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LIETUVA — ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJOJ

a

LIETUVOJE IR 
APIE LIETUVĄ

— Vilniaus Kalvarijos buvo 
atšventintos per Sekmines, ge
gužės 30 d. Prie atstatytos ko
plyčios mišias aukojo vyskupas 
Juozapas Tunaitis. Atšventinimo 
iškilmėms vadovavo arkivysku
pas Audrys Juozas Bačkis.

— Beveik $3 milijonų skolą 
Lietuva iki birželio pabaigos 
grąžins Čekijai ir Slovakijai už 
ankstesniais metais pirktus tro
leibusus “Skoda”, jų atsargines 
dalis bei medicinos įrangą. Šių 
metų valstybės biudžete nupirk
ti šiai valiutai jau buvo skirta 1 
milijardas talonų, bet šios sumos 
nepakanka, todėl Vyriausybė pa
pildomai dar skyrė 60 milijonų 
talonų.

— Kauno centrinis paštas nuo 
_  birželio 1 dienos siuntas į užsienį 

pristato skubiuoju paštu — “Ex- 
press Mail Service”. Skubaus 
persiuntimo paštu išsiųsta siunta 
adresatą pasieks per 5-6 paras.

— Lietuvos Respublikos Sei
mas paskyrė Aukščiausiojo teis
mo teisėjus: Kauno miesto apy
linkės teismo teisėją Antaną 
Simniškį, Vilniaus miesto trečios 
apylinkės teismo teisėją Zitą 
Smimovienę bfei Klaipėdos mie
sto apylinkės teismo teisėją Juo
zapą Surblį.

— Bulgaruos kurorte Varnoje 
„ i įvykusiame tarptautiniame kon

kurse Lietuvos kamerinis choras 
“Jauna muzika” laimėjo didžiąją 
premiją ir visus metus galės va
dintis geriausiu Europoje. Cho
ro dirigentas yra V. Augustinas. 
Konkurse dalyvavo chorai iš Vo
kietijos, Kubos, Rusijos.

— Baltijos Asamblėjos Prezi
diumo posėdis įvyko gegužės 27 
d. Rygoje. Lietuvai atstovavo 
delegacijos vadovas Egidijus 
Bičkauskas. Prezidiumas pasi
sakė dėl kolektyvinio Baltijos ša
lių saugumo, pateikta informaci
ja apie Rusijos kariuomenės iš
vedimą iš Baltijos valstybių. Pre
zidiumo nariai pastebėjo, kad 
ekonominis Baltijos valstybių 
bendradarbiavimas tebėra men
kas ir nepakankamas.

— Vilniaus filharmonijos re
montui baigti Lietuvos vyriau
sybė paskyrė $800 tūkstančių. Iš 
jų bus apmokėti lenkų specia
listai, kurie jau kelinti metai vyk
do tuos remonto darbus, ir per
kami įvairūs įrengimai.

IŠEIVIJOS VYSKUPAS PAKVIESTAS 
DALYVAUTI POPIEŽIAUS SUTIKIME
Gegužės 18 d. iš Lietuvos fak

su atėjo laiškas, kuriame Vil
niaus arkivyskupas metropolitas 
Audrys J. Bačkis, Lietuvos Vys
kupų Konferencijos vardu, kvie
čia Išeivijos vyskupą Paulių Bal
takį, OFM, dalyvauti Švento 
Tėvo iškilmėse Lietuvoje. *

Arkivyskupas Bačkis, kuris 
yra Popiežiaus Apsilankymo 
Lietuvoje komiteto pirmininkas, 
pabrėžia, kad Lietuvoje žinoma, 
jog ne tik Lietuvos Respublikos 
lietuviai, bet ir svetur gyvenan
tys tautiečiai džiaugiasi Popie
žiaus Jono Pauliaus II apsilanky
mu mūsų tėvynėje. Tarp kitų da
lykų, Pirmininkas pabrėžia, jog 
“Viešpats mus palaimino, leisda
mas, kad ši ilgai laukta kelionė

Pasaulinė Žmogaus teisių kon
ferencija birželio 14-25 dieno
mis vyksta Austrijos sostinėje 
Vienoje. Pereitą savaitę iš New 
Yorko į Vieną išvyko misijų prie 
JT atstovai dalyvauti neformalio
se konsultacijose, kuriose bus 
svarstoma pakeitimai konferen
cijos baigminiame dokumente. 
Tos konsultacijos vyks birželio 9- 
11 dienomis. Jose Lietuvai atsto
vaus misijos patarėja Gintė Da
mušytė.

Lietuvos delegacijoje yra prem
jeras Povilas Gylys, kuris bir
želio 15 d. konferencijos pilna
ties susirinkime pasakė kalbą. 
Jis yra delegacijos vedėjas. Kiti 
delegacijos nariai: Tautybių de
partamento generalinė direkto
rė ir delegacijos vadovo pava
duotoja Halina Kobeckaitė, Sei-

LIETUVAI GRESIA GANGSTERIŲ 
KAPITALIZMAS

Tokios išvados prieina Ed- 
ward Lucas, “The Baltic Inde- 
pendent”, Talline anglų kalba 
leidžiamo savaitraščio apie Balti
jos valstybes, redaktoriaus pava
duotojas.

Tasai žurnalistas savo raši
niuose pateikia įdomių pasi
kalbėjimų su Lietuvos vadovais, 
kontroversiniais asmenimis ir 
daro išvadas. Jis rašo:

Jeigu nebus imtasi radikalių 
priemonių, kad įsiviešpatautų 
įstatymų valdžia, pradėtų veikti 
viešosios institucijos ir atsivertų 
durys išoriniam pasauliui, Lietu
vai gresia baisus pavojus — ji 
baigs savo kelią ne Europoje, o 
pusiaukelėje tarp Lotynų Ame
rikos ir Afrikos, gangsterių kapi
talizmo ir pusiaudemokratijos. 
Labai gaila, kad tokia ateitis lau
kia žmonių, kurie pirmieji pa
degė sprogdiklį, ir visa sovietų 
imperija subyrėjo.

Rašydamas apie savo pasikal
bėjimą su Kaziu Bobeliu, jis pa
teikia jo mintis apie lietuvių tau
tinį savitumą, lyginant su latviais 
ir estais.

“Galbūt mes ir atsiliekame 
nuo latvių ir estų, bet tai teikia 
savų privalumų”, — gindamas 
Lietuvos uždarumą ir atsilikimą 
aiškina ne koks nors užkampio 
parapijos kunigas, bet turtingas 
daktaras iš Floridos, dabar vado
vaujantis Parlamento Užsienio 
reikalų komisijai, sako Edvvard 
Lucas.

“Mūsų savitumo jausmas labai 
stiprus. Pavyzdžiui, emigrantai 

įvyktų kaip tik šiuo svarbiu Lie
tuvos atkūrimo laikotarpiu .

Popiežius Jonas Paulius II 
Lietuvoje bus rugsėjo 4-8 dieno
mis. Jis atnašaus mišias Vilniuje, 
Vingio parke, rusėjo5 d., rugsė
jo 6 d. — Kaune, o rugsėjo 7 d. 
— Kryžių Kalne.

Popiežiaus Apsilankymo ko
mitetas kviečia vysk. Baltakį 
koncelebruoti mišias kartu su 
Popiežiumi.

Popiežių atskraidinsiantis lėk
tuvas nusileis Vilniuje rugsėjo 4 
d. Aerodrome aukštąjį ir taip la
bai laukiamą svečią pasitiks Baž
nyčios ir Lietuvos valdžios atsto
vai. Popiežius apsistos Apaštališ
kojo nuncijaus rezidencijoje An
takalnyje. 

mo narė Gema Jurkūnaitė, laiki
nai einantis Tarptautinių organi
zacijų skyriaus vedėjo pareigas 
Rytis Paulauskas, Lietuvos Misi
jos prie Jungtinių Tautų patarėja 
Gintė Damušytė, Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo rei
kalų skyriaus pirmasis sekreto
rius Gintautas Steponavičius, 
Tarptautinių organizacijų sky
riaus pirmoji sekretorė Dalia 
Krauly tė.

Apie Lietuvos delegacijos da
lyvavimą ir jos sudėtį Austrijos 
Misijai prie Jungtinių Tautų pra
nešė Lietuvos ambasadorius 
Anicetas Simutis. Jis taip pat 
padėkojo Austrijos vyriausybei 
už tai, kad ji Lietuvos delegaci
jai, neturinčiai nuolatinės atsto
vybės Vienoje, konferencijos lai
kotarpiui nemokamai suteikia 
ofiso patalpas ir automobilį.

estai ir latviai pritapo visur, kur 
tik jie atsidūrė. Mes, lietuviai, 
— ne”, — giriasi Bobelis.

Lietuvių politikus netaip 
lengva sutrikdyti, toliau rašo Lu
cas. Dėl prezidento kėdės su ko
munistų partijos vadovu A. Bra
zausku varžėsi vienas iš talentin
giausių Lietuvos sūnų emigran-; L.ietUVOs Respublikos Konstitu- 
tų diplomatas Stasys Lozoraitis. cijaj

(nukelta į 2 psl.)

Vaizdas iš Lietuvos Seimo narių susitikimo su newyorkiečiais Kultūros Židinyje birželio 
8 d. Į publikos klausimus atsakinėja Gediminas Vagnorius, šalia jo — LB apygardos 
pirmininkas-Kęstutis Miklas. Kairėje prie garbės stalo: dr. Laima Liucija Andrikienė 
ir Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Tautose Anicetas Simutis. S. Narkėliūnaitės nuotr.

SEIMO SVEČIAI KULTŪROS ŽIDINYJE
LB NY apygardos iniciatyva, 

birželio 8 d. vakare Kultūros Ži
dinyje lankėsi Gediminas Vag
norius, buvęs Lietuvos vyriausy
bės premjeras, ir Laima Liucija 
Andrikienė. Abu jie yra Lietu
vos Seimo nariai.. Laima Andri
kienė yra Užsienio reikalų komi
teto narė.

Svečius globojo LB apygardos 
pirmininkas Kęstutis ir Ona 
Miklai. Jų namuose svečiai ir 
nakvojo. Birželio 9 d. rytą 
svečiai išvyko traukiniu į Bosto
ną, kur padarė panašų praneši
mą apie padėti krašte. Iš Bosto
no išskrido į VVashingtoną birže
lio 10-11 dienomis dalyvauti ten 
vyksiančioje ekonominėje kon
ferencijoje.

Svečiai Židinyje
Tikėtasi daugiau publikos, 

bet atsilankė apie 80 žmonių.
Prie garbės stalo buvo paso

dinti svečiai ir Lietuvos ambasa
dorius Jungtinėm Tautom Ani-

Birželio 8 d. Lietuvos misija 
prie JT savo biuletenyje infor
mavo, kad Lietuvos delegacijos 
sudėtyje dalyvaus ir Kazys Bo
belis, Lietuvos Seimo užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas. 
Tuo tarpu iš privačių šaltinių aiš
ki, dr. Bobelis į šią delegaciją 
įsijungęs per “jėgą”, panašiai, 
kaip jis buvo “įtrauktas į Lietu • 
vos delegaciją, kai Genevoje 
Lietuva buvo priimama į Euro
pos Tarybą.

Lietuvoje kalbama, kad dr. 
Bobelis išvyksta į Vieną “at
sivėdinti”, nes jam ten jau pasi
darė karšta, kai paaiškėjo, jog jis 
melagingu būdu pateko į Seimą. 
Dabar jau ir JAV konsulinės įs
taigos paliudijo, jog Bobelis esąs 
Amerikos pilietis, nors jis visą 
laiką gynėsi.

Pradėti žygiai nušalinti Bobelį 
iš Seimo. Lietuvos Sąjūdžio Sei
mo taryba išplatino kreipimąsi į 
Lietuvos Respublikos Preziden
tą, Seimo narius, Aukščiausiąjį 
Teismą ir Vyriausiąją rinkimų 
komisiją. Kreipimesi sakoma, 
kad Lietuvos Respublikos Seimo 
narys K. Bobelis neteisėtai iš
rinktas į Seimą, nes nuo rinkėjų 
nuslėpė, kad jis yra JAV pilietis. 
Kol nebus panaikinta JAV pilie
tybė, K. Bobelis yra susijęs su 
priesaika ir pasižadėjimu užsie
nio valstybei. Tai prieštarauja 

cetas Simutis. Visam pokalbiui 
vadovavo pirmininkas Kęstutis 
Miklas.

Pradžioje pirmininkas pri
minė, kokiom aplinkybėm sve
čiai atsirado Kultūros Židinyje, 
pakvietė ambasadorių Anicetą 
Simutį tarti pasveikinimo žodį.

Ambasadorius pasidžiaugė, 
kad ryšiai su tėvyne darosi vis 
glaudesni, galima susitikti, pasi
dalinti mintimis. Dėkojo už nu
veiktus darbus Lietuvos labui.

Pirmuoju pranešėju buvo Ge
diminas Vagnorius, aukštas ir 
lieknas vyras, dar tik 37 metų, 
buvęs Vytauto Landsbergio lai
kais ministeris pirmininkas, 
sukėlęs daug kalbų dėl nuosavy
bių grąžinimo. Vieni jį giria, kiti 
peikia, kad suardęs Lietuvos 
žemės ūkį.

Svečias mintis dėstė aiškiai ir 
įtikinančiai. Palietė visus svar
biausius klausimus, atkreipda
mas dėmesį į visas neigiamybes.

paskut/ms

Dabar jau daugelis Lietuvos gyventojų panašiai mano, kaip 
šiame plakate tvirtinama. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

VASARIO 16 AKTO SIGNATARO 
PALAIKAI SUGRĮŽO Į LIETUVĄ

Gegužės 31 d. lėktuvu iš Alta
jaus į Lietuvą atgabenti Vasario 
16-osios Nepriklausomybės akto 
signataro Donato Malinausko, jo 
žmonos Zofijos ir sesers Filome
nos palaikai. Juos Vilniaus ae
rouoste iškilmingai sutiko Lietu
vos kultūros ministras D. Trin
kūnas, Vyriausybės atstovai, 
Trakų rajono valdybos vadovai 
bei būrys trakiečių.

