garsioji disidente ir politinė ka
linė, Sausio 13-sios Brolijos pir
mininkė Jadvyga Bieliauskienė.

Suvažiavimo metu ji dalyvavo 
svarstytose aptarti politinei rai
dai Lietuvoje nuo Sąjūdžio pra
džios iki naujojo Seimo rinkimų, 
o Sausio 13-sios įvykių Vilniuje 
prie televizijos bokšto ir parla
mento rūmų minėjime pasakė 
pagrindinę kalbą. Du kartus so
vietuos gulagus perėjusią viešnią 
Los Angeles lietuviai deramai 
pagerbė. Daugelis šeimų kvie
tėsi ją pas save, ji svečiavosi pas 
Aldoną ir poetą Bernardą Braz- 
džionius, priėmė buv. preziden

Los Angeles LF bičiulių 25-sioms politinėms studijoms pasi
baigus, vaišių metu kalbasi poetas Bernardas Brazdžfonis su 
svečiu Lietuvos ambasadoriumi Česlovu Stankevičiumi.

Los Angeles vykusio simpoziumo dalyviai Milda Lenkaus
kienė ir dr. Ričardas Kontrimas.

-X
Viešnia iš Lietuvos, Sausio 13-sios Brolijos pirmininkė Jadvy
ga Bieliauskienė, su Los Angeles LF bičiulių sambūrio pirmi
ninku Juozu Pupiumi.

LB Vakarų apygardos pirmininkė Violeta Gedgaudienė ir valdybos narys Antanas 
Dambriūn.as (dešinėje) sutinka į Los Angeles atvykusius buv. Lietuvos ministrą pirmi- 
ninlą Aleksandrą Abišalą ir jo žmoną.

tas Ronald Reagan. Pas Reaganą 
ją palydėjo ir vertėjavo mokytoja 
Dalilė Polikaitienė.

Bieliauskienė svečiavosi iki 
mėnesio pabaigos, sulaukė poli
tinių studijų savaitgalio ir daly
vavo jo programoje.

J 25-jį politinių studijų savait
galį Los Angeles Lietuvių Fron
to bičiuliai (pirm. Juozas Pupius) 
iš Lietuvos pakvietė buv. Vytau
to Landsbergio pavaduotoją ir 
deryboms su Rusija delegacijos 
pirmininką Česlovą Stankevičių.

Pirmą studijų dieną, sausio 30 
d., svečias skaitė paskaitą “Vy
riausybės pasikeitimas ir Lietu
vos politinės raidos perspekty
vos”. Jo nuomone, pirmojoje 
Lietuvos atkūrimo fazėje domi
navo “idealistinė politinės veik
los ir pilietinio aktyvumo moty
vacija”, ateityje “reikšis ne tik 
kiti žmonės, ne tik į>us veikiama 
kitokiu būdu, bet ir vyraus kitos 
vertybinės nuostatos”.

Kitą dieną skaitė paskaitą te
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ma “Lietuvos derybos su Rusijos 
federacija”. Abi paskaitos pa
skelbtos lietuvių spaudoje. Bū
damas Kalifornijoje, Stanke
vičius vizitavo poetą Bernardą ir 
Aldoną Brazdžionius, tarėsi su 
politiniame ir visuomeniniame 
gyvenime aktyviai besireiškian
čiais žmonėmis.

Lietuvos buvęs ministras pir
mininkas Aleksandras Abišala 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės buvo pakviestas į Torontą 
kalbėti Vasario 16-sios šventėje. 
Po šventės abu su žmona lankė 
kitas rytinės Kanados lietuvių 
bendruomenes, o vėliau atvyko 
į JAV. Aplankė ir Los Angeles. 
Svečius globojo LB Vakarų apy
gardos naujoji pirmininkė Viole
ta Gedgaudienė ir valdyba bei 
asmeniški jų bičiuliai C. G. 
Ugianskai.

Vasario 21 d. Abišala kalbėjo 
gausiai Los Angeles lietuvių au
ditorijai apie susidariusią poli
tinę padėtį Liętuvoje, kairiajai 
LDDP partijai paėmus valdžią į 
savo rankas. Jo nuomone, šios 
partijos žmones jungia labiau 
asmeniški interesai, o ne Lietu
vos gerovė. Nepaisant to, kalbė
tojas kvietė išeiviją ir toliau rem
ti Lietuvą ir jos žmones.

Kalbėtoją publikai pristatė ir 
pokalbiui po paskaitos vadovavo 
LB apygardos pirmininkė V. Ged
gaudienė.

Gedgaudų namuose vieną va
karą Abišalos susitiko su aktyves
niais visuomenininkais, kitą va
karą — dr. Z. Brinkio namuose 
su ekonomine sritimi besido
minčiais asmenimis.

Los Angeles aplankė ir kovo 
14 d. Šv. Kazimiero parapijos 
mokyklos klasėje losangelie- 
čiams kalbėjo Lietuvos Tautybių 
departamento gen. direktorė 
Halina Kobeckaitė. Ją Amerikon 
pakvietė ir atvykusią globojo 
Amerikos Informacijos agentu- 

.,.raį LSjSjm'a Mon.ięaapylinkės 
valdyba pasirūpino, kad ji galėtų 
susitiKti su lietuvių visuomene 
ir susipažinti su mūsų tautinės 
mažumos Amerikoje veikla. 
Apylinkės valdybos ir Vakarų 
apygardos pirmininkės pastan
gomis Kobeckaitė buvo pakvies
ta pusvalandžio pokalbiui į ame
rikiečių televiziją. f :

Los Angeles Lietuvių Fronto 
bičiuliai į 27-jį literatūros vakarą 
šiais metais iš Lietuvos kviečia 
poetą-aktorių Kęstutį Genį.

J- Kj.

Los Angeles lietuviams kal
ba Lietuvos valstybės Tau
tybių departamento gen. di
rektorė Halina Kobeckaitė.

SODAUTO ATVYKSTA 
Į PHILADELPHIJĄ

Philadelphijos LB apylinkė at
gaivina savo pavasario koncertų 
tradicija su SODAUTO Bostono 
etnografinio ansamblio pasiro
dymu balandžio 24 d. 7 v. v. Lie
tuvių Namuose (Lithuanian Mu- 
sic Hali), 2715 E. Allegheny 
Avenue. Vakaro programoje an
samblis parodys Pennsylvanijos 
lietuvių angliakasių folkloro rin
kinį, kurį pereitais metais labai 
dideliu pasisekimu buvo nuvežę 
j Lietuvą.

Ansamblį sudaro dvidešimts 
šeši įvairaus amžiaus lietuviškos 
dainos mėgėjai, gyvenantys Bos
tono apylinkėse. Jiems vadovau
ja Gitą Merkevičiūtė-Kupčins- 
kienė, kurią šiam darbui paskati
no žinomos Lietuvos folkloristės 
Zita Kelmickaitė ir Veronika Ja- 
n ulevičiūtė- Povilionienė.

Šiam koncertui autentišką 
.folklorinę medžiagą apie Penn
sylvanijos lietuvių angliakasių 
tradicijas padėjo surinkti Ele- 
nutė Bradūnaitė-Aglinskienė. 
Programa, pavadinta “Ten, kur 
anglių kalnai stėri”, perveda pu
bliką per visą sunkų angliakasių 
gyvenimą. Dainose pavaizduota 
išvykimas iš tėvynės, darbas ka
syklose, vestuvių papročiai, mo
terų buitiniai vargai, laisvalaikių 
užsiėmimai, Lietuvos ilgesys,

RELIGINIS 
KONKURSAS

Prel. dr. Juozas Prunskis ir 
1993 metais skiria $4,500 premi
joms už kūrinius krikščionybės 
idealų ugdymui. Temos gali 

> būti: 1. Krikščionybės idealus 
ugdantis projektas, pilnai supla
nuotas su finansine sąmata, arba 

_ > ar išverstas religinis
'■veikalas (mašinėle perrašytas, 
-'dar nespausdintas).

Kūriniai pasirašomi slapy
vardžiu. Užklijuotame voke pri
dedama autoriaus vardas, pa
vardė, adresas ir telefono nume
ris. .

Viską iki 1993 m. rugpjūčio 1 
d. siųsti adresu: Sisters of the 
Immaculate Conception, Religi
nis konkursas, 600 Liberty 
Highway, Putnam, CT 06260. 