Pagerbti kunigo maldos žo
džiais ir papuošti gimtosios 
žemės gėlėmis, palaikai Nuga
benti į Trakų bažnyčią, kur buvo 
pašarvoti iki birželio 12 d. Tą 
dieną perkelti į Onuškio bažny
čią, kur birželio 14 d. palaidoti 
šventoriuje šeimos kape.

Suprantama, jis dabar yra val
dančiosios partijos opozicijoje. 
Jis pergyveno sunkius krašto re
formos laikus, kada ir adminis
tracijos genijai galėjo padaryti 
klaidų. Reikėjo staiga iš nieko 
kurti naujus žmonių santykius, 
pažiūras į valstybę, turtą, asme
nybę, religiją ir 1.1.

Iš jo kalbos labiausiai atminty
je liko jo pastales dėl pilietybės 
ir turto grąžinimo. Pilietybę su
teiks visiems išeiviams, bet turto 
negrąžins. Turto grąžinimas su
darytų galimylies į Lietuvą su
grįžti kai kurioms tautybėms, 
kurios buvo turtingos, bet gana 
priešingos Lietuvai.

Svečias pastebėjo, kad dabar 
rengiamas įstatymas, jog už vie
ną procentą turto kainos bus ga
limąjį įsigyti. Taip bus sudarytos 
lengvos sąlygos buvusiem komu
nistam ir dabar režimą remian-

(nukelta i 8 psl.)

1941 m. birželio 14 d., būda
mas 72 metų amžiaus, kartu su 
žmona ir 2 seserim signataras 
išvežtas į Altajaus kraštą.

Visa Malinauskų šeima mirė 
tremtyje, ir 50 metų niekas neži
nojo, kur jų kapai. Tik 1991 m. 
suorganizuota ekspedicija į Alta
jaus kraštą surado Malinausko ir 
jo šeimos palaidojimo vietą.

Donatas Malinauskas, gimęs 
1869 m. vas. 23 d. Latvijoje, 
buvo vienas pirmųjų lietuvių po
litinių veikėjų Vilniuje ir Vil
niaus krašte. Lietuvišką dvasią 
ir kovingumą jis paveldėjo iš mo
tinos, kuri kildino save iš senos 
kunigaikščių Kęstučio ir Gedi
mino giminės. Vaikai šeimoje 
buvo auklėjami patriotine dva
sia, nes daugelis giminės narių 
buvo aktyvūs 1794, 1831, 1863 
metų sukilimų dalyviai.

Malinauskas mokėsi Vilniuje, 
Minske bei Galicijoje. 1890 m. 
pradėjo studijuoti Čekijoje, Ta
boro žemės ūkio akademijoje. 
Po studijų grįžo į Lietuvą, ūki
ninkavo Trakų apskrityje, dažnai 
gyvendavo Vilniuje. 1899 m. 
kartu su kitais Vilniuje įkūrė “12 
apaštalų draugiją lietuvių kalbai 
ginti.

1905 m. jis drauge su J. Basa
navičiumi, M. Davainiu-Silvest- 
raičiu ir kunigu Ambroziejumi 
Rusijos grafui Vitei parašė gar
sųjį memorandumą, kuriame 
reikalaujama Lietuvai autonomi
jos.

1905 m. dalyvavo Didįjį Vil
niaus Seimą organizuojant. 1906 
m. su kitais lietuviais Vilniuje 
suorganizavo Lietuvių sąjungą 
lietuvių kalbos teisėms ginti 
bažnyčiose ir jai pirmininkavo 
iki 1915 m. Buvo Lietuvių Moks
lo Draugijos nariu. 1906 m. kar
tu su dr. Basanavičium paruošė 
memorandumą popiežiui Pijui X 
apie lenkų kalbą Lietuvos baž
nyčiose (išspausdintą lietuvių ir 
lotynų kalbomis).

1909 m. buvo vienas “Rūtos“, 
1913 m. — švietimo draugijos 
“Ryto” steigėjų. 1914 m. — Lai
kinojo lietuvių komiteto sekreto
rius, 1915 m. dalyvavo slaptaja
me lietuvių politikų ratelyje, ku
rio rūpesčiu buvo sušaukta Lie
tuvių konferencija.

1917 m. rugsėjo 18-22 d. Mali
nauskas dalyvavo Lietuvių kon
ferencijoje Vilniuje.. Išrinktas į 
Lietuvos Tarybą, 1918 m. vasa
rio 16 d. pasirašė Lietuvos Ne
priklausomybės aktą.

1922-23 m. dirbo nepapras
tuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju 
ministru Čekoslovakijoje, vėliau 
Užsienio reikalų ministerijoje, o 
nuo 1931 m. jis — nepaprastasis 
ir įgaliotasis ministras Estijoje.

Bendradarbiavo nepriklauso
mos Lietuvos spaudoje.



Nepatenkinti piliečiai prie Seimo rūmų piketuoja dėl didelių mokesčių. V. Kapočiaus nuotr.

LIETUVAI GRESIA GANGSTERIŲ 
KAPITALIZMAS

Mintys po susitikimo su 
svečiais iš Lietuvos

Birželio 8 d. Kultūros Židinyje 
įvykęs susitikimas su buvusiu Lie
tuvos premjeru, dabartiniu Seimo 
nariu G. Vagnoriumi ir Seimo nare 
L. Andrikiene sukėlė daug minčių, 
kuriomis norėčiau pasidalinti su 
laikraščio skaitytojais.

Vienas įdomiausių klausimų, 
užduotų buvusiam premjerui, 
buvo: "Kodėl trys Baltijos šalys, 
turėjusios panašų žmonių pragy
venimo lygį sovietmečiu, dabar 
ekonominiuose pertvarkymuose 
išsiskyrė - Estija ir Latvija pasistūmė 
į prieki, o Lietuva nusirito žemyn". 
Vagnorius atsakė, jog jis prisiima 
kaltę, kad "neišaiškino Lietuvos 
žmonėms ekonominių reformų po
litikos".

Tačiau, juk vyriausybės pagrin
dinis tikslas yra ne aiškinti apie 
reformas "neišmanėliams", bet vyk
dyti refbrrrių politiką, kurios rezul
tatai veikia žmonių pasiryžimą pe
reiti į tobulesnę ekonominę sis
temą. Tai neįvyko Lietuvoje, tai 
dalinai vyksta Latvijoje ir dar sėk
mingiau Estijoje. Sprendžiant iš 
šalies, sąlygos reformoms ten buvo 
ir tebėra daug sudėtingesnės: silp
nesnis ekonominis potencialas, 
didelę gyventojų dalį sudarantys 
rusakalbiai, kurių dauguma priešiš
kai nusiteikusi tautos laisvėjimo 
procesui.

Pasak Vagnoriaus, kalta komu
nistinė nomenklatūra, bet ar jos 
nėra Latvijoje ir Estijoje? Taigi į 
klausimą nebuvo aiškiai atsakyta. 
Gal atsakymas slypi pačioje tauto
je, jos vertybių supratime. Latviams 
ir estams grėsmė čia pat - nuolat 
"skriaudžiami" rusakalbiai. Tai 
padeda tautos susitelkimui, jos ly
derių atsakomybei prieš tautą, at
metant komunistinę ideologiją ir 
ieškant bendrų sprendimų valsty
bės kūrimo ir sutvirtinimo labui.

Buvęs premjeras pažymėjo, kad 
ekonominė valdžia visą laiką buvo 
komunistinės nomenklatūros ran
kose, kuri pirmųjų laisvų rinkimų 

metu paėmė ir politinę valdžią. 
Taigi, pirmaisiais ekonominių ir 
politinių pertvarkymų (ar tik ban
dymų), kuriuos vykdė Vagnorius, 
rezultatais geriausiai pasinaudojo 
buvę komunistai.

Tai kur klaidų pradžia? Kiek 
atmename, Sąjūdis (dešinieji ir už
simaskavę kairieji) laimėjo rinki
mus į Seimą, kurio dauguma išrinko 
Aukščiausiosios Tarybos pirminin
ku V. Landsbergį. Taigi, kur dabar 
tie, kurie rinko Landsbergį savo ly
deriu? Nejau jie tapo kairiaisiais.

Atsakymas, turbūt, papras
tesnis - jie niekada nebuvo dešiniai
siais. Dešinieji buvo tremiami į 
Sibirą, pasitraukė į Vakarus, žuvo 
miško brolių gretose, kalėjo, kaip 
kun. A. Svarinskas, A. Terleckas,

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ^ |
— Aleksandras Vasiliauskas, 

profesorius, ekonomikos mokslų 
daktaras, Lietuvos Prezidento 
potvarkiu paskirtas prezidento 
patarėju ekonomikos klausimais.

— Kauno “Stumbras”, Klai
pėdos “Duona”, Vilniaus “Tau
ras”, Alytaus “Maistas”, “Utenos 
gėrimai”, Rokiškio sūrių gamyba 
ir dar kiti, iš viso 30 pavadinimų 
lietuviški produktai, tarp 700 fir
mų iš 20 valstybių dalyvavo 
Hamburge penkias dienas tru
kusioje Europos maisto produk
tų mugėje.

— Prano Dovydaičio fondą, 
skirtą šelpti studentijai, Kaune 
atidarė Lietuvos ateitininkų fe
deracijos atstovai ir tautiečiai 
išeiviai. Vadovaus Taryba, pir
mininkaujama vysk. Sigito Tam- 
kevičiaus. Fondas bus atviras 
visų Lietuvos aukštųjų mokyklų 
auklėtiniams.

— Dail. Vladas Vaitiekūnas, 
iš JAV, padovanojo Klaipėdos 
paveikslų galerijai 35 tapybos ir 
grafikos kūrinius. Galerijoje jau 

sovietiniuose lageriuose. Kas liko 
Lietuvoje? Komunistai ir lojalūs 
jiems - išaugo kelios kartos, kurias 
gerai apibūdina "homo sovieticus*

vokiška. “Na, tegu sprendžia pa
tys anglai”, — atkerta Bobelis, 
nekreipdamas jokio dėmesio į 
pašnekovo argumentus. Nepa
mirškite, kad taip kalbėjo ne 
koks suskretęs Chicagos emi
grantas, bet vienas įtakingiausių 
Lietuvos Parlamento narių, ste
bisi Lucas.

Rašydamas apie Vytautą Lands
bergį, Lucas nurodo, kad ryš
kiausi jo dvejų su pusę metų val
dymo momentai buvo vien ne
priklausomybės simbolių atgavi
mas, deklaracijos ir kreipimaisi, 
vėliavos kėlimas ir žmonių šauki
mas ginti Parlamento pastato. 
Vyriausybės veikla buvo visiškai 
nesėkminga ir prieš, ir po sovie
tų valdžios žlugimo. Kaime buvo 
chaotiškai ardoma kolūkinė sis
tema, grobstomas turtas, visiškai 
nesugebėta arba nenorėta suda- 

’ rytį-sąlygtį ekonomiškai tvirtam 
privačiam’sektoriui atsirasti.

Silpna valdžia ir skurdas skati
na nelegalių verslininkų veiklą. 
Toliau autorius aprašo kelis to
kius verslininkits. Plėšikų baro
nai, teigia jis, kaip ir XIX 
amžiuje Jungtinėse Valstijose, 
yra esminis ankstyvojo kapitaliz
mo bruožas.

Ypač neramu dėl to, kad Lie- 
. tuvoje stiprėja mafija. Šiuo

je pranešė, kad Italijos vyriau- žodžiu lietuviai vadina ir smulkų 
sybė Lietuvai dovanojo Apie u. ,'r„ _____ ,
20,000 tonų citrinų. Lėšos, gau
tos jas pardavus, bus panaudotos 
įvairioms krašto plėtojimo pro
gramoms finansuoti.

— Iš Jonavos kapinių spalvotų 
metalų vagys per kelis paskuti
nius mėnesius pavogė apie 30 
paminklų. Dingo ir skulptoriaus 
J. Šlivinsko sukurta skulptūra, 
puošusi rašytojo R. Samulevi- 
čiaus artimųjų kapą.

— Didžiausia Lietuvos be
darbių pašalpa balandžio mė
nesį buvo 4,860 talonų. Iš viso 
balandžio mėnesį bedarbiams iš
mokėta 52,2 milijono talonų.

terminas.
Kur išeities pradžia? Gal reikėjo 

nacionalinio atgimimo įkarštyje 
tautai apsivalyti - įvardinti tuos ir 
teisti, kas skundė, sekė, šaudė trokš
tančius laisvės ar tikėjimo žodžio. 
Gal reikėjo nedviprasmiškai pri
pažinti ir pasikviesti išeiviją bend
ram atkūrimo darbui, išlaisvinti 
paprastą žmogų - pilietį nuo būti
nos registracijos policijoje, ants
paudų - "leidimų išvykti į užsienį", 
valdininkų savivalės. To nebuvo 
padaryta, nors dabar gailimasi.

Ne viskas prarasta. Kuriasi an
tikomunistinis frontas - Tėvynės. 
Sąjunga, konsoliduojanti užgimu
sias ir gimstančias dešiniąsias jė
gas, kurios nenori kelio, vedančio 
atgal. y. a.

kelinti metai veikia Mažojoje 
Lietuvoje gimusių išeivijos daili
ninkų P. Lapės, A. Bajoraičio, 
P. Domšaičio pastovi kūrinių pa
roda.

— Šešiolika JAV gydytojų, su
sivienijusių į judėjimą “Gydyto
jai už taiką”, lankėsi Lietuvoje. 
Tai įvairių sričių specialistai.