NAUJAUSIOS KNYGOS
TIKIU, Katalikų Tikybos Vadovėlis Mokykla i, su spal
votomis nuotraukomis ir piešiniais. Vertimas iš italu 
kalbos, kun. S. Jurčys, OFM. 5 dalys, kiekvienos kaina 
tik $5.00.
MY DICTIONARY - MANO ŽODYNAS, geriausia 
dovana vaikams ar anūkams išmokti lietuviškai ar 
angliškai, daugiau kaip 1400 pavadinimų angliškai ir 
lietuviškai, kiekvienas turi po spalvotą piešinį, kaina 
tik $20.00.
Idėjų Sankryžoje, Kritinis skerspjūvis,
Antanas Poškus. Kaina $6.00.

šios knygos gaunamos Darbininko Administracijoj. Galima 
užsakyti skambinant telefonu (718) 827-1351 arba rašant 
Darbininko administracijai-341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207. Galima nesiųsti iš anksto čekio, nes nežinome, kiek 
kainuos persiuntimo išlaidos. Kai išsiųsime užsakytas knygas, 
tada išsiųsime ir sąskaitą.

tragiškos mirtys kasyklose ir 
daug kitų anų laikų gyvenimo 
akimirkų.

Po koncerto bus šokiai, ku
riems gros muzikantai iš Lietu- t 
vos. Veiks bufetas ir baras. Visas 
vakaro pelnas skiriamas Phila
delphijos apylinkės “Dovana 
Lietuvai” Fondui. Iš šio fondo 
bus remiamas našlaičių kūdikių 
lopšelis Kaune, iš Lietuvos at- 
vykstantieji čia gydytis, iš Lietu
vos atvykę studentai ar moksli
ninkai, kurie savo patirtimi yra 
rimtai pasiruošę padėti Lietuvai, 
ir kiti, reikalingi mūsų humani
tarinės pagelbos. Tik gausus visų 
lietuvių dalyvavimas koncerte 
užtikrins jo pasisekimą. Bilietus 
galima užsisakyti pas apylinkės 
iždininkę Romą Krušinskienę, 
tel. 215 355-3030, arba Aniliorą 
Mašalaitienę, 215 687-3048. Bi
lietų kaina $12, $10 pensinin
kams ir $5 studentams. Vinco 
Krėvės Mokyklos mokiniams 
įėjimas nemokamas.

Šis renginys suteikia gerą pro
gą pasikviesti savo gimines bei 
draugus Amerikos lietuvius, ku
rių seneliai ar proseneliai atvyko 
į Ameriką pereito šimtmečio pa
baigoje ar šio pradžioje ir pergy
veno tuos laikus.

T. G.

PRANCIŠKONŲ

GIMNAZIJOS SUKAKTIS

Pranciškonų gimnazijos Kre
tingoje 60 metų sukakties minė
jimas įvyks birželio 19 d. Kre
tingoje.

Iškilmingo minėjimo organi
zaciniam komitetui vadovauja 
gimnazijos direktoriaus pava
duotojas Algirdas Slušnys. Jis 
kviečia visus Amerikoje ir Kana
doje gyvenančius buvusius Kre
tingos gimnazijos mokytojus ir 
mokinius šį pavasarį atvykti Lie
tuvon ir minėjime dalyvauti.

Kas planuoja Lietuvon vykti 
ir norėtų daugiau informacijos, 
rašo: Algirdas Si: usnys, Pranciš
konų gimnazija, Pabrėžos 4, 
Kretinga 5700, Lithuania.

Tuo pačiu adresu galima pa
siųsti gimnazijai auką ir sveikini
mą.

— Pirmoji dainų šventė buvo 
surengta Kaune 1924 m. 
Atžymint dainų švenčių 70 metų 
sukaktį, 1993-čiais ir 1994-tais 
bus surengtos specialios šventės: 
1993-čiais — jaunimo, o 1994- 
tais — Pasaulio lietuvių. Į jas 
kviečiami ir Lietuvos ir išeivijos 
lietuvių chorai bei šokių viene
tai. Didžioji šventė numatoma 
1994 m. liepos 1-3 dienomis.

Europos lietuviškųjų studijų 
savaitė, jau 40-oji, šiemet bus 
rugpjūčio 1-8 dienomis Vokieti
joje, Augsburge, vyskupijos aka
demijoje. Savaitės programą 
moderuoja dr. K. J. Čeginskas, 
dr. S. Girnius ir V. Natkevičius. 
Rengėjai — A. Gimienė ir dipl. 
inž. R. Hermanas.

— ‘Traktorius ūkininkui” — 
tokiu vardu vajus vykdomas Ka
nadoje. Prie jo prisideda ir JAV 
lietuviai. Jie dabar jau nupirko 
27 traktorius besikuriantiems 
ūkininkams Lietuvoje. Vieno 
traktoriaus kaina 1,450 dol. Juos 
pardavinėja Marijampolės ben
drovė “Zemūktechnika”. Trak
torių pirkimo reikalu galima 
kreiptis į: Consulate General of 
Lithuania, 235 Yorkland Blvd., 
Ste.502, Willowdale, Ontario.

— Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitė, rengiama JAV 
LB Švietimo tarybos, įvyks rug
pjūčio 15-22 dienomis Dainavos 
stovyklavietėje. Registraciją 
tvarko Vida Brazaitytė, telef. 
708 598-8331.

— Sonatos ir Roko Zubovų 
piano koncertas įvyko kovo 21 
d. Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje. Pianistai yra įvairių tarp
tautinių konkursų dalyviai ir lau
reatai. Šiuo metu tobulinasi De- 
Paul universitete Chicagoje. 
Programoje buvo Chopino, Šos- 
takovičiaus, Medtnerio, Debus- 
sy, Kutavičiaus fortepiono kūri
niai. Pabaigai pianistai keturiom 
rankom skambino M. K. Čiurlio
nio styginio kvarteto fortepio- 
ninį variantą.

— “Grandinėlės” koncertas 
Lietuvių Centre, Lemont, IL, 
įvyks balandžio 25 d.

— Religinį koncertą surengė 
M. Marijos Gimimo parapijos 
choras Chicagoje Verbų sekma
dienį. Koncerte dalyvavo penki 
solistai: Alvina Giedraitienė, 
Genovaitė Mažeikienė, Marga
rita Momkienė, Vaclovas Mom- 
kus ir svečias iš Lietuvos Bronius 
Tamašauskas. Solistams dar pri
tarė 16-kos asmenų simfoninis 
orkestras. Vargonais grojo Ričar
das Šokas, dirigavo Antanas Li
nas.

— “Akademikas” — tokiu var
du Lietuvoje 1933-1939 m. ėjo 
dvisavaitinis akademinis kultū
ros žurnalas. Dabar žurnalo lei
dimas vėl atgaivintas, leidžiamas 
Kaune. Pasirodė pirmas sausio- 
vasario numeris. Žurnalas žada 
eiti kas du mėnesiai. Tada “Aka
demiką” leido Neo-Lithuania 
korporacija.

— Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės būstinės Vilniuje 
adresas yra toks: Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, Gedimino 
Pr. 53. karnb. 215. 2026 Vilnius, 
Lithuania. Telef. 613441. Fax7- 
0122-226896.
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Reikia aukštojo mokslo
Atvažiuoja pas Chruščiovą 

vienas geras pažįstamas prašyti, 
kad jis, toks įtakingas, rastų gerą 
darbą. Chruščiovas sako:

— Rasim. Ir atlyginimas bus 
neblogas — du šimtai rublių.

— Oi, kam man tiek pinigų! 
Gali būti ir mažiau.

— Na, gausi už šimtą.
— Ne, užteks kokių šešiasde

šimt rublių.
Chruščiovas pagalvojo ir sako:
— Na, čia jau sunku ką bepa

daryti: kad tiek gautum, reikia 
baigti aukštąjį mokslą.

Aukšta antra vieta
Kai Chruščiovas lankėsi Ame

rikoje, Eisenhoweris pasiūlė su
rengti tarpusavio bėgimo varžy

bos. Eisenhoweris atbėgo prieš
paskutinis, Chruščiovas užėmė 
aukštą antrąją vietą”.

Jei valgytume bananus
Juodasis draugas iš Afrikos 

rašo baltajam draugui į Tarybų Są
jungą, kaip gyvena: “Mes vaikš
tome nuogi, valgome bananus...” 
Baltasis draugas rašo juodajam 
draugui: “Mes vaikštome apsi
rengę ir valgome obuolius. Jei 
valgytume bananus, ir mes vaikš
čiotume nuogi...”

Tas be mėsos lieka
Varna tupi ant medžio šakos 

ir laiko snape mėsos gabalą. 
Lapė prislinkusi atsitūpė po 
medžiu ir lyg sau šneka.

— Marksas buvo genijus.

nevas aprūpina. Galiausiai Viet
namas prašo: “Atsiųskit ryžių!” 
Brežnevas susiraukė:

— Tai kvailiai — nežino, kad 
Lietuvoj ryžiai neauga.

Ką galiu, tai galiu
Atėjo į įstaigą žmogus darbo 

prašyti. Jam sako:
— Yra tik vadovaujanti vieta.
— Gerai: ką galiu, tai galiu.
— Tai rašyk pareiškimą.
— Na, ko nemoku, tai nemo

ku.

Lietuva — 
eksperimentinis ūkis

Skrenda lėktuvu viršum Tary
bų Sąjungos užsienio delegacija. 
Skrendant viršum Ukrainos, pa
lydovas jai pasakoja, kad čia ša
lies aruodai, duona. Viršum Bal
tarusijos — aiškina, kad čia mūsų 
linai, bulvės. Viršum Lietuvos 
užskridus, palydovas sako:
* — O čia mūsų eksperimenti
nis ūkis.

Pasveikinkite savo draugus ir artimuosius gimtadienio ar 
jubiliejaus proga Darbininko laikraštyje.

bas — kuris greičiau nubėgs šim
tą metrų.

Rytojaus dieną tarybinė spau
da pranešė: “Įvyko TSRS ir JAV 
valstybių vadovų bėgimo varžy-

Nereikia persėdimu. Kainos žemos.
PRANEŠIMAS 4

RYGA!
American Trans Air 
patogiausias kelias į 
Rygą ir Baltijos 
valstybes.
Jau dabar planuokite 
savo atostogas ir biznio 
keliones. Latvija — 
vartai į Baltijos kraštus! 
Taip pat galite padaryti 
rezervacijas savo 
draugams ir giminėms, 
kurie nori jus aplankyti.

Nuo:

s380
*kelionė į vieną pusę 

perkant ten ir atgal

Niekas negali dubti 
geresnio pasiūlymo.
Žema kaina. Lengva 
išsiaiškinti; lengva 
nusipirkti

Dain\i

Patyrimas
American Trans Air 
turi didelę patirtį, nes 
per 20 metų aptarnavo 
milijonus keleivių, 
skrendančių į visus 
pasaulio kraštus. Mes 
puikiai suprantame, ko 
tikisi keleivis iš. 
tarptautinės oro linijos.

Pradedant š.m. birželio 2 
d., kelionės į Rygą ir 
Baltijos kraštus bus 
patogesnės ir pigesnės. 
American Trans Air - 
vienintelė tiesioginė oro 
linija iš JAV-biy. į Baltijos 
kraštus.

šventė
Nepamirškite 
planus įtraukt Rygos, 
kur įvyks Latvijos 
Dainų Šventė!

I vasaros

IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IŠ NBAV YORK.

AMERICAN TRANS AIR
O

- , " . ' i'’ 1

,i Bilietus būtina įsigyti iki š.m. gegužės 15 d.
Skambinkite ŠIANDIEN ir užsitikrinkite kelionės datas.

1-800-382-5892
Arba kreipkitės į savo kelionių agentą.

Kelionė vieną pusę perkant ten ir atgal. Bilietai galioja nuo birželio 1 d. ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 dieną prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mokestis, muito ir imigracijos 
mokesčiai j kainą neįskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams^ $1.45 
agrikultūrai.

Vama dairosi-ir tyli.
— Ir Brežnevas yra genijus.
— Kar kar kar... — ėmė 

juoktis varna.
Tik mėsa šlept ir iškrito varnai 

iš snapo. Lapė kapt mėsą ir ėsda
ma šneka:

— Kas iš partijos juokus daro 
ir laiko ją per nieką, tas be mėsos 
lieka.

Vairuosime mes
Nuvažiuoja Griškevičius, pa

skirtas Lietuvos komunistų par
tijos pirmuoju sekretoriumi, į 
Maskvą pas Brežnevą ir sako:

— Gavau naujas pareigas — 
reikėtų ir naujos personalinės 
mašinos.

— Gerai, — sako Brežnevas, 
— gausi.

Duoda jam naują limuziną. 
Griškevičius įsėda, važiuos — 
ogi mašina be vairo.

— Kaip reikės vairuoti? — 
klausia.

— Nesirūpink. Tu tik spausk 
pedalius, o vairuosim mes.

Lietuvoj ryžiai neauga
Vietnamas siunčia Brežnevui 

laišką — prašo atsiųsti kiaulie
nos. Tarybų Sąjunga tuojau iš
siunčia. Vėl gauna iš Vietnamo 
laišką — prašo dešrų. Vėl Brež-

— Kaip tai? — nesupranta už
sienio svečiai.

Palydovas sako:
— Čia atliekam bandymus. 

Gyventojams atėmėm mėsą — 
jie tebėra gyvi. Apipylėm “raša
lu” — vistiek kruta. Žiūrėsim, 
kiek jie ištvers-.

Didybės manija
Psichiatrinėje ligoninėje vie

nas ligonis prieš šventes prašo 
gydytoją:

— Būkit geras, išleiskit mane 
šventėms namo. Skolingas nelik
siu: esu mėsos parduotuvės 
vedėjas”— aprūpinsiu mėsa ir 
jus, ir gimines, tik išleiskit.

Gydytojas suabejojo — eina 
pasitarti pas skyriaus vedėją. Tas 
sako:

— Netikėk juo. Jisai joks mė
sos parduotuvės vedėjas. Jis — 
akademikas, susirgęs didybės 
manija.. • '

Tokius išmeta
Eina užsienietis pro parduo

tuvę. Žiūri — stovi didelė eilė. 
Klausia, ką čia parduoda. Jam at
sako:

— Batų išmetė.
Tas priėjo prie prekystalio, 

pažiūrėjo ir sako:
— Pas mus irgi tokius išmeta.

Rugpjūčio 31 d. - rugsėjo 15 d.
organizuojama piligriminė kelionė į Lietuvą Popiežiaus Jono 
Pauliaus II lankymosi Lietuvoje proga.

Ekskursiją organizuoja:
Kun. J. Rikteraitis 
Saint Andrew Church 
396 Church Street 
P.O. BOX 515
New Britain, CT 06050 
Tek: 203 224-0341

Kun. A. Contons
St. Peter's Church 
50 Orton - Marotta Way 
So. Boston, MA 02127 
Tek: 617 268-0353

Visų piligrimų pavardės bus surašytos 10 pėdų kryžiuje, 
atvežtame iš JAV ir įtvirtintame Kryžių Kalne, prie Šiaulių.

Po piligriminės kelionės išvykstama į atostoginę ke
lionę - dvi paros eruise laivu Helsinkis-Stockholmas ir atgal, 
ir dvi paros puikiame Stockholmo viešbutyje.

Bendra kaina, įskaitant maistą,yra $2549. Kambarys 
vienam - priedas $299. Depozitas $300 turi būti įneštas iki 
balandžio 30,1993, dėl limituoto lėktuvo bilietų skaičiaus.

Kelionės reikalus tvarko: 
ALGIS MITKUS 
BALTICTOURS 

77 Oak St., Sulte 4 
Newtown, MA 02164 

Tel.: 617 965-8080, FAX 617 332-7781
-------------- - -------------------------------------------------- 

() |dedu savo $300 depozitg.

Mano kambario draugas bus.....................................................

() Aš norėčiau kambario vienam ($299)

() Prašau suorganizuoti skrydį iki JFK iš (miestas).....................

Mano vardas................................... Telefonas...........................

Adresas......................................................................................... .

City...............................................State............ZIP.......................
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Manau, kad iki šios vasaros 
Sąjūdis pasidarys konservaty
vaus pobūdžio partija, tai yra to
kia partija, kuri gintų, kad laisvė 
žmogui imtis atsakomybės, ne
leisti valststybei kištis ten, kur

tinimui, krašto saugumui ir gy
nybai.

Reikia pradėti auklėti vaikus, 
reikia padėti mokyklai, universi
tetams, kad jie galėtų keistis. 
Reikia pagalbos spaudai ir televi-

JAUNAM

PANEVĖŽIEČIUI

REIKALINGA
Pagaliau ir visoje tautoje negali 
būti visi verslūs, visi sugeban
tys. Daugeliui žmonių reikia 

4 duoti darbo vietą, ir jis ten dirbs.
Tuo tarpu prisiminkime, kad pa
tys geriausi žmonės buvo arba 
išnaikinti Sibire, arba, kaip dau- 

. gelis čia esančių, išvažiavę į Va
karus.