— Italijos ambasada Lietuvo-

(atkelta iš 1 psl.)

Pasak Luco, jis pralaimėjo iš 
esmės dėl to, kad buvo laikomas 
užsieniečiu (kartu su žmona ita
le). Kas vadovavo jo priešinin
kams? Kitas užsienietis — Bobe
lis, kurio likimas tikrai paradok
salus: anksčiau vadovavo aršiau
siai antikomunistinei emigrantų 
organizacijai VLIKui, o dabar 
yra ištikimiausias Brazausko są
jungininkas.

— “Nesu nusistatęs prieš po
ną Lozoraitį, — teisinasi anglų 
korespondentui Bobelis, — Bet 
Lietuva išliko per amžius tik 
savo tautinio savitumo dėka. Jei 
visi būtume vedę užsienietes,
kur dabar būtume? Ar patiktų 
anglams, jei Anglijos karalienė
būtų ne anglė?”

Bet jos vyras princas Filipas 
— graikas, prieštarauja anglų 
žurnalistas. “Bet jo šeima buvo 
angliška”. Tiesą pasakius, ji buvo 

— Lietuvos didžiųjų miestų 
sąjungos trečiasis- suvažiavimas 

- įvyko Kauno savivaldybės salėje. 
Sąjungos nariai yra Alytus, Kau
nas, Klaipėda, Marijampolė, 

. Šiauliai ir Vilnius. Miestų atsto
vai tarėsi apie savivaldos Lietu
voje dabartį ir ateitį. Suvažiavi
mas į sąjungą priėmė Panevėžį.

— Taros pramonė Lietuvoje 
atsilikusi. Apie 80% Lietuvos ta
rus medinė, užsienyje — jos ne 
daugiau kaip 16-18%, JAV ir Ja
ponijoje — 4-11%.

— Šiaulių “Elnio” įmonė šie
met pateiks Italijos rinkai šimtą 
tūkstančių porų vyriškų ir mote
riškų batų.

— Tilžės katalikų bažnyčios 
projektas parengtas Karaliau
čiaus krašto lietuvių bendruo
menės rūpesčiu. Projekto auto
riai — architektai G. Jurevičius 
ir S. Juška.

— Žemės ūkio akademijos fi
lialą numatoma steigti Joniškėlio 
technikume. Jis bus vadinamas 
Joniškėlio agroinžinerijos kole
gija. Čia bus paruošiami lininin- 
kai ir biologinės žemdirbystės 
specialistai. Tai bus agronomai 
su aukštuoju mokslu, tęsiantys 
seniausios žemės ūkio mokyklos 
tradicijas.

— Ignalinos AE branduolinio 
kuro kasetė kainuoja maždaug 
$60,000. Reali pasaulinė kaina 
— $100,000. O dingusi kuro ka
setė Ignalinos AE taip dar ir 
neatsirado. Šiandien jau reiktų 
ieškoti dolerių.

raketą, ir valdžios viršūnių ko
rupciją.

Tik labai mažai žmonių sutiko 
atvirai kalbėti apie šią problemą, 
♦pažymi Lucas. Buvęs Lands
bergio apsaugos vadas Artūras 
Skučas, dabar dirbantis įtakin- 
giame privačiame banke, pasa
kė, kad vienintelis būdas išveng
ti mafijos prievartos — glaustis 
prie vienos iš tuzino didžiausių 
šalies kompanijų. Kitais žodžiais 
tariant, kad išvengtum ryklių, 
plauk kartu su didele žuvimi.

Dar negalima sakyti, kad Lie
tuvoje tvyro baimė, bet mafija

JONAS V. STRIMAITIS, advo 
reikaluose.Advokatas kalba ir
bary, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

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

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, IncomeTax 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 SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden 
Tavern, 1883 Madison St, Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be to, duodami polaidotuvi- 
niai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

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. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavi
mas, testamentai, išnuomojimai, kondomini jumų reikalai. Turi 
leidimą praktikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, 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 anglų 
kalba iš tos pačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 
2 vai. popiet. Dr. J. J. Stukas - direktorius, 234 Sunlit Dr., 
Watchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.

MARIAJUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja visuo
se teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadway, 
Suite 504, New York, N.Y. 10007. TeL 212 962-5810.

jau sukūrė ir plačiai paskleidė 
savo bauginantį tinklą. Žala dar 
beveik nematoma, taip ir likę 
nepradėti įvairūs verslai, nesu-
kurtos darbo vietos, neįgyven
dintos geros idėjos.

Tad nėra ko stebėtis, toliau 
rašo Lucas, kad naujosios admi
nistracijos veiksmai, kurių ji 
ėmėsi po rinkimų, nedavė jokių 
rezultatų. Paskirtos ir vėl nu
trauktos dotacijos; uždėti bet 
kaip ir bet kokie ne tik importo, 
bet ir eksporto tarifai, stambių 
įmonių privatizavimas vis dar 
įšaldytas; visa šalis niekaip negali 
atsikratyti mieguisto seilėto 
mentaliteto ir vis labiau pasiduo
da korupcijai, žmonės priešinasi 
pokyčiams ir išoriam pasauliui.

katas, patarnauja teisiniuose 
lietuviškai. 134 West St., Sims-

rasolino
A MEMORIALS

66 -86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
(įUEENS N.Y. 11379

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

- GAUSI PARODU SALE -

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEWJERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

KVECAS 
JONA.S 

1933 + 1976

Ii VYTIS
KELIONIŲ LR TURIZMO 

AGENTŪRA
LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)

-r AUTOBUSAI
~ NUOMOJAMOS MAŠINOS
•—VIEŠBUČIAI
- ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 
GRUPINĖS KELIONĖS J 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

Prie Lietuvos Seimo rūmų gegužės 25 d. demonstruotojai aiškiai išreiškia savo nuo
monę. Viktoro Kapočiaus nuotr.
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Ar 1941 m. sukilėliai 
buvo nacių agentai?

Birželio mėnesį minime ne tik 
Lietuvos gyventojų trėmimus, 
bet prisimename ir 1941 metų 
to mėnesio 22-25 dienomis įvy
kusį sukilimų prieš bolševikus, 
vokiečiams ėmus žygiuoti į Ry
tus. Dėl sukilimo nebuvo kon
troversijų, tik neseniai kai kurie 
asmenys pradėjo reikšti savo 
“nuomones”. Gerai jiems atsako 
dr. Adolfas Damušis, vienas to 
sukilimo organizatorių.

Dr. Damušis, kuris buvo re
zistencijos prieš vokiečius daly
vis ir Lietuvos laikinosios vyriau
sybės narys, “Lietuvos aido” 
laiškų skyriuje šiemet balandžio 
27 d. rašė:

1941 metų birželio 22-25 die
nomis įvyko sukilimas prieš so
vietų okupaciją, tauta griebėsi 
ginklo. Vergijos gėda buvo nu
plauta kraujo auka.

Per 1941 metų sukilimą tauta 
buvo taip pat vieninga, kaip ir 
1990-1991 metais.

Sukilimas buvo akibrokštas 
sovietams. Tų metų Sovietijos 
užsienio reikalų komisaras Mo
lotovas, nediplomatiškai keikda
mas sukilėlius ir grasindamas at
keršyti, nevalingai išgarsino su
kilimą per pasaulinę spaudą.

Sukilimas buvo ne mažesnis 
akibrokštas ir naciams, kurie 
tikėjosi, kad lietuviai juos priims 
kaip išvaduotojus, vykdys jų nu
rodymus ir jiems tarnaus. Vo
kiečių vyriausybė įsakė savo ka
rinei vadovybei Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimą ir Lai
kinąją vyriausybę ignoruoti. Lie
tuviai, patyrę nacių imperialisti
nius kėslus, skubiai organizavo 
antinacinę rezistenciją.

Vokietijos užsienio reikalų mi
nisterijos atstovas dr. Kleistas 
reikalavo Lietuvos Vyriausybės 
ministerių titulus pakeisti civi
linės vokiečių valdžios tarėjų ti

tulais. Laikinoji vyriausybė su 
tuo reikalavimu nesutiko.

Gestapas su keliais vietiniais 
talkininkais apskelbė Laikinąją 
vyriausybę Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir Britanijos draugais. 
Nacių okupacijos laikais tai ne
buvo komplimentas.

1941 metais rugpjūčio 5 dieną 
vyriausiasis vokiečių civilinės 
valdžios komisaras dr. von Ren- 
telnas, pasikvietęs Laikinąją vy
riausybę, pareiškė perimąs Lie
tuvos valdžią ir visus Laikinosios 
vyriausybės narius skiriąs vo
kiečių civilinės valdžios tarėjais. 
Tačiau komisaras gavo neigiamą 
atsakymą.

Ištvėrusi tuos bandymus, Lai
kinoji vyriausybė išsilaikė šešias 
savaites ir paskatino antinacinės 
rezistencijos veiklą. Taip sukili
mas prieš sovietus tapo pasi
priešinimu ir nacių okupacijai.

Grįžus sovietams į Lietuvą an
trą kartą, dauguma Lietuvos jau
nimo gelbėjo tautą ir išėjo į miš
kus. Jų krauju aplaistyta žemė 
apsaugojo Lietuvą nuo plūstan
čių kolonistų, siekiančių planin
gai sunaikinti tautas, tūkstančius 
metų gyvenančias Baltijos jūros 
pakrantėse. Argi jų ryžtingą 
kovą galima laikyti beprasmiška?

Buvęs Nepriklausomos Lietu
vos ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius 1992 metais 
birželio 24 dieną “Lietuvos aide” 
parašė vedamąjį. Jis iškėlė 1941 
m. sukilimą, pabrėždamas jo 
istorinę reikšmę, pagerbė sukili
mo kovose žuvusiuosius, nacių 
stovyklose bei kalėjimuose ken- 
tėjusiuosius.

Kiti gi vengia tą sukilimą 
minėti, bando jį nustumti už
marštin. Tad kaip šiandien turi 
jaustis tie, kurie kentėjo nacių 
kalėjimuose, koncentracijos sto
vyklose, sovietų gulaguose, o

Dabar, kai jau galima atvirai 
pasakoti apie praeities įvykius, 
paaiški daug dalykų, kurių anks
čiau platesnė visuomenė nežinojo.

Kalbininkas Jonas Balkevičius 
“Gimtosios kalbos” žurnale, išei
nančiame Vilniuje, 1993 m. Nr. 
2 (310) atspausdino rašinį, pava
dintą “Lietuvių kalbos sąjūdžio 
pradžia”. Su Lietuvos kalbinin- 

daugelis ir žuvo.
Narsiuosius sukilėlius apšmei

žė ir poetas Tomas Venclova len
kų dienraštyje “Rzeczpospolita” 
š. m. sausio 9-10 dienomis. Štai 
ką jis rašo: “.. .labai blogas reiški
nys yra mėginimas užtušuoti lie
tuvių provokiškus ir profašisti
nius veiksmus. (...) Šiandien 
didvyriais daromi 1941 metų su
kilėliai, kurie geriausiu atveju 
buvo labai naivūs, o blogiausiu 
atveju susitepę nusikaltimais 
žydams, lenkams ir patiems lie
tuviams. Buvo svetimos val
stybės agentai. Nacistinės val
stybės. Apie tai tylėti negalima”.

Apie 50 metų KGB skleidė to
kius šmeižtus. Niekingam melui 
neužkertamas kelias ir šiandien.

Mūsų išeivijoje ryškiausia dai
liojo žodžio menininkė, rašytoja 
ir poetė Birutė Pūkelevičiūtė, 
atsiuntusi man laišką su Tomo 
Venclovos sukilimo “įvertinimo” 
kopija, įrašė tokią lotynišką ei
lutę: “Quo usque tandem, Cati- 
lina, abutere patentia nostra”. 
(Ar dar ilgai, Katiliria, bandysi 
mūsų kantrybę?)

Adolfas Damušis

“Geležinio vilko” vyrai karinėse pratybose. Viktoro Kapočiaus nuotr.

DĖL KO SOPĖJO ŠIRDĮ LIETUVOS KALBININKAMS?
kų “sopuliais” supažindinami ir 
“Darbininko”skaitytojai. (Ant
raštės “Darbininko”.)

Sąjūdžio pradžia
Kaip mes, kalbininkai, gyve

nome sąstingio dešimtmečiais, 
tarkime, prieš 25 metus? Ką 
veikėme, dėl ko sielojomės? Ar 
buvo bent valandėlė, kad nebū
tų sopėjusi širdis dėl mūsų gim
tosios kalbos likimo? Ne. Tokios 
valandėlės nebuvo. Nors ir ma
tėme, kad esame laimingesni už 
daugelį kitų — juk galėjome at
virai puoselėti gimtąją kalbą, 
dirbti tautinės kultūros labui. 
Žinoma, guodė kiekvienas nu
veiktas lituanistikos darbas, reikš
mingesnė studija — ir didžiojo 
“Lietuvių kalbos žodyno” nenu
trūkstamas leidimas, ir pasiro
dantys tautosakos rinkiniai, tar
mių tyrimai, ir pasaulinį pripa
žinimą pelniusios monografijos 
apie lietuvių kalbos istoriją..?*

Šeštajame dešimtmetyje laik
raščių skiltyse vis dažniau pasi
rodydavo straipsnių, keliančių 
išplitusias kalbos klaidas, siūlan
čių gerus leksikos ir sintaksės pa
vyzdžius, radijo laidose nuo 
1957 m. Kazys Ulvydas kas sa
vaitė aiškino lietuvių kalbos 
kultūros ir norminimo dalykus, 
o 1961 m. pabaigoje iš spaudos 
išėjo pirmasis “Kalbos kultūros” 
numeris. Dvasią kėlė vėl rodo

ma pagarba mūsų klasikams — 
tikriesiems lietuvių kalbos mo
kyt ojjm s ir gaivintojams. Šešta
jame dešimtmetyje į mokyklas ir 
bibliotekas sugrįžo “Dainavos 
šalies senų žmonių padavimai”, 
o pasirodę V. Mykolaičio-Putino 
“Sukilėliai” jau vien pavadinimu 
žadino širdžių nerimą ir laisvės 
ilgesį.