Todėl dabar Lietuvoje žmo
gus visą laiką jautėsi esąs dėžėje, 
jautė jos sieną, į kurią buvo 
uždarytas. Tų sienų nebeužčiup- 
damas, jis išsigando ir pasijuto 
nejaukiai. Ir daugeliui instinkty
viai, ne tik dėl komunistinės 
ideologijos grąžinimo, tiesiog iš
sigandus, nežinant, kur eiti, kilo 
noras balsuoti už tą, kuris jį toje 
dėžėje laikė.

Jokios abejonės, prisidėjo ir 
ekonominiai sunkumai, šilto van
dens nebuvimas ir visa kita.

; Tačiau esu tikras, kad ne tai buvo 
pagrindinės balsavimo priežas
tys. Primenu, kad visa tai, ką aš 
dabar kalbu, liečia gal 10% ar 
15% balsuotojų pasikeitimą. 
Jautėsi nelaimingi, netekę dė
žės. Kad ne karštas vanduo pa
grindinė priežastis, rodo Elekt
rėnų pavyzdys, kur šiltas vanduo 
ir šildymas buvo visą laiką. Bal
savimai Elektrėnuose buvo tokie 
pat, kaip ir visoje Lietuvoje, dar 
truputį blogesnį.

Prezidento rinkimai
Prezidento rinkimuose situa

cija susiklostė panašiai. Be dide
lių įrodymų esu įsitikinęs, kad 
mes surinkome visus galimus 
balsus, kuriuos buvo įmanoma 
surinkti. Kaip būtų buvusi vyk
doma rinkiminė kampanija, kiek 
ilgai būtų jį trukusi, daugiau kaip 
42-45% balsų surinkti nebuvo 
įmanoma. Žmonės buvo neimlūs 
jokiai informacijai. Esu kalbėjęs 
su nemažai kunigų, bet ir Bažny
čia nieko negalėjo padėti. Žmo
nės tiesiog neklausė.

Prieš daugiau nei dvejus su 
puse metų, dar Sąjūdžio laikais, 
jiem pradėjo smegenis plauti: 
kokie blogi dešinieji, koks blogas 
Sąjūdis, koks blogas Landsber
gis. Sudėjus su realiais sunku
mais, ši propaganda buvo pada
riusi tiek, kad jos likviduoti arba 
neutralizuoti buvo neįmanoma. 
Tuos žmones gali paveikti tik 
partijos valdymas.

Išrinkus LDDP į valdžią ir jos 
pirmininką į prezidentus, turi
me vieną labai didelį pliusą, jog 
žmonės turės progos įsitikinti, 
kad jokia valdžia jiems negali 
grąžinti to, ką jie turėjo socia
lizmo laikais. Valdžia negalės 
duoti nei truputėlio garantijų. Ir 
antra, ši valdžia negalės leisti 
jiem patiem atsakyti už gyveni
mą, negalės leisti vystyti ekono
mijos, negalės garantuoti val
stybės saugumo, negalės garan
tuoti tautos išlikimo iš viso.

Todėl ateinantieji ketveri me
tai bus skaudūs ir sunkūs. Jie bus 
paskutinieji socialistinio galvoji
mo metai. Jie bus ir komunistų 
partijai paskutinieji metai, jos 
bet kokiai didesnei įtakai Lietu
vai. Dabar nebėra komunistų 
partijos, yra Demokratinio Dar
bo Partija, tikrumoje komunistų 
partija nebuvo likviduota, buvo 
pakeistas tik jos pavadinimas. 
Nebuvo jokios likvidacijos ir 
naujos partijos įsteigimo.

Būsimi pavojai
Dabar dar keletas žodžių apie 

tuos pavojus, kuriuos aš matau 
Lietuvoje. Labai akivaizdžiai į 
valdžią grįžta tie žmonės, kurie 
buvo įpratę valdyti. Valdyti tada 
nereikėjo, reikėjo tik vykdyti nu
rodymus iš Maskvos, žiūrėti, 
kad jie būtų realizuojami iki 
galo. Manau, kad yra didelė iliu
zija, jog ateinantieji į valdžią 
žmonės i/mano apie ekonomiją, 
žemės ūkį, kad jie moka tvarky
tis.

Tie žmonės, kurie buvo toje 
partijoje ir kurie išmanė kaip 
tvarkytis, jau seniai išėjo į pri
vačius biznius ir iš ten jie nesi
rengia grįžti. Pagrindinė proble
ma yra ta, kad naujoji admini
stracija nežino, kas yra valstybė. 
Jie nėra valstybės žmonės.

Tada dar laikinai einančio pre
zidento pareigas A. Brazausko 
yra toks pasakymas, kad Lietuva 
yra maža valstybė ir ji neturi kel
ti savo interesų. Ji turi laviruoti 
tarp kaimynų ir didžiųjų valsty
bių ir tokiu būdu išsilaikyti. Tai 
ir rodo, kad jie nesupranta, kas 
yra valstybė, kas yra užsienio po
litika.

Valdymas per kolektyvą
Man atrodo, kad yra atvirkščiai, 

kad teisingi interesai turi būti gi
nami. Turime kalbėti apie šio
kius tokius ekonominius ryšius, 
apie Rusijos kariuomenės išvedi
mą iš Lietuvos.

Antra — žmonių valdybas per 
kolektyvą. Jie turi gerą patirtį, 
nes administravo kolūkius. Ir da
bar pasireiškia noras valdyti per 
kolektyvą. Tai matome iš Seimo 
darbų, kad vėl nori žmones pri
rišti prie buvusių kolūkių, dabar 
bendrovių. Jie daro tai, kad žmo
gus negalėtų pilnai pasitraukti iš 
to kolektyvo. Jis negali išeiti iš 
jo, o jei išeis, jis bus nuogas, ne
gavęs Jokio turto.

Privatizacijos sustabdymas su
darė žymių finansinių nuostolių, 
taip pat ir psichologinių nuosto
lių užsienio kapitalo akyse. Tas 
sustabdymas užsieniui parodė, 
kad nėra gerbiama privati nuosa
vybė. Tai sumažino investavimą.

Privatizacijos sustabdymas tu
rėjo įtakos ir į talonų nusmuki- 
mą. Nusmuko jų vertė net 80%. 
Žmonės, kurie taupė ir norėjo 
kur nors investuoti, staiga pini
gus paleido į apyvartą, norėdami 
ką nors tuoj nusipirkti, Tai 
pakėlė kainas. Pinigo vertė nu
krito nuo 270 iki 430 talonų už 
dolerį.

Infliacinis biudžetas
Valdžia priėmė infliacinį 

biudžetą, nes ji nori pataikauti 
tiem, kurie nenori už save atsa
kyti, o nori valdžios garantijų. 
Deficitas nėra didelis — 5 su pu
se procento. Vokietijos ar Ame
rikos valstybėse deficitą galima 
dengti arba parduodant valsty
bės turtą, arba renkant paskolą 
iš gyventojų. Lietuvoje pagal 
įstatymą parduoto valstybės tur
to negalima įjungti į biudžetą. 
Jis turi būti panaudotas investici
joms arba gamybos vystymui.

Iš gyventojų mes nieko nesu
rinksime, nes jie neturi pinigų. 
Pasilieka trečias kelias, kurį var
toja neturtingos valstybės, t.y. 
daryti pinigų emisiją. O pinigų 
emisija yra kaip kompresas mi

rusiam arba bemirštančiam. Jis 
gali trumpam padėti, bet vis tiek 
ligos neišgydys. Emisija iš esmės 
labai griauna ekonomijos pagrin
dus.

Ir tas suplanuotas deficitas, tie 
5 su puse procento bus dengiami 
iš emisijos. Kiek galima suprasti 
iš valstybės projektų ir planų, to 
aiškiai neužteks, reikės deficitą 
dengti dar tris keturis kartus. Tai 
reiškia, kad į apyvartą reikės 
leisti tuščius pinigus.

Dauguma čia susirinkusių ži
no, kas yra infliacija, kaip inflia
cija neleidžia pinigų dėti į gamy
bą. Tai visiškai neapsimoka.

Ko reikia mokytis
Nupiešiau pesimistinį vaizdą, 

bet pabaigai pasakysiu, kad esu 
100% optimistas, nes yra labai 
daug ko veikti. Reikia visuo
menę šviesti, auklėti, jai rodyti 
pavyzdžius. Pirma turime išaiš
kinti, už ką atsako žmogus, už 
ką atsako valstybė. Tai yra labai 
sunkus mokslas.

Antra, reikia išmokyti žmones 
galvoti galva, o ne pilvu, išmoky
ti šiek tiek pramatyti į priekį, ką 
iš tikrųjų reiškia pažadai ir kas 
gali juos realizuoti.

Turi būti aiškesnė, tvirtesnė 
partinė struktūra Lietuvoje. De
mokratinio Darbo Partija turi 
aiškią struktūrą, bet nėra 
apibrėžusi aiškesnęs platformos." ■ 
Taip pat struktūra turi Krikščio
nys demokratai. Turi struktūrą; 
ir Sąjūdis, tačiau Sąjūdis buvo 
platus tautos frontas. Jis turėjo 
tik vieną bendrą tikslą — atgauti 
nepriklausomybę, pats dar 
turėjo daugybę skirtingų tikslų. 
Toks Sąjūdis gyvenimą baigė ir, 
aišl^įjjiebegali atgimti.

Sąjūdžio ateitis
Reikalinga politinė partija, 

kuri pasinaudotų esamais 
Sąjūdžio žmonėmis, esama 
struktūra ir šiokiu tokiu turtu. 
Ta partija turi turėti aiškiai 
apibrėžtą ekonominę ir socialinę 
programą. Tokia organizacija jau 
pradeda kurtis.

ji neturi kištis, kuri pasisakytų 
už tvirtą valstybę, vykdančią 
savo funkcijas, garantuotų žmo
gaus saugumą ir garantuotų val
stybės saugumą. Turiu galvoje 
žmogaus fizinį saugumą ir tam 
tikrą socialinį saugumą, palaiky
mą žmogaus, kuris iš tikrųjų 
savęs negali išlaikyti.

Partijos dešinėje
Taip Seimo dešinėje matau 

keturias partijas: Krikščionių de
mokratų partiją, esančią arčiau
siai centro, tai yra dešinės pusės 
kairėje; dešinės pusės pačioje 
dešinėje matyčiau liberalų parti
ją, per vidurį — dabar minimą 
iš Sąjūdžio sudarytą konservaty
vią partiją, žinoma, ne tokiu var
du. Matau taip pat tautininkų 
partiją, kuri yra tradicinė ir turi 
savo rinkėjų, bet nėra aiškiai 
ekonomiškai apibrėžta.

Tos partijos turėtų sudaryti 
koaliciją arba sąjungą — neleisti 
per daug daryti nuolaidų kaimy
nams, konkrečiai, Rusijai, krašto 
vidaus gyvenime saugoti, kad 
nedarytų per daug nuolaidų so
cializmui.

Be abejonės, jau dabar reikia 
ruoštis ateinantiems rinkimams, 
ne ta prasme, kad juos būtų sun
ku laimti. Esu šventai įsitikinęs, 
kad juos gali laimėti bet kas, iš- 
skyrus LDDP. Reikia ruoštis, 
kaip valdyti kraštą po rinkimų. 

' Reikia ruoštis rimtai, nes dabar 
nebuvo laiko tokiam darbui. Rei- 

.kia ruošti specialistus, valdinin
kus, tą informaciją, kuri reikalin
ga valstybės valdymui.

Išeivijos vaidmuo
Pradžioje jau prisiminiau apie 

išeivijos paskirtu Dabar nė7 
žinau, ar verta kalbėti apie išei
vijos reikalingumą ir vaidmenį, 
prikeliant Lietuvą ir dvasiškai, 
ir ekonomiškai.

Dabar Lietuvai reikia daugiau 
pagalbos, nei jos reikėjo anks
čiau. Reikia pagalbos todėl, nes 
iš vyriausybės bus sunku sulauk
ti pagalbos privataus verslo ska-

zijai, kad žmogui galėtų nešti tei
sybę. Galų gale reikia pagalbos 
ir toms politinėms partijoms, ku
riomis turėsime remtis kraštą 
valdant.

Sakau, pagalbos, bet iš tikrųjų 
reikia bendro darbo. Gal iš palik
tos tradicijos, bet jau po kovo 
11-osios buvo aiški riba: čia jis, 
čia mes; vieni dirba, kiti tik pri
sideda. Mano nuomone, to ne
turėtų būti. Reikia surasti būdą 
dirbti kartu.

Yra atvykę daug žmonių, kad 
padėtų Lietuvai, ir dar atvažiuo
ja, bet yra kažkoks psichologinis 
barjeras, lyg būtų dvi lietuvių 
tautos. Čia dabar neturiu kokių 
receptų, ką reikėtų daryti, bet 
manau, kad pagrindinė idėja 
būtų bendras darbas. Šito linkiu 
jum visiems, ir Lietuvai, ir čia 
esantiems, kad greičiau išauštų 
pavasaris, o jis išauš neišvengia
mai!

Klausimai
Tuo svečias ir baigė savo pra

nešimą. Buvo nemaža klausimų, 
kurie daugiausia lietė nuosa
vybės teises, įvairius nuosa
vybės atvejus. Kalbėta ir apie 
lito įvedimą, esą jie pavėlavo jį 
įvesti, dabar laukia geresnės 
progos. Bet greitai jis bus 
įvestas.

Svečias atsakinėjo kartais karš
tokai, lyg būtų kokiame rinkimų 
mitinge.

Klausimai ir atsakymai užsi
tęsė apie valandą. Po to visi 
turėjo progos išgerti kavos su py
ragaičiais, - dar privačiai pasi
kalbėti su svečiu.

Pokalbis buvo naudingas, nes 
detaliau nušvietė rinkimus, 
laimėjimus ir pralaimėjimus.

’ (p.J7~ ’

PAGALBA

Iš Panevėžio atėjo nuo ne
pažįstamo tautiečio laiškas. 
Jame, be kitų dalykų, taip sako
ma: “Auginame 4 metukų sūnelį 
Justiną, kuriam jau nuo gimimo 
širdutė nebuvo visiškai sveika, o 
dabar paaiškėjo, kad būtinai rei
kia daryti operaciją ir pakeisti 
dešinės pusės širdies vožtuvą.

Importinis, dirbtinis vožtuvas 
kainuoja $500, o mes, išvertus 
savo (mano ir žmonos) atlygini
mus į valiutą, uždirbame tik 27 
dol. per mėnesį. Žmonos tėvai 
jau mirę, o mano tėvai jau pen
sininkai, tad jie vos vos gali pra
gyventi. Parduoti taip pat nieko 
neturime. Čia pas mus dabar 
brangiai reikia mokėti už butą, 
maistas irgi brangus, o kur dar 
drabužiai, vaistai ir visa kita? 
Taigi mes tų $500 niekada nesu
taupysime. Tai ką mums dary ti, 
jei neturime tų pinigų, o vaiką 
būtinai operuoti reikia. Negi lei
sime jam numirti?”

Jauni šio vaikučio tėvai iš anks
to dėkoja būsimiems gerada
riams, kurie galėtų padėti iš
gelbėti jų sūnelio gyvybę. “Te
gul padeda Jums Dievas. Mes 
niekada Jūsų neužmiršime!” — 
taip rašo laišką atsiuntęs Virgis 
Petrulis ir jo žmona Janina, kurie 
gyvena Nevėžio 40 B, butas 5, 
5300 Panevėžys, Lithuania. Šiuo 
adresu galima siųsti aukas arba 
bent padrąsinantį žodį parašyti.

Pastaba. Norintys paramą gali 
siųsti ir šiuo adresu: E. Šulaitis, 
1330 S. 51 Avė., Cicero, IL 
60650. Viskas bus persiųsta į Pa
nevėžį. (eš)

100 METŲ, KAI GIMĖ 
RAŠYTOJA P. RŪTELIONIENĖ

Lietuvių Religinė Šalpa lote
rijos būdu vykdo savo vajų. 
Žmonėm išsiuntinėjo laimėjimų 
knygutes ir siūlo įsigyti loterijos 
bilietų. Vieno bilieto kaina 5 dol. 
Kas perka 10 bilietų, visą kny
gutę, už ją moka 40 dol. Pirmoji 
premija — kelionė į Lietuvą, kai 
ten lankysis Popiežius. Išvyksta
ma rugsėjo 2 d., giįžtama rugsė
jo 17 d. Kelionėje aplankys Vil
nių, Trakus, Kauną, Šiluvą, Šiau
lius, Kryžių kalną, Palangą, Pa
nevėžį, Kernavę, Marijampolę 
ir kitas istorines bei įdomias vie

tas. Vietoj kelionės laimėtojas 
gali pasirinkti 2000 dol. Antroji 
premija — 1000 dol. Kviečiami 
visi dalyvauti laimėjimuose ir 
tuo paremti Lietuvių Religinę 
Šalpą, kuriai labai reikia lėšų 
įvairiai labdaros veiklai Lietuvo
je. Laimėjimų traukimas bus ba
landžio 25 d. per kun. St. Railos 
kunigystės 60 metų sukakties iš
kilmes Apreiškimo parapijoje. 
Kun. St. Raila buvo pirmasis 
Lietuvių Religinės Šalpos reika
lų vedėjas. Jis ir ištrauks laimin
guosius bilietus.