0 širdį vis dėlto sopėjo. Sopė
jo dėl to, kad tas lituanistinės 
veiklos pagyvėjimas, kilęs “atly
džio sąlygomis, labiau reiškėsi 
tik tarp profesionalių tautinės 
kultūros darbininkų, nepasiek
damas daugumos, kuri toliau 
gniužo prieš svetimų papročių ir 
svetimos kalbos agresiją, tolo 
nuo gimtosios kalbos žodyno tur
tų ir gramatikos dėsnių, pamažu 
prarado garsų sąskambio 
žavesį...

Septintajame dešimtmetyje 
nuvilnijęs per Lietuvą Kristijono 
Donelaičio 250 metų sukakties 
garsas žadino keltis iš sąstingio, 
o Justino Marcinkevičiaus poe
mos žodžiai atvirai kvietė: “Pri
valome save nuimt nuo pjedesta
lų [...] Ir Donelaitį pasodint prie 
savo darbo stalo. Tebūna darbo~ 
stalas — Lietuva”.

Tad neatsitiktinis buvo 1967 
m. balandžio “Kultūros barų” 
numeris, skirtas kaip tik gimto
sios kalbos puoselėjimo temai.

Gimtosios kalbos gynėju 
draugija

Straipsnių autoriai —J. Matu
lis, A. Venclova, K. Korsakas, J. 
Kvederaitis, K. Ulvydas. Juozo 
Pikčilingio straipsnis, pavadin
tas Simono Daukanto citata “... it 
žali bruknelė nuo speigų apšar
mojusi...”, dabartinę kalbą 
vaizdžiai iliustravo visokiais dar- 
kalais — žodžiais ir žodžių jungi
niais, o Bronio Savukyno pastan
gomis žurnalo redakcijos organi
zuotas pokalbis išryškino mintį, 
jog jau atėjo metas kifrti gimto
sios kalbos gynėjų draugiją, kuri 
rūpintųsi visuomenės lingvisti
niu švietimu, per meilę gimtajai 
kalbai žadintų tautinę savimonę 
ir — pasitelkusi tautinės savigar
bos nepraradusius valdininkus 
— guitų iš mūsų kalbos jau 
įsišaknijusias negeroves.

Taip išsirutuliojo organizuoto 
judėjimo už gimtosios kalbos tei
ses idėja, kurią įgyvendinti ry
žosi Vilniaus universiteto ir 
Mokslų akademijos lituanistai.

Atgaivinti nepriklausomoje 
Lietuvoje veikusią Lietuvių kal
bos draugiją nebuvo leista — 
“atlydys” pasirodė esąs dar per 
menkas. Teko dairytis jau vei
kiančios visuomeninės organiza
cijos, kur kiek praplėtus progra
mą tilptų ir lietuvių kalbos sau
ga. Iš to meto legalių organizacijų 
mums labiausiai tiko Paminklų 
apsaugos ir kraštotyros draugija,
kurios programoje, be neišven
giamų oficialiųjų punktų, vis la
biau ryškėjo lietuvių etnografijos 
ir tautosakos kryptys. Kraštoty
ros ekspedicijose jau buvo įpras
ta, šalia lietuvių liaudies meno, 
muzikos ir folkloro, kaupti ir lie
tuvių kalbos žodyno bei vardyno 
duomenis.

Ypač populiarūs darėsi krašto
tyrininkų klubai su tautinių šo
kių, dainų ir žaidimų vakaronė
mis, su pašnekesiais apie lietu
vių tautos istoriją. Sostinės skai
čiavimo mašinų instruktoriai 
inž. S. Lukoševičiaus sumany
mu jau buvo susibūrę į Ramuvos 
klubą, universiteto jaunieji moks
lininkai (A. Šliogeris, J. Trinkū
nas, V. Mačiekus) telkė studen
tus į “Alko” klubą, kur ketino 
kalbėti apie lietuvių mitologiją, 
kalendorines šventes, senuosius 
tikėjimus...

Paminklų apsaugos ir krašto
tyros draugija mums atrodė pa-

(nukelta į 4 psl.)

DARIUS IR GIRĖNAS
JŲ SKRYDŽIO 
60 METŲ 
SUKAKTĮ 
PRISIMENANT

- PAULIUS JURKUS -------

Prof. Juozas Eretas, šveicaras, 
profesoriavęs Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune, aiškino, kad 
tautai reikia didvyrių, kurie ją 
palaikytų ir skatintų naujiems 
žygiams. Tokie didvyriai lietu
viam yra lakūnai Steponas Da
rius ir Stasys Girėnas. Jeigu jie 
sėkmingai būtų pasiekę Kauną, 
jie būtų buvę užmiršti. Tik jų 
tragiška mirtis juos iškėlė. Jų 
mirtis pabrėžė žygio didingumą 
ir nutiesė tiltą iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų į Lietuvą. Patys 
kilę iš Lietuvos, atvykę į Ameri
ką, nenugrimzdo pilkoje masėje, 
bet panoro grįžti į Lietuvą, neš
dami jai didelius techninius 
laimėjimus — pers kris darni At
lantą.

Tai atsitiko prieš 60 metų. 
Nuo pat Pirmojo pasaulinio karo 
aviacija metai iš metų tobulėjo. 
J tas lenktynes įsijungė ir lietu
viai, norėdami atkreipti kitų tau
tų dėmesį, kad štai šalia didžiųjų 

valstybių ir Lietuva siekia tech
ninės pažangos ir nugali Atlantą.

Iš lėktuvu istorijos
Žmogus visą laiką stebėjo gam

tą, sekė, kaip skrenda paukščiai, 
ir jiems pavydėjo. Ir kodėl žmo
gus taip negali skristi? Pirmuo
sius lėktuvų brėžinius buvo su
kūręs Leonardo da Vinci. Doku
mentiniame filme apie šį genialų 
dailininką išradėjąrodo ir jo su
konstruotą lėktuvą, kuris pirmo
joje savo kelionėje sudužo. 19 
amžiaus gale atlikta įvairiausių 
bandymų — žmogus pakilo su 
balonu ir šiek tiek nuskrido, kur 
jį nunešė vėjas.

Lėktuvo išradimas atitenka 
amerikiečiams broliams Orville 
ir Wilbur Wright, iš Dayton, 
Ohio. Jie į savo lėktuvą įtaisė ga
zolinu varomą 16 arklių jėgos 
keturių cilinderių motorą. Pirmą 
skridimą atliko 1903 m. gruodžio 

7 d. Kil Devil smėlio kopose prie 
Kitty Hawk, NC. Jie pakilę išsi
laikė 59 sekundes ‘ir nuskrido 
260 metrų.

Tai buvo pati pradžia. Buvo 
tobulinami ir statomi nauji 
lėktuvai. Jų pagamintas lėktuvas 
jau 1905 m. spalio 5 d. nuskrido 
39 kilometrus ir ore išsilaikė 38 
minutes ir 3 sekundes.

Lėktuvai buvo pritaikomi ir 
karo aviacijai. Amerika pati pir
moji lėktuvus panaudojo karo 
reikalams. Jau 1907 m. prie Sig- 
nal Corps buvo įkurtas ir aviaci
jos skyrius. Po vienerių metų jau 
turėjo ir vieną lėktuvą. Amerika, 
1917 m. balandžio 6 d. stodama 
į Pirmąjį pasaulinį karą, jau 
turėjo 55 lėktuvus ir 35 lakūnus 
karininkus.

Karo metu visose šalyse avia
cija labai išaugo. Amerika pirmą 
kartą paštui pervežti lėktuvą pa
naudojo 1918 m. gegužės 15 d. 
Paštą nuskraidino iš New York į 
Washingtoną.

Visose šalyse vyko lenktynia
vimas: kas toliau ir kas greičiau 
nuskris. Tas lenktyniavimas ir 
dabar tebevyksta.

Du lietuviai Paryžiuje
Po Pirmojo pasaulinio karo at

likta įvairiausių skridimų. Skrai
dė amerikiečiai, prancūzai, ita
lai, anglai, vokiečiai. Kiekvienas 
naujas laimėjimas buvo sutiktas 
su ovacijomis. 1927 m. gegužės 

21 d. amerikietis Charles Lind- 
bergh iš New Yorko be nusileidi
mo pasiekė Paryžių ir ten sėk
mingai nutūpė aerodrome, kur 
buvo sutiktas tūkstantinės mi
nios. Tai buvo naujas technikos 
laimėjimas — žmogus nugalėjo 
Atlantą ir tokį didelį nuotolį. »

Toje žmonių minioje buvo ir 
du Lietuvos lakūnai: tai karo 
aviacijos kapitonai: Antanas Gu
staitis ir Stepas Darius. Pirmasis 
jau buvo pasižymėjęs lėktuvų 
konstruktorius. į Paryžių buvo 
atvykęs mokytis, tobulinti savo 
statomų lėktuvų.

Stepas Darius buvo paėmęs 
atostogų iš aviacijos ir vyko į 
Ameriką aplankyti savo šeimos. 
Jo motina, dvi seserys gyveno 
Amerikoje. Tai buvo pirmos jo 
atostogos, kai jis keliavo kaip 
Lietuvos kariuomenės karinin
kas lakūnas. Jis buvo Amerikos 
lietuvis, savanoriu tarnavęs 
Amerikos kariuomenėje, daly
vavęs kare. Amerika buvo jo an
troji tėvynė. Jis abi tas tėvynes 
puikiai suderino.

Kapitoną Darių tas Lindbergho 
žygis sujaudino. Jau motoras 
toks galingas, kad gali įveikti to
kius nuotolius, perskristi Atlan
tą. Tik reikia drąsos, reikia 
mokėti gerai valdyti lėktuvą. O 
jis lakūnas buvo geras.

Tada Paryžiuje ir kilo Stepui 
mintis — perskristi vandenyną 
ir tuo pagarsinti Lietuvą. Kad tai 

atliktų, jis turi daug skraidyti, 
pažinti naujus lėktuvus, pasi
rengti tokiam žygiui, susirasti 
žygio draugą.

Taip Stepas Darius ir išsi
skyrė su Antanu Gustaičiu. Ste
pas išvykoj Ameriką, čiabrandi- 

* no savo mintį ir jai pamažu ren
gėsi. Jam užtruko 6 metai, kol 
jis įvykdė savo sumanymą - per
skrido Atlantą.

Skraidantis Antanas
Jo draugas, kapitonas Antanas 

Gustaitis, baigęs lėktuvų kon
struktorių mokyklą, grįžo į Lie
tuvą ir visą laiką tarnavo aviacijo
je. Jis pastatė daug lėktuvų ir 
juos pavadino ANBO. Ką tai 
reiškia?Tai sakinio Antanas Nori 
Būti Orę pirmosios raidės. Prie 
tų raidžių jis dar pridėdavo eilės 
numerį ANBO I, ANBO II, 
ANBO III, ANBO IV, ir t. t. 
ANBO I viršum Kauno skraidė 
1925 m. liepos 15 d. Tai buvo 
vienvietis sportinis lėktuvas.

Jo sukonstruotieji lėktuvai 
buvo žinomi Europoje. Specia
listai jais domėjosi. Greitai jis 
buvo pakeltas į pulkininkus ir 
generolus, ir paskirtas Lietuvos 
karo aviacijos viršininku. Kai 
Lietuvą okupavo Sovietų Sąjun
ga, jį suėmė ir norėjo priversti, 
kad statytų lėktuvus okupan
tams. Bet jis atsisakė jiems tar
nauti. Tada jį prie kalėjimo sie

nos sušaudė. Sušaudė vieną ta
lentingiausių lietuvių konstruk
torių. Sušaudė už tai, kad nenu
silenkė okupantams ir neišdavė 
tėvynės, neprarado savo garbės.

Istorija apie istorijų
Dariaus ir Girėno istorijoje 

New Yorkas liko neišdildomas. 
Čia jiedu dažnai skraidė, mėgin
dami savo lėktuvą Lituanica. Iš 
New Yorko jie išskrido į savo 
didžiąją kelionę. Išskrido iš 
Floyd Bennett aerodromo. Tą 
vietą galima įžiūrėti, stovint ant 
kalniuko prie Kultūros Židinio 
pastato. Toli jūros pusėje matyti 
iškilęs tiltas. Nuo to tilto į dešinę 
yra tas aerodromas.
Tą vietą parodome svečiams iš 

Lietuvos, nes tai viena svarbiau
sių lietuviškos istorijos taškų.

Čia pat ir “Darbininko” redak
cija. “Darbininkas” irgi ateina į 
šių lakūnų istoriją. Lakūnams 
žuvus, dar liepos mėnesį “Dar
bininko” redaktorius Jonas Juo
zas Romanas sumanė išleisti 
knygutę apie žuvusius lakūnus. 
Jis ir angažavo Petrą Jurgėlą, ku
ris neseniai buvo grįžęs iš Lietu
vos. Ten jis 1919-1930 metais 
tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 
Atvykęs 1932-1933 metais dirbo 
Dariaus ir Girėno skridimo ko
mitete, organizavo skridimą. Jis 
buvo tinkamiausias tokiam leidi
niui paruošti. .

(Bus daugiau)



Teatrų festivalio nuotaikoje šventinė mugė Vilniaus senamiestyje. V. Kapočiaus nuotr.

DĖL KO SOPĖJO ŠIRDĮ LIETUVOS KALBININKAMS?
(atkelta iš 3 psl.)

togi dar ir tuo, kad turėjo api
brėžtą organizacinę struktūrą su 
centro taryba ir padaliniais vi
suose Lietuvos miestuose bei ra
jonuose. Todėl tikėjomės orga
nizuotą sąjūdį už gimtąją kalbą 
greitai išpilsiant visoje Lietuvo
je.