A.+ A.
Majorui LEONUI VIRBICKUI 

mirus, mielai jaunystės dienų draugei Marijai 
ir visai šeimai reiškiu gilią užuojautą ir kartu 
liūdžiu.

Ona Vanda Hahn-Mikalauskaitė

Petronėlė Rūtelionienė

Šiemet balandžio 20 d. sueina 
100 metų nuo rašytojos Petro
nėlės Bartninkaitės-Rūtelio- 
nienės gimimo. Ši sukaktis bus 
paminėta New Yorke balandžio 
18 d. Aušros Vartų bažnyčioje.

Tėvai tada nutarė, kad ji kaip 
invalidė netiks ūkio gyvenimui. 
Ją išsiuntė į mokyklą, kad pa
ruoštų kokiai kitai profesijai.

Petronėlė įsigijo mokytojos 
diplomą, bet Pirmasis karas pri
vertė ją palikti Suvalkiją ir pasi
traukti giliau į Rusiją. Pal>ėgėlės 
klajones ir karo įspūdžius ji 
aprašė savo keturių tomų roma
ne “Klaikuma”. Po karo Petro
nėlė ištekėjo už Lietuvos sava
norio — karininko Liudo Rūte- 
lionio. Ji užaugino dvi dukras. 
Laima gyvena Kaune, Milda — 
New Yorke.

Rfitelionienės raštų — 11 to
mų. Pirmasis darbas buvo lietu
vių kallx)s gramatika — vadovė
lis vaikams. Paskui parašė šiuos 
romanus: “Protas, širdis, ran
kos — dienoraštis iš nepriklau
somos Lietuvos gyvenimo, jau 
minėtas 4 tomų veikalas “Klaiku
ma”, dviejų tomų “Šventieji 
rūmai”, dviejų tomų “Vadovas" 
ir “Tariamos plaštakės ir mote
rys—prieškarinės Kauno visuo-

BROCKTON, MA
IŠ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS VEIKLOS

Tik ką po dr. Vytenio Vasy- 
liūno vargonų koncerto kovo 12 
d. parapiją vizitavo Bostono die
cezijos vyskupas Harth. Jis 
atlaikė mišias už per anksti išėju
sią į amžiną poilsį Albiną Baš- 
kauskienę, dalyvaujant parapijos 
mokyklos jaunimui.

Vyskupas buvo nustebintas 
parapijos mokyklos vaikų chore
liu, kurį veda muzikė sesuo Do
vydą (Ramanauskaitė). Ypatingai 
gėrėjosi jaunomis (10 metų) so
listėmis.

Tik viena kita parapija Bosto
no diecezijoje turi chorelį, tai 
Nevvbury parapija, kurios tikin
tieji daugiausia prancūzų kilmės.

Kovo 26-28 dienomis parapiją 
vizitavo vyskupas Paulius A. Bal
takis, OFM. Vyskupas čia jau ne

mą atidarė Lietuvių Bendruo
menės Brocktono skyriaus pir
mininkas Stasys Eiva ir pakvietė 
klelx>ną kun. Šakalį sukalbėti 
maldą, l>et klebonas norėjo šią 
pareigą perduoti vyskupui. 
Tačiau vyskupas tą garlrę grąžino 
klebonui.

Pusryčius paruošė žinomos 
“kulinarės" Ona Eikinienė ir 
Stasė Gofen.sienė.

Vyskupą sveikino Brocktono 
organizacijos: Lietuvių Ben
druomenė, pirm. Eiva, Lietuvių 
Katalikių moterų vardu Ona Ei
kinienė, šaulių kuopos vardu 
Stasė Gofensienė ir kiti. Organi
zacijų atstovai įteikė vyskupui 
sveikinimo korteles (tuščias ir 
pilnas).

Vyskupas Baltakis padėkojo
Ten 11 vai. jos intencija bus 
mišios. Tą pačią dieną sukaktis 
bus priminta Kaune. Taip pat 
ten už ją bus atlaikytos mišios.

Petronėlė Bartninkaitė gimė 
1893 m. balandžio 20 d. Kuisių 
kaime, netoli Marijampolės, pa
žangių ūkininkų šeimoje. Šeše- 
rių metų mergaitės gyvenimas 
staiga pasikeitė. Ji buvo sužalota 
jos tėvelio kuliamosios mašinos, 
ir neteko vienos rankos.

menės kritika.
Su paskaitomis ji taip pat lan

kė Lietuvos mokyklas, skatinda
ma jaunimą siekti idealizmo ir 
Lietuvos gerovės. Jos pasaulė
žiūra buvo pagrįsta giliu tikėji
mu. Jos kūrybinė ir didaktinė 
veikla nutrūko, kai Lietuvą 1940 
m. okupavo Sovietų Sąjunga.
Rūtelionienė mirė Kaune 1985 

m. vasario 26 d., sulaukusi 91 
metų.

pirmą kartą ir gerai atmena, kaip 
šios parapijos choras giedojo per 
vyskupo šventinimo iškilmes. 
Vyskupas pasakė kelis ilgus pa
mokslus, tarsi rekolekcijas prieš 
Velykas.

Kovo 28 d. 10 vai. pamaldas 
lietuviškai laikė brocktoniečių 
mylimas “angelas” kun. dr. An- 
toninus Jurgelaitis, OP.

Po pamaldų parapiečiai susi
rinko į parapijos salę. Susirinki-

už sveikinimus ir kalbėjo apie 
dabartinę Bažnyčios padėtį Lie
tuvoje. Atsakė į keliš klausimus.

Po viso to parapiečiai dar ne
norėjo skirstytis namo, kadangi 
tik dabar atlaikęs mišias atvyko 
Tėv. dr. Antoninus Jurgelaitis, OP.

Didelė padėka klebonui kun. 
Petrui Šakaliui, kuris rūpinasi 
šia parapija ir jos garbinga ateiti
mi.

- V. Senūta
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Baisiojo Birželio minėjimas 
šiemet įvyks birželio 13 d., sek
madienį, Kultūros Židinyje. Mi
nėjimą rengia LB New Yorko 
apygardos valdyba.

Ambasadorius A. Simutis pra
nešė užsienio reikalų ministeri
jai apie papildomus mokesčius 
kuriuos Lietuva, kaip narė, turės 
mokėti Jungtinių Tautų taikos 
palaikymo veiklai Salvadore ir 
Mozambike. Salvadoro fondui 
Lietuva šiuo metu skolinga apie 
18,000 JAV dolerių,© naujai Mo
zambiko operacijai Lietuva pra
šoma sumokėti arti 42,000 JAV 
dolerių. Buvusioji? Jugoslavijoje 
plataus mandato veikla vyksta 
Kroatijoje ir Bosnijoje-Hercego- 
vinoje. Šios operacijos biudžeto 
Lietuvos dalis siekia arti 173,000 
JAV dolerių nuo jos įkūrimo 
1992 m. sausio 12 d.

G. Damušytė ir D. Sužiedė
lis, Lietuvos misijos JT patarėjai, 
bal. 1 d. susitiko su UNDP Lie
tuvos atstovo pavaduotoju M. 
Remick atvykusiu tarnybiniais 
reikalais į New Yorką. Pokalbio 
tema: UNDP programų ruoši
mas Lietuvoje.

New Jersey lietuviai, dirban
tys Americans for an Indepen- 
dent Lithuania organizacijoje, 
balandžio 18 d. sekmadienį, 2 
vai. popiet Lithuanian Catholic 
Community Center, 6 Davis 
Avė., Keamy, NJ, rengia balių 
ir šokius. Renginio tikslas sutelk
ti lėšų padėti Lietuvos vaikams. 
Kalbės Lietuvos gen. konsulas 
New Yorke Linas Kučinskas\Bus ir 
meninė programa, kurią atliks 
Aušra Mickevičienė kanklėmis ir 
šoks “Liepsnos” ansamblis. Veiks 
Mėlinio ir Jodelio paruoštas bu
fetas, šokiams gros Stasio Tel- 
šinsko muzika. Bilietų kaina $15.

LB New Yorko apygardos 
metinis suvažiavimas įvyks ba
landžio 24 d., šeštadienį, Kul
tūros Židinio mažojoje salėje. 
Registracija 9:30 vai., o suvažia
vimo posėdis prasidės 10 vai. Pa
gal JAV LB įstatų 67-tą straipsnį, 
apygardos suvažiavimą sudaro 
tai apygardai priklausančių LB 
apylinkių pirmininkai, apylinkių 
valdybų nariai, veikiančių komi
sijų pirmininkai, apygardos val
dybos bei apygardos kontrolės 
komisijos nariai ir apylinkių at
stovai, rinkti apylinkės susirinki
mo po vieną nuo kiekvieno 50 
apylinkėje balsavusių lietuvių 
paskutiniuose JAV LB Tarybos 
rinkimuose.

Lietuvos radijas iš Vilniaus 
girdimas 9 v.v. 11750 dažniu, 
arba 25 m. banga.

KUN. STASYS RAILA JUBILIATAS ;
60 metų kunigystės sukaktis bus minima 

1993 m. balandžio 25 d., sekmadienį.
Padėkos mišios aukojamos 11 vai. Apreiškimo 

parapijos bažnyčioje,
259 N. 5th Street, Brooklyn, NY 11211 

Pagerbimo banketas tuoj po sumos Apreiškimo 
parapijos didžiojoje salėje.

Minėjimą globoja kun. Vytautas Palubinskas, 
klebonas, ir Apreiškimo parapija.

Užsisakykite sau vietą bankete iki
, balandžio 19 d. Tel.(718)387-2111

Rašykite:
Kun. Railos Jubiliejui Rengti Komitetcs,

259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211.
Auka $20.00.

KRJR Komitetas

Baltijos tautų koalicija gamtos 
apsaugos reikalams balandžio 18 
d., šį sekmadienį, tarp 11 vai. ir 
5 vai. popiet turės savo informa
cijos stalą New Yorko Earth Day 
Environmental parodoje Bryant 
Parke, Manhattane, už Public 
Library prie 42nd Street ir 6th 
Avenue. Lietuvių talka pagei
daujama. Suinteresuotieji skam
bina Jana Ruditis, tel. 212 431- 
1762.

VYSKUPO PAULIAUS BALTAKIO, OFM, 
ARTIMOS VEIKLOS KALENDORIUS

Balandžio 18 d. — Chicago, 
IL, Šv. Kazimiero seserų kon
gregacijos įkūrimo 85 metų su
kakties minėjimas.

Balandžio 25 d. — Brooklyn, 
NY, kun. St. Railos kunigystės 
60 metų sukaktis.

Gegužės 2 d. — Lemont, IL, 
Sutvirtinimo sakramentas.

Gegužės 9 d. — Toronto, 
Ont., Sutvirtinimo sakramentas.

Gegužės 22 d. — Kennebunk- 
port, M E, kunigystės šventimai.

Kun. Stasio Railos kunigystės 
60 metų jubiliejus minimas ba
landžio 25 d. Apreiškimo parapi
joje tokia tvarka: iškilmingos 
mišios 11 vai. bažnyčioje.Pa
mokslą sako Tėv. Leonardas An- 
driekus, OFM. Po mišių, para
pijos mokyklos didžiojoje salėje 
banketas, į kurį jau dabar 
kviečiami apylinkės kunigai ir 
kiti didieji svečiai. Jubiliejinėm 
iškilmėm surengti sudarytas pla
tus komitetas, kuriam pirminin
kauja Apreiškimo parapijos kle
bonas kun. Vytautas Palubin
skas. Kun. St. Raila ilgą laiką va
dovavo Lietuvių Religinei Šal
pai, dirbo Apreiškimo, Viešpa
ties Atsimainymo parapijose, 
darbavosi Pennsylvanijos lietu
viškose parapijose ir Philadelp- 
hijoje, daug nuveikė su Lietuvos 
vyčiais. Šios iškilmės ypatingos 
tuo, kad retas kunigas sulaukia 
savo kunigystės 60 metų sukak
ties. (Žiūr. šiame puslapyje de
damą skelbimą .)

Šventasis Raštas, Senojo te
stamento tomas, pranašų kny
gos, išleista gražiu leidiniu. Iš 
hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų 
išvertė kun. Antanas Rubšys, 
kuris profesoriauja Manhattano 
kolegijoje ir dėsto Šventąjį Raš
tą. Knyga turi 670 puslapių. Jos 
kaina 12 dol. Gaunama “Darbi
ninko” administracijoje. Per
siuntimo išlaidoms pridėti 2 dol.

DARBININKAS NEMOKAMAI
Darbininko administracija ko

vo ir balandžio mėnesiais skelbia 
naujų skaitytojų vajų. Darbinin
kas bus siuntinėjamas susipaži
nimui nemokamai tiems lietu
viams, kurie dar jo neskaito. Jei 
turite draugų ar pažįstamų, ku
rie neprenumeruoja Darbinin
ko, atsiųskite jų pavardes admi
nistracijai, pasinaudodami at
karpėle, pridėta mūsų skelbime 
6-to puslapio kampe. Kai tik gau
sime Jūsų draugų pavardes, 
siuntinėsime jiems 5 Darbinin
ko numerius nemokamai susipa
žinimui. (Žiūr. 6-tam puslapyje 
mūsų skelbimą).

Elvira Ošlapienė, Old Green- 
wich, CT, kaip kasmet, taip ir 
šiemet, parėmė Darbininką di
desne auka: prenumeratą už
mokėjo, atsiųsdama 70 dol. čekį. 
Dosniai lietuviškos spaudos pa
laikytojai nuoširdžiai dėkdjame.

Gegužės 23 d. — New Bri
tam, CT, Lietuvių Religinės Šal
pos suvažiavimas.

Birželio 14 d. — Putnam, CT, 
Matulaičio slaugos namų 25 
metų sukaktis.

Birželio 16-20 d. — New Or- 
leans, LA, JAV vyskupų konfe
rencijos posėdžiai.

Birželio 26 d. — Philadelphia, 
PA, Vytauto Volerto kunigystės 
šventimai.

Prel. Pranas Bulovas šiais 
metais mini savo kunigystės 50 
metų sukaktį. Ji bus paminėta 
rugpjūčio 8 d., tą pačią dieną, 
kai buvo įšventintas į kunigus. 
Prel. P. Bulovas ilgą laiką buvę 
Viešpaties Atsimainymo parapi
jos klebonu Maspethe, NY. Pasi
traukęs į pensiją, gyvena tos pa
rapijos klebonijoje.

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 17 d., šį šeštadienį, 12 
vai. dienos New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Richard 
Wagner opera “Gdtterdamme'į 
rung”. Pagrindiniai solistai: Mi-i 
gnon Dunn, Gwyneth Jonės, Ta-? 
tiana Troyanos. Diriguoja James 
Levine. Tai paskutinė transliaci
ja iš Metropolitan operos šį sezo-4 
ną.

Neužmirškime lietuviškos, 
knygos^ Ji šaukte šaukiasi mūstf 
pagalbos. Nusipirkime bent vie
ną lietuvišką knygą per mėnesį.

Lietuvos krepšininkų olim-. 
pinės komandos sportinių spal
votų marškinėlių “Grateful De;d” 
(įvairių dydžių) dar galima įsi - 
gyti pas Lietuvių Atletų Klubo 
pirmininką Algį Jankauską. Jo 
telefonas 718 849-2260. Speciali 
laida — tik $20.

“Lietuvos aidas”, pagrindinis
16 psl. Lietuvos dienraštis, duo
da objektyvų atsikuriančios Lie
tuvos vaizdą. Tokios žinios išei
vijai yra naudingos. Nuo šių 
metų pradžios laikraštis siun- 
nčiams du kartus savaitėje oro 
paštu. Prenumerata metams 
$85. Čekius rašyti “Lietuvos ai
do” vardu ir siųsti JAV įgalioti
niui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. (sk.)

Skaitytojai, kurie iki balan
džio 9 d. atsiliepė į naujų skai
tytojų vajų, ir kurie dar nebuvo 
paskelbti: Sofija Tlechavičienė, 
Dobbs Ferry, NY; Regina Traki
mas, Worcester, MA; Anna 
Skurdėnas, Brooklyn, NY; Sta
sys Domkus, Los Angeles, CA; 
Marija Kruopis, So. Boston, 
MA; Emilia Sadonis, Verona, 
NJ; Marytė Ensins, Canton, MA 
(atsiuntė net 16-ka pavardžių); 
Eleonora S. Pugh, Long Beach, 
NY, (atsiuntė net 7 pavardes). 
Jie visi atsiuntė pavardes tų savo 
pažįstamų, kurie Darbininko 
dar neskaito. Jiems siusime 5 nu
merius nemokamai susipažini
mui. Bus pasiųstas ir laiškas nu
rodant, kas jų pavardes atsiuntė. 
Kviečiame visus skaitytojus į tal
ką: atsiųskite pavardes tų pažįs
tamų, kurie Darbininko neskai
to; jie nemokamai gaus 5 nume
rius susipažinimui. Vajus tęsis iki 
balandžio mėn. pabaigos.