Draugijos pirmininku tuo me
tu buvo mūsų idėjai palankus 
kultūros ministro pavaduotojas 
Vytautas Jakelaitis, o jos tikruoju 
vadovu — nuoširdus tautinės 
kultūros ir jos paveldo puo
selėtojas Antanas Stravinskas. 
Jie abu iš karto pritarė minčiai, 
jog draugijoje galėtų atsirasti 
nauja sekcija, jungianti kalbinin
kus ir šiaip gimtosios kalbos 
brangintojus. Buvo pasiūlyta 
pradėti- nuo Vilniaus kraštotyri
ninkų — tegu jie imasi, jei nori, 
dar vienos tautinio paveldo sri
ties — gimtosios kalbos.

“Žinijos” ir Vilniaus 
universiteto jnašas

Beje, Lietuvoje buvo dar vie
na organizacija, turtinga ir įta
kinga, galinti į savo veiklos pro
gramą įtraukti ir lietuvių kalbos 
kultūros ugdymą, —tai “Žinija”. 
Jos respublikinės valdybos pir
mininkas akad. J. Matulis nau
jam padaliniui nesiūlė autono
mijos draugijos struktūroje, ta
čiau pažadėjo mokėti lingvistinio 
švietimo ir kalbos kultūros pa
skaitų išlaidas visoje Lietuvoje. 
“Žinija”, kurią dabar su dėkin
gumu prisimename, šį pažadą iš
tesėjo.

Paramos įvairiais organizaci
niais klausimais galėjome tikėtis 
ir iš Žurnalistų sąjungos (pirm. 
J. Karosas), kuri iš anksto prisi
ėmė reklamos ir propagandos rū
pesčius, o “Vakarinių naujienų” 
dienraštis (red. K. Šmigelskis) 
prižadėjo kalbos sekcijos skelbi
mus dėti be mokesčio.

Klausimą, kur kviesime susi
rinkimus, išsprendė akad. J. Ku
bilius: universitetas Įeisiąs nau
dotis gražiausiomis salėmis ir au
ditorijomis. Negana to. Visiškai 

Gydytojų kreipimasis 
i gydytoją K. Bobelį

Iki šiol mes manėme, kad užsienyje gyvenantys mūsų profesijos 
kolegos yra mums visapusiškas pavyzdys. Deja, tamstos, dr. K. Bobeli, 
elgsena nusipelno pasmerkimo.

Kaip galėjote balotiruotis į Lietuvos Seimą žinodamas, kad tuo 
nusižengiate Lietuvos įstatymams ir Konstitucijai? Tikriausiai Jūs su
prantate, kad Amerikos pilietybė bei šiai valstybei duota priesaika juridiš
kai neleidžia Jums būti Lietuvos Seimo nariu.

Mes laukiame, kad Jūs kaip medikas toliau nedarysite gėdos savo 
profesijos kolegoms ir pats pasitrauksite iš Seimo narių. Jeigu Jūs, p. K. 
Bobeli, ir atsisakysite Amerikos pilietybės, Lietuvos gydytojai smerkia 
teisės ir doros kodeksui padarytą nusižengimą.

Pasirašė
74 Vilniaus miesto gydytojai

Perspausdinta iš 'Naujasis Dienovidis’
1993 m. birželio 4 d., Nr. 22

pritardamas kalbininkų ketini
mams, rektorius kalbos kultūros 
šviečiamajam darbui garantavo 
ir universiteto poligrafinę para
mą.

Matydami, kaip širdingai ir 
visuotinai palaikoma sąjūdžio už 
gimtąją kalbą idėja, ir apsvarstę 
visas savo išgales, ėmėme reng
tis steigiamajam susirinkimui, 
kurio tikslas — įkurti veiklią 
gimtosios kalbos puoselėtojų or
ganizaciją — Paminklų apsaugos 
ir kraštotyros draugijos Vilniaus 
skyriaus lietuvių kalbos sekciją.

. Atėjo 1967 m. ruduo. Su
sibūrusi draugijos Vilniaus sky
riaus valdyba priėmė specialų 
nutarimą ir iš universiteto bei 
Mokslų akademijos kalbininkų 
sudarė iniciatyvinę grupę (V. 
Ambrazas, J. Balkevičius, J. Pa
lionis, J. Paulauskas, J. Pikčilin- 
gis, A. Pupkis, Z. Zinkevičius) 
sekcijos darbo programos pro
jektui parengti; steigiamąjį susi
rinkimą sušaukti ir jam pirmi
ninkauti pavedė skyriaus valdy
bos pirmininkui, kuriuo tuomet 
buvo šių eilučių autorius.

Steigiamasis susirinkimas įvy
ko 1967 m. gruodžio 11 d. Vil
niaus universiteto Didžiojoje au
loje. Pilnutėlėje 400 vietų salėje 
buvo daug lituanistų — moksli
ninkų, mokytojų, redaktorių, 
žurnalistų, — nemažai ir kitų 
profesijų inteligentų — fizikų, 
biologų, chemikų, gydytojų, 
matematikų, istorikų, valdžios 
įstaigų atstovų. Atvyko akademi
kai P. Brazdžiūnas, A. Jucys, 
profesoriai J. Dagys, K. Dauk
šas, inžinieriai S. Lukoševičius, 
J. Stanaitis, matematikas P. Rum
šas, gydytojas M. Krištopaitis, 
geografas R. Kunckas, istorikas 
A. Laurinaitis, skulptorius ir 
menotyrininkas K. Bagdonas... 
Spaudos leidėjams ir redakto
riams atstovavo V. Bartusevi
čius, G. Daugėla, M. Gervė, F. 
Jukna, J. Kardelytė, A. Kilikevi- 
čius, V. Martišius, A. Petruše
vičienė, R. Pranaitienė, J. Šukys...

Pagrindinį pranešimą “Lietu
vių kalbos kultūra ir mes” per
skaitė Juozas Pikčilingis. Jis ypač

pabrėžė gimtosios kalbos išsau
gojimo reikšmę tautinės savimo
nės likimui. Diskusijose kalbėję 
steigiamojo susirinkimo dalyviai 
kėlė viešojoje kalboje — įvai
riuose užrašuose, plakatuose ir 
skelbimuose — kartojamas kal
bos klaidas, reiškė didelį su
sirūpinimą dėl to, kad lietuvių 
kalba retokai begirdima komu
nalinių paslaugų vietose, auto
busų ir geležinkelio stotyse, tei
sėtvarkos būstinėse, kad val
džios įstaigų raštai, nors dar ra
šomi lietuviškai, bet yra kitos 
kalbos vertiniai. Prof. J. Dagys 
savo žodyje iškėlė jį labiausiai 
jaudinantį dalyką: neretas lietu
vis Vilniuje, norėdamas ko pasi
teirauti, nepažįstamąjį užkalbina 
rusiškai. “Argi jau imame tėvų 
kalbos gėdytis?” —klausė profe
sorius. y; ..T1(ęT

Didelę kalbą pasakė Mokslų 
akademijos Dabartinės literatū
rinės lietuvių kalbos skyriaus va
dovas Kazys Ulvydas. Išvardijęs 
reikšmingus lituanistų darbus, 
kurie atlikti per pastarąjį dešimt
metį, paminėjo ir tai, kad kalbi
ninkų geranoriškas mokomasis 
žodis, deja, dažnai nepasiekia 
tikslo. Mūsų teatro ir kino akto
riai, radijo ir televizijos pra
nešėjai tebedaro neleistinų kir
čiavimo ir tarties klaidų; ne visi 
mokytojai lituanistai rūpinasi 
savo pačių kalbos taisyklingumu, 
todėl ir jų mokinių kalba dažnai 
neatitinka literatūrinės kalbos 
normų. Kliuvo ir aukščiausio 
rango kanceliarijų vedėjams, ku
rie savo raštuose tebedaro daug 
didelių kalbos klaidų, nors gerai 
mokėti lietuvių literatūrinę rašo
mąją kalbą turėtų būti jų profe
sinės savigarbos dalykas.

Visi kalbėjusieji pritarė min
čiai, jog reikia telktis į būrį ir 
nedelsiant imtis konkretaus, or
ganizuoto gimtosios kalbos ug
domojo darbo. Niekas nepriešta
ravo, kad ši organizacija bent tuo 
tarpu būtų Paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugijos padalinys
— iš pradžių tik Vilniaus sky
riaus Kalbos sekcija, o įsibėgėjus
— ir viso krašto, su kalbos puo
selėtojų būreliais kiekviename 
mieste ar rajone.

Prie konkretaus darbo!
Nutarta visus sekcijos narius 

paskirstyti į komisijas ir pirmiau
sia imtis tokio darbo:

— užrašinėti sostinės viešųjų 
užrašų, reklamos ir informacijos 
kalbos klaidas ir siūlyti įstaigų 
vadovams pataisytus teksto vari
antus;

— Kraštotyros draugijos būs
tinėje įsteigti kalbos konsultacijų 
punktą, kuris iš karto teiktų pa
tarimus žodžių darybos, grama
tikos ir stilistikos klausimais;

— rūpintis, kad periodiniuose lei
diniuose rastųsi kalbos skyrelių ir 
surasti jiems kvalifikuotus vedėjus;

— pasiūlyti teatrų aktoriams 
bei pranešėjams nuolatinę kai-

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ
— Arvydas Janulaitis, Lietu

vos biotechnologijos instituto 
“Fermentas” biologijos mokslų 
daktaras profesorius, yra pirma
sis Lietuvos mokslininkas, tapęs 
Europos mokslų akademijos tik
ruoju nariu. Jam akademijos na
rio vardas suteiktas už darbus 
molekulinės biologijos ir geneti
kos srityje.

— Tarptautinės žurnalistų fe
deracijos generaliniam sekreto
riui Aidanui White, viešinčiam 
Lietuvoje, Prezidentas A. Bra
zauskas įteikė Sausio 13-osios at
minimo medalį ir pareiškė pa
dėką už skubų žinių paskleidimą 
visam pasauliui apie tragiškuo
sius įvykius Lietuvoje 1991 m.

bos kultūros, ypač tarties ir kir
čiavimo, paramą;

— pasiūlyti lietuvių kalbos 
kultūros paskaitų ciklą ir paskai
tininkus “Žinijos” liaudies uni
versitetams;

— telkti kraštotyrininkus litu
anistus, studentus ir moksleivius 
kaupti žodyno ir vardyno duo
menis, aprašyti tarmes, steigti 
kalbos būrelius Lietuvos mokyk
lose.

Su dideliu entuziazmu buvo 
nutarta kiekvieno mėnesio pir
mąjį pirmadienį rinktis į univer
siteto Kolonų salę ir svarstyti 
vieną kurią profesinę kalbą (ži
noma, pasikvietus tos profesijos 
atstovus): raštvedžių, prekybi
ninkų, medikų, statybininkų, 
sportininkų ir kt.

Steigiamasis susirinkimas ini
ciatyvinę grupę įgaliojo spręsti 
visus darbo pradžios uždavinius 
ir jau 1968 m. sausyje kviesti pir
mąjį teminį susirinkimą.

Kai steigiamojo susirinkimo 
pirmininkas paskelbė, kad susi
rinkimas baigtas, dalyviai nesi
skubino skirstytis. Dar šnekučia
vosi, spaūdė vieni kitiems ran
kas, svarstė, kas kurioje komisi
joje dirbs — juk laukia didelis, 
prasmingas darbas.

Nuotaika pakili, bet lyg kažko 
dar trūksta. Širdyje skamba 
“Lietuva, brangi mano Tėvy
ne...”, tik kas pradės balsu? 
Nors ir atlydy, bet vis dėlto dar 
tik 1967-tųjų metų gruodis...

Jonas Balkevičius

ŠIMTAS DIENŲ - SEPTYNI ŽYGDARBIAI
HO: * Odė Prezidentui-ir fuokais, ir rimtai... , '

Gegužės 28 d. savaitraštyje 
"Naujasis Dienovidis" atspausdin
tas Kazimiero Sapiegos straipsnis 
"Septyni prezidento žygdarbiai". 
Antraštė virš autoriaus pavardės ir 
pavadinimo skelbia "Šuniškos nau
jienos". Tuo norima pabrėžti, kad j 
visa tai, kas parašyta, reikia žiūrėti 
pusiau juokais, pusiau rimtai. Visas 
Sapiegos kūrinys pripildytas hu
moro ir sarkazmo, o viso to pama
tas yra liūdna Lietuvos šiandiena.

' Apie Sapiegos straipsni kalbėti 
sunku, reikia jį gerai įsiskaityti, kad 
pajustum dvasią, pripildytą skaus
mo ir ryžto: .

"Prezidente, mano akyse Jūs 
tikras Heraklis, ir aš jau kalbinau tą 
kupreli kanklininką, kurį Braz
džionio gerbė jai vadina Vaidila Va
liūnu,- tegul jis apdainuoja Jūsų 
žygdarbius.

Pirmasis Jūsų žygdarbis - tai 
pergalė rinkimuose. Buvau nusi
gandęs, kai vienas nemokytas že
maitis paleido repliką: "Lozoraitis 
visą gyvenimą gyveno užsienyje, o 
dirbo Lietuvai..." O Brazauskas, gir
di, atvirkščiai. Laimė, kad Lands
bergiu pasipiktinę žmonės tų žo
džių nesuprato ir todėl nepritarė. 
Jūs mokėjot pasirinkti savo bend
ražygius. Kai per televiziją pama
čiau, kaip ardos! ponas Bobelis, aš 
patryniau rankas ir pasakiau: čia, 
vyrai, ne Bobelis, o tikra ameri
koniška bombelė!

Taigi antras Jūsų žygdarbis gal
būt ankstesnis už pirmąjį - tai su
gebėjimas į savo pusę palenkti net 
Aukščiausiąjį Teismą, taip sakant, 

sausio 12-osios naktį-
— ART-MA Fondo (šiuolaiki

nio meno fondo) “Dinamiškos 
kompozicijos”paroda surengta 
Budapešte, Vengrijos sostinėje, 
Transporto muziejuje. Šioje pa
rodoje dalyvauja ir grupė daili
ninkų iš Lietuvos: Algis Kari- 
niauskas, Jonas Gasiūnas, Gied
rė Riškutė, Irena Guobienė, 
Saulius Kuizinas ir kt. Iš Buda
pešto paroda bus pervežta į 
Paryžių.

— Lėktuvu į Švedijos Malino 
kliniką gegužės 18 d. išsiųstas 
donoro inkstas persodinimo ope
racijai. Tai pirmas toks įvykis 
Lietuvos medicinos istorijoje.

— Valstybės statybos įmonės 
balandžio mėnesį atliko darbų 
19% mažiau negu kovo mėnesį 
ir perpus mažiau negu pernai ba
landžio mėnesį. Darbų apimtį 
sumažino 166 statybos įmonės, 
tai yra 83% visų įmonių.

— Pramonės produkcijos Lie
tuvoje sausio — balandžio mė
nesiais pagaminta perpus ma
žiau negu pernai per tą patį lai
kotarpį.

— Politinių kalinių ir tremti
nių sąjungos IV suvažiavimas 
įvyko Kaune gegužės 22 d. Są
junga turi apie 130,000 narių. 
Sąjungos prezidentu iš trijų kan
didatų vėl išrinktas Balys Ga
jauskas. Apibrėžtas Sąjungos tikslas 
— įvertinti ir pasmerkti lietuvių 
genocidą, paskelbti jo vykdyto
jus.

Taip dabartinę padėtį Lietuvoje vaizduoja dail. Jonas Varnas: 
Kovo 11-tos Lietuvos laisvę nusineša Algirdas Brazauskas, 
buvęs komunistų partijos sekretorius, o Vytautas Landsbergis 
vejasi ir nori Lietuvos laisvę išgelbėti. Piešinys iš “Respubli
kos” 1993 m. nr. 44.

pakišti jį po savo piramidės pama
tais. Kitaip amerikonas, nebe mūsų 
pilietis, penkiasdešimt metų ne
gyvenęs Lietuvoj, tikrai nebūtų 
galėjęs tapti Seimo nariu. Ačiū Jums 
ir ačiū Aukščiausiajam Teismui!

Trečias žygdarbis - Konstituci
nis (!) Teismas, pirmu savo mostu 
palaiminęs tris naujus Jūsų partijos 
Seimo narius. O tam juk prireikė 
naujos Vyriausiosios rinkimų ko
misijos, o ta Komisija turėjo nu
braukti anos Komisijos darbą. Su
braškėjo mūsų Konstitucija, bet, 
ačiū Dievui, ne Jūsų krėslas!

Ketvirtas žygdarbis - Landsber
gio klikos (ačiū A Juozaičiui) izo
liavimas. Pasirodo, užteko televi
zijoj kai kam užsičiaupti, o liaudžiai 
neberodyti verdančios košės Parla
mente, ir iš karto susidarė įspūdis, 
kad LDDP dėka ten įsivyravo dar
bas, dama ir dora. Lozoraitis nebūtų 
šitaip sugebėjęs.

Penktas žygdarbis ir bus plačiai 
pagarsėjęs sprigtas Lozoraičiui. Ar 
nebus jis gimęs po Tyliosios Deglo
sios ženklu, kuri sugeba išknisti gilią 
šaknį. Žmonės triukšmauja, badau
ja, pyksta, bet aš dovanosiu Jums 
gerą liaudišką posakį: kai tą pri- 
pyks, pakišim kitą...

Šeštas žygdarbis - Jūsų mokėji
mas kalbėtis su Kremlium. Tarp 
mūsų šnekant, jie mums skolingi 
septynis milijardus anų brangiųjų 
rublių, kuriuos Lietuvos žmonės 
kaip kvailos bitės buvo sunešę į 
taupkases. Dabartiniais pinigais 
išeitų kokie septyni šimtai mili
jardų. Bet Jūs kaip senas, nomen

— Valstybinės aviakompani
jos “Lietuva” lėktuvu JAK-40 balan
džio 16 d. atliktas pirmasis tie
sioginis skrydis iš Kauno į Prahą.

— Lietuvos vyriausybė pri
tarė susisiekimo ministerijos 
siūlymui dalį Klaipėdos jūrų uo
sto teritorijos išnuomoti ir leisti 
įrengti joje specialios paskirties 
prieplaukas (terminalus). Jos bus 
naudojamos dujų ir medienos 
eksportui, valstybinės firmos 
“Granitas” ir akcinės bendrovės 
“Bėga”, kurios narės yra “Ak
mens cementas” ir Jonavos 
“Azotas”, poreikiams. Nuoma 
numatyta 25 metams.

— Mažeikių miesto naujųjų 
rajonų gyventojai, kurių yra 
apie 40 tūkstančių, reikalauja, 
kad būtų statoma mieste antroji 
bažnyčia. Tuo svarbiu klausimu 
į Mažeikius buvo atvykęs Telšių 
vyskupas A. Vaičius, Telšių vys
kupijos kancleris monsinjoras J. 
Gedgaudas, Telšių dekanato de
kanas kun. J. Šiurys. Galutinį 
sprendimą padarys tarpžinybinė 
komisija, vadovaujama rajono 
valdytojo pavaduotojo E. Eiči- 
no. Ir bažnyčios projektavimas, 
ir jos statyba kainuos ne vieną 
dešimtį milijonų talonų. Dėl 
sunkios Lietuvos ekonominės 
būklės bažnyčios statyba gali 
prasidėti tik po 3-4 metų.

— Sutartis dėl piliečių, važia
vimo be vizų pasirašyta tarp Lie
tuvos ir Lenkijos. Viešėti be vizų 
leidžiama 90 dienų, taip pat ke
liauti tranzitu per kitos šalies te
ritoriją.

klatūrinis medžiotojas vienu šūviu 
paguldot porą zuikių. Rusijai, 
Maskvai nekabinėjat akių ir Lietu
vos turtuoliams įrodot, kad Jūs joks 
komunistas. Komunistai milijo
nierių kartais paklausdavo - iš kur 
tu toks turtingas - ir iš ubago lazdos 
neatimdavo. Esi ubagas ir būk, turi 
atliekamą rublį ir dėk į taupkasę - 
turėsi už ką pasilaidoti. O Jūs ir Jūsų 
Lito komitetas bankininkų džiaugs
mui pareiškėt: visi pinigai lygūs. Ir 
tų vargo bimbalų trirublės, kom
pensacijos našlėms už kalinių kau
lus ir vario vagių milijonai - viskas 
bus tolygiai paversta litais ir cente
liais. Visiems neįtiksi. Vario vagis 
galbūt potencialus Jūsų rėmėjas. 
Aš Jus suprantu.

Septintas žygdarbis - Jūsų tėviš
kas pasitikėjimas gausiu patarėjų 
kolektyvu. Mes gi matom, kaip pa
tikliai Jūs skaitot jų parašytus teks
tus - suprantamus, aiškius be jokių 
poteksčių ir puošmenų. Ir vis dėlto 
drįstu patarti: kad svetimas tekstas 
atrodytų kaip savas, Įterpki t kokį 
žodelį nuo savęs. Ten, kur sakinys 
užkliūva, dažnai pasakot vot..."

Satyros ginklas buvo ir bus vie
nu aštriausių. Pirmasis šimtas Prezi
dento dienų - puiki dirva ne tik 
patyrusiems politikams, bet ir 
plunksnos meistrams. Norėtųsi Pre
zidentą paprašyti, kad jis aštuntąjį 
žygdarbį atidėtų kokiai nors dešim
čiai metelių.

O komentarus užbaigsiu auto
riaus paskutiniuoju straipsnio sa
kiniu: "Džaukimės ir nepraraskime 
vilties!" A. J.

I I



SPAUDOS DIENA VILNIUJE IR KAUNE
Gegužės 7-ąją — Spaudos at

gavimo kalbos ir knygos dieną, 
Vilniuje — Seimo rūmuose įvy
ko Lietuvos laikraščių ir žurnalų, 
naujienų agentūrų, leidyklų, ra
dijo bei televizijos žurnalistų, 
techninių tarnybų darbuotojų 
susitikimas su šalies vadovais.

Apie nelengvą, prieš 89-erius 
metus atgauto lietuviško žodžio 
kelią kalbėjo Algirdas Brazaus
kas. Prezidentas pasakė pastarai
siais metais jautęs ir tebejaučiąs 
ypatingą žurnalistų dėmesį.

Pasveikinęs susirinkusiuosius 
su profesine švente, jis palinkėjo 
sau ir visiems “toliau mokytis de
mokratijos”.

Vyriausybės vardu susirinki
mo dalyvius pasveikino Adolfas 
Sleževičius. Ministras pirminin
kas pabrėžė pasiryžimą remti 
laisvąją spaudą, be kurios neįma
noma demokratiška visuomenė.

1992 metų Vinco Kudirkos 
publicistikos premijos laureato 
Arvydo Juozapaičio nuomone, ši 
diena, kaip ir pati spauda, tampa 
vis reikšmingesnė Lietuvos vi
suomenėje. Laureato žodžiais, 
dabartiniu metu laisvoji spauda 
turi atskleisti tiesą dviejose — 
lito ir ekonominės nuosavybės 
— bylose.

Pagal tradiciją žurnalistus pa
sveikino vidaus reikalų ministras 
Romasis Vaitekūnas.

Naujoji valdžia nešykštėjo svei
kinimų, linkėjimų spaudai “būti 
etiškai, nesiblaškyti, greitai ne
smerkti, būti objektyviems, be 
išankstinio nusistatymo teikti su
balansuotą informaciją”. Užpra- 
sprūdusį mokytojišką toną prem
jeras netrukus susilaukė subti
lios kritikos.

Netrūko ir pažadų daugiau 
dėmesio skirti plunksnos darbit 
ninku problemoms. Stipresnieji 
susitikimo dalyviai pageidavo tik 
netrukdyti dirbti, silpstantys 
geidė,. kad būtų stiprinamas 
Spaudos rėmimo fondas. “Mo
ters’* ir “Politikos” žurnalai 
viešai ilgėjosi pastato, iš kurio 
juos išgrūdo “Lietuvos aidas”, 
vyriausybinė ELTA svajojo tapti 
privačia įstaiga ir 1.1.

Prezidentas Algirdas Brazaus
kas, premjeras Adolfas Šleževi
čius, Seimo pirmininkas Ceslo-

LEONAS NARBUTAS

AR TAM MES 
LIETUVĄ PRIKĖLĖM

Kančių ir negandų 
Kelius praėjus, 
Taip noris būt šiandien 
Laimingu...
Deja, dar liūdnos mintys 
Liejas,
Ir skausmas nerimu 
Krūtinėn sminga.

Ne už save, 
Ar vargšę tautą — 
Užū žmones, 
Pilnus vergo dvasios: 
Pačiam šėtonui 
Jie bernautų, 
Kad tik riebesnį 
Gautų kąsnį.

Pamiršom tremtinius, 
Mirtis iš bado.
Ir kaulus tų, 
Namo kur vežėm — 
Nejau aukų dar 
Buvo maža? — 
Pasaulis vėl mus 
Piritais bado. 

Šio eilėraščio autorius. Leonas Narbutas, lyrikas ir humoris
tas, gyvenąs Kaune, balandžio 11 d. atšventė 75-erių metų 
amžiaus sukaktį. Eilėraščius pradėjo rašyti jaunystėje, dar 
gimnazistu būdamas. Spausdinosi jaunimo žurnaluose. Dirbo 
redakcijose. Praeitais metais labai nukentėjo nuo piktadarių, 
užpuolusių jį netoli namų. Pusę valandos be sąmonės išgulėjo 
sumuštas, suspardytas ir apiplėštas. Po to turėjo galvos 
operaciją. Visa tai dar ir dabar atsiliepia jo sveikatai. Tačiau 
jis nepalūžta ir tebėra kūrybingas.

vas Juršėnas išklausė susitikimo 
dalyvių mintis apie svarbiausias 
spaudos, radijo bei televizijos 
problemas.

A. Brazauskas grupei masinės 
informacijos priemonių darbuo
tojų įteikė Sausio 13-osios atmi
nimo medalius.

Žurnalistų sąjungos valdybos 
pirmininkas Rimgaudas Eiluna
vičius paskelbė kasmetinių Vin
co Rastenio premijų laureatus. 
Prieškario Lietuvos ir išeivijos 
žurnalisto, politiko vardo premi
ją prieš trejus metus įsteigė New 
Yorke gyvenanti jo našlė Emilija 
Rastenienė.

Šių metų Vinco Rastenio pre
mijos paskirtos Lietuvos žurnali
stų sąjungos nariui nuo 1938 
metų Edvardui Viskantai, laik-

Edvardas Viskanta

TALKA LIETUVOS ŠVIETIMUI
Sovietiniai okupantai per pusę 

šimto metų be paliovos dūmė 
pasauliui akis, skelbdami, kaip 
nuostabiai esąs Lietuvoje suk- 
lestėjęs menas, mokslas, sveika- 
tos aprūpinimas, švietimas, 
žmonių gerovė ir 1.1. Visa tai 
buvo vykdoma ir stropiai prižiū
rima budrių leniniečių kagėbistų 
akių. Tačiau, atgavus Lietuvai 
nepriklausomybę, greitai pradė
jo ryškėti, kad tai buvo tik rafi
nuotai puoselėjamas komunisti
nio melo menas. Lyg iš anos mi
tologinės Pandoros skrynios,

Tarytum Baltijos kely 
Nebuvę, 
Balsuojam vėl 
Už komunistus! 
Ar tam prie bolišto 
Žmonės žuvo, 
Kad televizijoj 
Vėl melas sklistų?