Birželio 29 d. — Worcester, 
MA, vysk. Harrington vysku
pystės 25 m. sukaktis.

Liepos 4 d. — Wassaga, Ont., 
Gerojo Ganytojo misijos kop
lyčios šventinimas.

Liepos 30 - rugpjūčio 1 d. — 
Steubenville, OH, Šv. Klaros 
800 m. sukakties iškilmės.

Rugpjūčio 7-8 d. — Roko, MI, 
skautų jubiliejinė stovykla.

Rugpjūčio 11-15 d. — Den- 
ver, CO, Šv. Tėvo susitikimas 
su pasaulio jaunimu.

Rugsėjo 2-14 d. — Lietuvoje 
Šv. Tėvo apsilankymas.

NAUJASIS TESTAMENTAS
“Darbininko” administracija 

gavo keletą Naujojo Testamento 
egzempliorių. Tai naujausia lai- 
da, versta iš graikų kalbos. Išlei
do “Katalikų pasaulio” leidykla 
Vilniuje 1992 m. Priekyje įdėta 
spalvoti Jeruzalės ir Palestinos 
žemėlapiai, gale—apaštalo Pau
liaus kelionių žemėlapis. įrišta į 
kietus viršelius, 648 psl. Kaina 
15 dol. su persiuntimu.

Bronxo rajonas prijungiamas 
prie Brooklyno-Queens telefono 
kodo — 718. Iki šiol Bronx buvo 
prie New Yorko miesto centro 
— Manhattano, prie 212 kodo. 
Besiplečiant telefono tinklui, 
pertvarkomi ir kodo numeriai.

English speaking, live-in 
housekeeper needed for family 
with two children. Five days a 
week. Salary $250. Call 718 - 
296-2688. Ask for Ms. Joanna.

(sk.)
Nebrangiai parduodamas pe

čius kepti raguoliams (baumku- 
chen). Skambinti Jonui Stankui 
tel. (617) 479-1104. (sk.).

American Trans Air, Ine. 
birželio 2 pradės skrydžius iš 
New Yorko tiesiai į Rygą. Ši 
kompanija skraido po visą pa
saulį nuo 1973 metų. Ji žinoma 
kaip didžiausia Charter kompa
nija, bet turi ir tvarkaraščiu nu
matytus skrydžius. Šiuo metu 
ji vartoja lėktuvus: Lockheed 
L-1011, Boeing 757 ir Boeing 
727. Žiūr. American Trans Air 
skelbimą 6-tam puslapyje.

NEPASIKARTOJANTI PROGA!

Kun. Jonas Rikteraitis, Šv. Andriejaus lietuvių parapijos, 
New Britam, CT, klebonas, vienas iš piligriminės kelionės į 
Lietuvą organizatorių. Kelionės tikslas — aplankyti Lietuvą, 
kai ten lankysis Šv. Tėvas. Nuotraukoje pavaizduotas kun. 
J. Rikteraitis, kalbąs viename pabaltiečių (ELLA) pobūvyje.

Lietuvių Kunigų Vienybė or
ganizuoja ekskursiją j Lietuvą. 
Ekskursijai vadovauja kun. Jo
nas Rikteraitis, Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos klebonas, iš 
New Britain, CT, ir kun. Alber
tas Contons, Šv. Petro lietuvių 
parapijos klebonas, iš So. Bos
ton, MA.

Pirmą kartą istorijoje Po
piežius lankysis Lietuvoje! O ta 
katalikų Bažnyčios istorija jau
tęsiasi beveik 2000 metų. O dar 
įdomesnis įvykis būtų, jei ir 
asmeniškai būtų galima aplanky
ti Lietuvą, kai ten bus Šv. Tėvas 
^onas Paulius Il-asis. Šią vasarą 
tokia galimybė yra. Tokios gali
mybės jau bus sunku sulaukti 
kitą kartą.

LB Palm Beach County apy
linkė per savo pirmininką Algį 
Augūną “Darbininkui” stiprinti 
atsiuntė $50. Nuoširdžiai dėko
jame.

TRANSPAK firma praneša, 
kad CONNECTICUT valstijos 
tautiečiai gali siųsti per p. a. Ust- 
janauskienos įstaigą COSMOS 
INTERNATIONAL, W. Hart
ford, CT. Telef. 203 232-6600

Kultūros Židinio mažajai salei 
labai reikalingas pianinas. Jei kas 
sutiktų savo naudotą, bet dar ge
ram stovyje esantį pianiną pado
vanoti Kultūros Židiniui, prašo
mas skambinti “Darbininko re
dakcijai telefonu 718 827-1352.

Moteris iš Lietuvos (40 metų) 
ieško darbo savaitgaliais. Gali 
dirbti įvairius meninius darbus, 
dekoruoti kambarių sienas, pri
žiūrėti vaikus, globoti ligonius, 
padėti namų ruošoje. Skambinti 
tel. (718) 235-9218. (sk.).

DEXTERPARK irS?
O PHARMACY

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

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

WE DELIVER
< Tel.: 296 • 4130 J

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO

♦ atlanta IMPORT EXPORT 
Trumpiausias kelias į Lietuva 
SIUNTINIAI | LIETUVA

SIUNTINIAI PRISTATOMI 1 NAMUS
NEW YORKE, KREIPKITĖS Į MUSŲ ATSTOVĄ 

TEL (718) 441-4414 
85-17 101 ST.

Rlchmond Hill, NY 11418
IŠ TOUAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. 

1-800-775-SEND
IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE (312) 434-2121

________ O atlanta import expowt.

Lietuvoje bus aplankyta ne tik 
Vilnius, bet ir Trakai, Druski
ninkai, Šiauliai, pasaulyje garsu
sis Kryžių Kalnas, Kaunas.

Patogus susisiekimas, greitas 
patarnavimas, kasdien visi trys 
valgiai.

Dėl kainų ir rezervacijų žvel
kite į skelbimą “Darbininko” šio 
numerio šeštame puslapyje.

Tai dar ne viskas! Bus ir graži
kelionė puikiu poilsio laivu iš 
Stockholmo į Helsinkį ir atgal. 
Dar dvi naktys Helsinkyje.

JAV LIETUVIŲ 
ISTORIJA ANGLIŠKAI

Po karo į JAV atvyko dr. Anta
nas Kučas ir profesoriavo Scran- 
ton, PA, universitete. Jis parašė 
daugel istorinių veikalų. Viena 
jo knyga, išversta į anglų kalbą, 
vadinasi “Lithuanians in Ameri
ca”. Išvertė Juozas Boley-Bule- 
vičius.

Knygoje aprašoma lietuvių įsi
kūrimas Amerikoje, lietuviškos 
parapijos, draugijos, spauda, 
žymieji žmonės. Surinkta daug 
informacinės medžiagos. 349 
psl., įrišta į kietus viršelius. Kai
na $10, persiuntimui pridedama 
$2. Knygą galima gauti “Darbi
ninko" administracijoje.

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite trijų 
kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti

Darbininko administracijai 
9 vai. - 4 vai. p. p.
tel. 718 827-1351

arba rašyti:
Darbininkas (administr.)

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

VYTAUTAS LANDSBERGIS,
buv. Lietuvos AT pirmininkas, balandžio antroje pusėje 

lankysis Amerikoje. Washingtone matysis su vyriausybės ir Kon
greso pareigūnais.

Balandžio 28 d. Fort Meyer karininkų klube (Ariington, 
Virginia) jam priėmimų ruoSa US-Baitic Foundation. Dalyvaus 
žymūs Amerikos politikai, verslininkoi, findnsininkai. Lietuvių 
visuomenė kviečiama savo dalyvavimu pagerbti žymųjį lie
tuvį, kurio vadovaujama Lietuva atkūrė savo nepriklausomy
bę. Auka porai 80 dol.

Užsakant bilietus paštu, čekius rašyti US-Baltic Foundation 
vardu k siųsti šiuo adresu: 1717 Massochusetts Avė., N.W., Saite 
601. Washington, D.C. 20036. Vietas galima rezervuoti ir tele
fonu 202-986-0380. Užsakymai priimami iki balandžio 26 d.

S