Nejaugi Lietuvą 
Prikėlėm
Tik tam, kad pragaras 
Triumfuotų?
Rūpintojėli 
Tėviškėlės, 
Grąžink Vienybę, 
Šviesą protų!

Vėl ginkim Lietuvą 
Kaip gynėm — 
Išauš tikrosios Laisvės 
Rytas — 
Bus Lietuvos dangus 
Nušvitęs, 
Ir Dievas laimins 
Mūs Tėvynę. 

raščio “Merkio kraštas” vyriau
siajam korespondentui Aloyzui 
Tendzegolskiui, radijo žurnalis
tui Vasilijui Bogomolnikovui ir 
buvusiam “Mažosios Lietuvos” 
savaitraščio vyriausiajam redak
toriui Rvtui Staseliui.

Vakare nuo šventiško triukš
mo “drebėjo” Žurnalistų sąjun
gos rūmų sienos, už kurių vyko 
didžiulis pobūvis.

Po šimtamečiu klevu Spaudos 
dieną paminėjo Žurnalistų są
jungos Kauno skyriaus nariai.

J garbingiausią kėdę tą dieną 
buvo pasodintas Vinco Rastenio 
premijos laureatas, nepailstantis 
plunksnos darbininkas, vertėjas, 
nuo 1938 m. Lietuvos žurnalistų 
sąjungos narys Edvardas Viskan
ta.

Tylos minute susirinkusieji 
pagerbė neseniai iš gyvenimo 
išėjusio savo kolegos Broniaus 
Adomavičiaus atminimą, pasvei
kino šių metų jubiliatus, būsi
mus varduvininkus Stasius, ką 
tik pasirodžiusios knygos “Laivai 
stabdžių neturi” autorių žurna
listą Romualdą Zbormirską ir 
įteikė Žurnalistų sąjungos nario- 
rėmėjo pažymėjimus Ričardui 
Aršlikiui bei Kęstučiui Adoma
vičiui. ,n-

Po to, žurnalistų laukė “ste
buklingas stalelis”, kurio paslap
tingą burtažodį “staleli, pasidenk” 
žino tik Kauno žurnalistų namų 
direktorius Alfredas Skopas.

kaip iš gausybės rago, ją atida
rius išsilieja visos krašto bėdos. 
Kai nuvykom į Lietuvą, galėjom 
laisvai pakeliauti, patys pama
tyti bei su tautiečiais atviraiir/ 
nuoširdžiai pasišnekėti. Blogio ’ 
imperijos padarinių yra labai 
daug — svarbiausia, kaip atstaty
ti suluošintą žmonių dvasią ir 
mąstyseną.

Prieš trejus metus Vaivos 
Vėbraitės ir Jūratės Krokytės pa
stangomis gimė American Pro- 
fessional Partnership for Lithua- 
nian Education (APPLE) organi
zacija. Jos tikslas — ateiti į talką 
suluošintai Lietuvos mokyklai. 
Tai buvo 1990 metų rudenį. Bu
vo užmegzti ryšiai su Švietimo 
ir kultūros ministerija. Lietuvių 
ir anglų kalbomis spaudoje pasi
rodė pirmieji kvietimai, kad 
Amerikos ir Kanados mokyklose 
dirbantys mokytojai ateitų į talką 
Lietuvai. J šį kreipimąsi atsiliepė 
32 savanoriai. Apie pusė jų lietu
vių kilmės, o kiti tik kupini noro, 
padėti kraštui, kurio ryžtu pra
dėjo griūti sovietinė imperija.

Pereitais metais susidomėji
mas Lietuva ir pagalba jai žymiai 
padidėjo. į mokytojų kvalifikaci
jų kėlimo institutą Vilniuje iš 
Amerikos atvyko 75 įvairių sričių 
mokytojai, jų tarpe 13 įvairių 
specialybių profesorių su dakta
ratais. Apie 50 iš jų pasiliko Vil
niuje, o kitus paskyrė į Šiaulių 
ir Klaipėdos pedagogikos insti
tutus. į Lietuvą buvo nuvežta 90 
dėžių įvairių mokslo priemonių: 
2 kompiuteriai, keli grafikos pro
jektoriai, vaizdajuostės, TV, ma
gnetofonai, 72 praktikos komp
lektai anglų kalbos egzaminam 
pasiruošti. Tie komplektai išda
linti 72 Lietuvos bibliotekom. 
Nuvežta nemažai įvairių mokslo 
knygų, ° matematikos mokiniams 
viena leidykla padovanojo net 
dešimt tūkstančių vadovėlių. Ži
noma, juos teks pritaikyti vietos 
sąlygom. APPLE seminaruose 
pernai dalyvavo apie 960 Lietu
vos mokytojų.

Šiai vasarai jau yra užsirašę 75 
savanoriai penkių savaičių dar
bui Vilniuje, Birštone, Marijam
polėje ir Klaipėdoje. Tačiau yra 
žinoma, kad dėl labai pablogėju
sios ekonominės būklės, kiek-

Klierikas Vytautas K. Volertas baisiųjų birželio įvykių 
minėjime Šv. Andriejaus lietuvių parapijos bažnyčioje Phila- 
delphijoje, PA, neša lietuvišką kryžių. Jis į kunigus šventina
mas toje pačioje bažnyčioje birželio 26 d., primicijos bus 
birželio 27 d. ten pat.

NAUJO KUNIGO 
ŠVENTIMAI IR PRIMICIJOS

Philadelphijos Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijoje birželio 26 ir 
27 dienomis bus retos iškilmės: 
į kunigus šventinamas Bronės ir 
Vytauto Volertų sūnus Vytautas 
Kazimieras.

Apeigos vyks birželio 26 d., 
šeštadienį, 3 v. popiet minėtoje 
Šv. Andriejaus parapijos baž
nyčioje. Šventinimo apeigas 
atliks vysk. Paulius Baltakis 
OFM.

Pirmąsias mišias naujasis ku
nigas aukoja birželio 27 d., sek
madienį, 10:30 v. toje pačioje 
bažnyčioje. Primicijų vaišės bus 
3 vai. popiet Cannstatter sve
tainėje, 9130 ^Academy Road, 
Philadelphia, PA.

vienam Lietuvos mokytojui da
lyvavimas kursuose kainuotų 
viso mėnesio algą! Suprantama, 
kad jau ir iš taip menko mokytojų 
atlyginimo reikalauti tokios au
kos būtų tikras nusikaltimas. 
Todėl APPLE darbuotojai savo 
vietovėse pradėjo šiam tikslui 
aukų vajų. Buvo apskaičiuota, 
kad $20 pakanka vieno Lietuvos 
mokytojo išlaidom padengti. Į 
šių aukų prašymą atsiliepė ne
mažai nuoširdžių lietuvių ir kita
taučių. Iki šiol jau yra Suaukota 
$16,500 (Vien tik New Jersey vals
tijoj jau yra suaukota $1,150). 
Tokiu būdu stipendijas bus gali
ma suteikti 800 Lietuvos moky
tojų. Norinčių dalyvauti semina
ruose yra apie 1000 mokytojų.

Balandžio 16-18 dienomis Cle- 
velande įvyko seminarų koordi
natorių suvažiavimas, kur buvo 
paruošti konkretūs paskaitų pla
nai. Dalyvavo 24 APPLE dar
buotojai. Gęneralinė direktorė 
Vaiva Vėbraitė pasidžiaugė aukų 
dosnumu Lietuvos mokytojų sti
pendijoms ir pranešė, kad semi
narų apimtis šią vasarą bus 
plečiama. Suvažiavimą sveikino 
PLB Švietimo komisijos pirmi
ninkė Milda Lankauskienė. Savo 
pranešimus pateikė ir kiti šių se
minarų koordinatoriai. Dalykiš
kai kalbėjo ir Case VVestem Re- 
serve Universiteto profesorius 
dėl Lietuvos mokytojų stažuočių 
galimybės Amerikos universite
tuose. Šiuo metu tame universi
tete praktiką atlieka Silva Savic
kaitė, dirbanti Švietimo ministe
rijoje Vilniuje. Suvažiavimą glo
bojo visi Clevelando APPLE na
riai. Jam pasibaigus, Gedrių- 
Ciedraičių namuoe pasivaišinta.

Beje, prieš kiek laiko buvo 
užmegzti ryšiai su viena organi

Naujasis kunigas yra baigęs 
Holy Cross aukštesniąją mokyk
lą Delrane, studijavo La Šalie 
universitete biznio administraci
ją ir 1976 m. gavo bakalauro 
laipsnį, 1978 m. tame pačiame 
universitetee gavo BS iš sąskai
tybos.

Iki įstojimo į seminariją-kole- 
giją dirbo kaip sąskaitininkas, re
vizorius, kontrolierius. Daug 
metų buvo Philadelphijos ateiti
ninkų valdyboje, taip pat Lietu
vių Bendruomenės Pietinės New 
Jersey apylinkės valdyboje, Piet
ryčių apygardos valdyboje. Visą 
laiką dalyvavo Vilties ir bažny
čios choruose.

Teologiją studijavo Romoje 
Šv. Bėdos kolegijoje.

zacija ^Odyssey of the Mind”. Ji 
ruošia tarptautinius mokinių su
gebėjimų konkursus. Jų metu 
mokiniai atsiveža kokį nors uni
kalų — retos rūšies, projektą ir 
pristato vertinimo komisijai.

Organizacijos prezidentas yra 
Samuel Mickus, kurio tėvai kilę 
iš Lietuvos. APPLE pastango
mis jis pereitą pavasarį lankėsi 
Lietuvoje, užmezgė ryšį su Švie
timo ministerija. Dabar yra at
vykę keturi vidurinių mokyklų 
jaunuoliai iš Lietuvos bei du mo
kytojai. Jų vadovas Algirdas Sa- 
kevičius yra techninės kūrybos 
direktorius. Mokiniai atsivežė 
įdomų projektą — statinį iš bai
sos medžio. Jį reikės “subudavo- 
ti” konkurso metu, stebint 
teisėjų komisijai. Statinys galįs 
atlaikyti didelį svorį. Šie konkur
sai vyksta University of Mary- 
land patalpose, kur dalyvauja ke
lių dešimčių kraštų mokyklų mo
kiniai.

Julius Veblaitis

— Šarūno Marčiulionio fondo 
sveikatos kompleksas bus stato
mas Vilniuje, tarp Šeimyniškių 
gatvės ir Neries esančiame pus
penkto hektaro plote. Lietuvos 
vyriausybė priėmė nutarimą dėl 
šio sklypo nuomos.

— Tiurin gijos ekonomikos 
biuras atidarytas Vilniuje, Mo
kytojų Namuose, Klaipėdos g. 6. 
Biuras plėtos Lietuvos ir Vokie
tijos ūkinius ryšius, padės pri
traukti Vakarų investicijų, kon
sultuos, steigiant Vokietijos fir
mų atstovybes Lietuvoje, rems 
jų interesus oficialiose valdžios 
įstaigose, valstybinėse užsienio 
prekybos organizacijose ir kt.

iš VISUR
— Danutės Bindolaenės kny

gą “Lietuvių papročiai ir tradici
jos išeivijoje” prieš kelerius me
tus lietuvių ir anglų kalbomis iš
leido PLB valdyba. 5,(XX) eg
zempliorių išparduota. Naują 
laidą platina PLB fondas. Norin
tieji įsigyti gali kreiptis adresu: 
Lithuanian World Community 
Foundation, 1059 Maplegrove 
Drive, NW, Grand Rapids, MI 
49504. Knygos kaina $15, plius 
2.50 persiuntimo išlaidoms.

— Romoje, kasmetinėje Mar- 
gutta gatvės dailininkų asociaci
jos parodoje-mugėje gegužės pa
baigoje dalyvavo 20 lietuvių dai
lininkų: grafikai Mikalojus Vilu
os, Nijolė Šaltenytė, Ramunė 
Vėliuvienė, Jūratė Stauskaitė, 
Violeta Gaidamavičiūtė ir kiti ta
pytojai bei keramikai. Tai pirmo
ji lietuvių dailininkų grupės pa
roda Romoje pokario metais. Pa
rodą dailininkai surengė tarpi
ninkaujant kultūrinių iniciatyvų 
firmai Ancilius, veikiančiai prie 
Lietuvos Kultūros ir švietimo 
ministerijos. Kelionės į Italiją iš
laidas padengti padėjo Vilniaus 
bankas.

— JAV LB Ekonominių reika
lų taryba organizuoja konferen
ciją Los Angeles, CA, rugsėjo 25- 
26 dienomis Ritz Carlton vieš
butyje. Konferencijos ūksiąs — 
skatinti verslą ir investicijas Lie
tuvoje. Tuo metu vyks ir Lietu
vos verslininkų gaminių paroda. 
Numatomas Lietuvos Ekonomi
nių reikalų ministro dalyvavi
mas.

— Philadelphijoje, PA, Šv. 
Kazimiero lietuvių parapija šie
met švenčia 100 metų sukaktį 
nuo jos įkūrimo.

— Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos metinis suvažiavi
mas šiemet įvyks spalio 10-11 
dienomis Putnam, CT, lietu
vaičių seselių rekolekcijų na
muose.

— Zenonas Namavičius Lie
tuvos Prezidento dekretu skiria
mas diplomatinėms pareigoms į 
Vokietiją. Jam suteiktas nepa
prastojo ir įgaliotojo ambasado
riaus rangas. Namavičius pakeis 
šiame poste Vaidotą Antanaitį, 
kuris prieš mėnesį prezidento 
dekretu buvo atšauktas iš amba
sadoriaus Vokietijoje pareigų 
jam pačiam prašant.

— 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.

— Motinos Marijos Kaupai
tės, Šv. Kazimiero vienuolijos 
įkūrėjos, mirusios 1940 m., bea
tifikacijos byla po trejų metų liu
dijimų ir apklausinėjimų nusių
sta į Vatikaną tolimesniam ty
rinėjimui ir įvertinimui. Bylos 
svarstymo tribunolą sudarė Chi- 
cagos kardinolas Joseph Bemar- 
din ir eilė lietuvių kunigų bei 
seselių kazimieriečių.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Antanas Pocius, Elizabeth, 
NJ, užsakė Reginai Alkevičius, 
Lincoln Park, MI; Dr. Algirdas 
Jurėnas, Harrison, M E; Antho- 
ny Bukys, Willowick, OH; Ra
munė Brzozy, VVorcester, MA; 
Aldona Mošinskis, Philadelphia, 
PA.

Sveikiname naujus skaitytojus 
ir dėkojame užsakytojams. Dar
bininko prenumerata metams 
tik 30 dol.



IŠLEIDOME POILSIO VINCĄ MAMAITĮ
ristės paskutinę dainą baigė aša
romis apsipylusios... \

Pats paskutinis viešai prabilo 
kun. Izidorius Gedvilą. Rūpes
tingai parinktais maldos prieš 
vaišes žodžiais jis visų pirma 
prašė Dievo palaimos ir visokių 
malonių poilsin išeinančiam, bet 
mūsų tarpe pasiliekančiam mu
zikui Vincui Mamaičiui.

Po nepilną valandą užtruku
sios čia glaustai aprašytos pro
gramos, sekančias tris ar keturias 
valandas praleidome puotauda
mi ir ant slidaus parketo šokda
mi. Radę progą, daugelis ėjome 
prie Vinco ir Olgos stalo, spau
dėme jiems rankas, dėkojome, 
linkėjome, kad poilsis Sunny 
Hills saulėje ilgai užsitęstų. . '

Alfonsas Nakas

Apie muziką Vincą Mamaitį 
šiame laikrašty ir kituose buvo 
rašyta daug kartų, kai jis švęsda
vo amžiaus ar veiklos sukaktis. 
Dar nepraėjo nė pilni metai nuo 
jo 85-ojo gimtadienio ir spaudoje 
plačiau aprašyto jo gyvenimo. Šį 
kartą tepriminsiu, kad jis gimė 
1907 m. liepos 21 d. prie Nemu
no kranto, subrendęs ir išsimok
slinęs tapo kompozitorium ir 
chorvedžiu, muzikine veikla 
pasižymėjo Lietuvoje, Vokieti
joje, Anglijoje ir Amerikoje. 
Prieš 13 metų iš New Jersey su 
žmona Olga atsikėlė į Sunny 
Hills, FL, save ir kitus tikinda
mas, kad jau čia jokiais darbais 
nebeužsiiminėsiąs, kad ramiai 
sau poilsiausiąs.

Taip sakė,nes taip svajojo. Bet 
ir čia, kaip visur kitur, rado 
giesmę bei dainą mėgstančių 
tautiečių. Įsisteigė “Antrosios 
jaunystės” choras. Mamaitis ta
po jo dainorių balsų lavintojo, jo 
dirigentu, o sekmadieniais, lie
tuviškų pamaldų metu Sv. Te
resės bažnytėlėje, ir vargoninin
ku. Ne metus, ne penkerius ir 
ne dešimt, o trylika metų šitaip. 
Aštuoniasdešimt šeštuosius pra
dėjęs, ėmė skųstis pirštų skaus
mais, kitokiom metų krūvio ne
galėm, bet vis dar kiekvieną sa
vaitę chorą ruošė įvairiom iš
kilmėm ir nesitraukė nuo vargo
nų suolelio. Tik šioje gegužėje 
pasakė gana, ir tas “gana” būsiąs 
neatšaukiamas.

Birželio 3 d. pavakarį apie 70 
Sunny Hills lietuvių (tad beveik 
.visi, išskyrus sergančius ir ke
liaujančius) susirinkome į Šv. 
Teresės parapijos salę savo ma
estro pagerbti. Kadangi tokiu 
metų laiku “Antroji jaunystė” 
ruošia tradicinį pasilinksmini
mą, į kurį visi renkamės ne 
tuščiomis rankomis, tai ir apgau
tas Mamaitis salėn įžengė su 
našulėliu rankose. Jis ir ponia 
Olga buvo sutikti atsistojusių 
svečių gausiais plojimais, “va
lio!” šauksmais ir nuvesti į 
garbės vietas.

Sunny Mills, FL

Publikai nuščiuvus, pagerbi
mo programą pradėjo “Antrosios 
jaunystės” choro (toliau tik Cho-

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

ras, Choro) v-bos pirm.Vytas 
Macys. Jis priminė Mamaičio 
svarbą šio telkinio dvasiniam- 
kultūriniam gyvenimui ir pa
linkėjo jau tikrai ramių poilsio 
metų. Jis, kartu su ilgamete 
Choro pirmininke Viktorija 
Dėdiniene, įteikė bendrą visų 
choristų dovaną. LB Sunny Hills 
apyl. v-bos pirm. Alfonsas Vėla- 
vičius, pats pirmaeilis choristas, 
tarp kitko, prisiminė Mamaičio 
dalyvavimą su šiuo Choru vieno
je JAV ir Kanados lietuvių Dainų 
šventėje. Sunny Hills choro da
lyvavimas palikęs didelį įspūdį, 
kai jis nė nesvajojęs kada nors 
čia kurtis, o tik iš spaudos žinojęs 
apie šį veiklų telkinį. Tuomet, 
Vėlavičiaus pakviestas, LB ižd. 
Jurgis Savaitis, solenizantą svei
kindamas, perskaitė LB apy
linkės v-bos aktą, kad “iš kuklių 
savo iždo išteklių skiria piniginę 
dovaną”.

Labai ugningai prašneko Cho
ro garbės narys, vienas pirmųjų 
jo steigėjų, Klemensas Žukau
skas. Jis, šalia maestro, iškėlė jo 
gyvenimo draugės Olgos reikš
mę Chorui.

Ir dar paskelbė jis tai, ko prieš 
jį kalbėjusieji “neišdrįso”. Ci
tuodamas Vinco Kudirkos pos
mus apie išverstą stulpą, be ku
rio namas (čia Choras) negali lai
kytis, garsiai pasveikino naująją 
Choro vadovę Genę Beleckienę, 
kuri, Mamaičiui sutinkant ir lai
minant, jau buvo pradėjusi cho
ro lavinimą ir porą sekmadienių 
sėdėjo ant vargonų suolelio. Ir 
ji buvo pagerbta susirinkusiųjų 
atsistojimu, katutėmis.

Iškilioji feljetonistė Elena Lu- 
kienė šį kartą prabilo ne juoką, 
bet graudulį keliančiais rinkti
niais žodžiais, iškeldama Ma
maičio nuopelnus. Jo paties atsi
sveikinimo žodį paskaitė Ona 
Adomaitienė. Tai buvo padėka 
dainos-giesmės mylėtojams cho
ristams (keletą įvardijo pavardė
mis), raginimas dainuoti — gie
doti ir toliau, linkėjimas įpėdinei 
Beleckienei Chorą sėkmingai to
liau ugdyti.

Meninėj daly Choras atliko 
programon įrašytas tris dainas: 
J. Švedo “Subatėlę” bei liaudies 
dainas “Einu per kiemų” ir “Se
nelio armoniką”. Ilgai plodama 
publika išprašė ketvirtą — “Jau 
pražydo linai”. Pianinu toną 
davė naujoji “karalienė” — Be
leckienė. Priešais Chorą sėdėda
mas maestro plaštaką laikė ant 
kaktos ir akių. Kai kurios cho-

PRAŠO PAGALBOS
Amerikoje pavieniai asmenys 

ir redakcijos gauna iš Lietuvos 
daug laiškų, kuriuose prašoma 
pagalbos. Pastaruoju laiku “Dar
bininko” redakcija yra gavusi 
porą tokių laiškų per savo bend
radarbius.

Kauno Bendrija “Viltis”, ku
rios pirmininkė yra Joana Sima- 
nauskienė, apjungia 150 šeimų, 
kurios turi protiškai atsilikusius 
vaikus ir išaugusius iš vaikų 
amžiaus asmenis. Kadangi jais 
niekas nesirūpina, norima įkurti 
centrą Kaune. Ten būtų rūpina
masi nelaimingaisiais ir teikiama 
profesionalinė pagalba. Pradžiai 
vadovybė prašo geradarius atsių
sti aukų nors dovanoms vaiku
čiams didžiųjų metinių švenčių 
proga. Adresas: Kauno Bendrija 
“Viltis”, Kaunas, Lietuva.

Kita draugija — Daugiavaikų 
šeimų bendrija “Spiečius” — 
įsikūrusi Vilniuje. Jos adresas: 
Vokiečių g. 9-4. Jos pirmininkė

Member

CLIk

e = e 

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

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

WE DELIVER 
Tel.: 296 - 4130

UNIONTOURS
Kelionės j Pabaltijį

LIETUVA 93

BTC

Specialūs patarnavimai:
» pigesni lėktuvo bilietai
» susirinkimai, suvažiavimai

viešbučiai Vilniuje ir kituose miestuose
Aplankykite tėvynę:

» individualios ir biznio kelionės 
įvairios grupinės kelionės

1 - 800 - 451 - 9511

įsteigta 1931

UNIONTOURS
79 Madison Avė., New York, N.Y. 10016

Tel: 212 - 683 - 9500 Fax:212 - 683 - 9511

jmt
SCANOINAVIAN AIRLINES

^^//V/W7//7

New Yorko LAK vyrų tinklinio komanda, 43-osios ŠALFASS sporto žaidynėse laimėjusi 
trečią vietą. Iš k.: P. Naronis, R. Vebeliūnas, V. Papartis, A. Vebeliūnas, R. Nemickas, 
A. Blumfelds, R. Kurila, L. Eitmanas, J. Jankauskas, M. Rohme. Algio Jankausko nuotr.

Vita Sinicienė kreipiasi į užsie
nio tautiečius, prašydama padėti 
bendrijai atsistoti ant kojų. Ją 
įkūrė 30 gausių šeimų (apie 120 
vaikų) grupė ir ketina suorgani
zuoti mini lopšelį-darželį, vaikų 
centrą su įvairiomis vaikų inte
lektualumą ugdančiomis prie
monėmis. Bendrija nori susi
rašinėti, o taip pat būtų dėkinga 
ir už pagalbą.

JUOZAS NAKAS 
IŠVYKO DAINUOTI 

J LIETUVĄ

Ar žinai, kad...
Eifelio bokštas Paryžiuje 

buvo pastatytas 1889 metais ir 
gegužės 6 buvo atidarytas publi
kai. Tuo metu vyko pasaulinė pa
roda.

Lietuva pasaulinėje parodoje 
pirmą kartą dalyvavo 1900 me
tais. Paryžiaus parodoje buvo 
įrengtas tik vienas kambarys su 
lietuviškais eksponatais, kad vi
siem primintų, jog Lietuva tebė
ra gyva. Okupacinė Rusijos caro 
valdžia dėl to buvo pasipikti
nusi ir darė demaršus. Parodos 
proga apie Lietuvos kambarį bu
vo išleistas specialus leidinys, 
kurio vienas egzempliorius yra 
ir Darbininko redakcijoje.

Estradinės muzikos daininin
kas Juozas Nakas-Nakutavičius 
gegužės 31 d. išskrido į Lietuvą, 
kur su Jūrate ir Arvydu Vilčins
kais koncertuos visą vasarą po 
Baltijos pajūrį ir kitose kuror
tinėse vietose. Nuo birželio 1 d. 
iki 15 d. rekorduos savo naują 
šokių muzikos juostelę “Užbur
tos akys”, kur bus daug tango ir 
valso melodijų, kaip ir praeitoje

kasetėje “Naktis be mėnulio”. Ši 
juostelė turi labai didelį pasise
kimą. Tai ir sugundė įrekorduoti 
dar vieną kasetę. Nuo birželio 
15 d. iki rugsėjo 8 d. — koncer
tai.

Gegužės 28 d. iš Lietuvos te
levizijos gavo kvietimą dalyvauti 
birželio 6 d. jų rengiamame kon
certe Vilniaus Kalnų parke. Ja
me dalyvaus geriausi Lietuvos 
estrados solistai, solistės ir an
sambliai. Sis koncertas Lietuvo
je rengiamas pirmą kartą pa
gerbti Tėvą, jis ir rengiamas 
Tėvo dieną.

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO

N.

ITSEASYTO 
BANKBY-
The South Boston Savings 
Bank’s famous postage paid 
both ways bank by mail 
plan is easy, convenient 
and sensible.
When the bank receives your savings or 
checking account transactton rt's 
processed and mailed back to you the 
šame day. Thousands of our customers 
have enjoyed this free Service for years.

When you bank by mail. the South 
Boston Savings Bank is as etose as the 
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DARBININKAS
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Atsilyginu už 1992 metus _................................$20.00
Atsilyginu už 1991 metus .................................... $20.00

Vardas ir pavardė .... ....................................................... ........

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

□
□
□

Siunčiu už prenumeratą

Už kalendorių ......... ......

Aukoju spaudai stiprinti

$.

$.

VisoS.

ULLUr&Lll IMPORT EXPORT
Trumpiausias kelias į Lietuvą
SIUNTINIAI | LIETUVA

SIUNTINIAI PRISTATOMI l NAMUS
NEW YORKE, KREIPKITĖS l MŪSŲ ATSTOVĄ

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

Richmond HIII, NY 11418
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL 

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

____ © atlanta import =xpcmt -992

ANGLIŠKA KNYGA

"LITHUANIA 700 YEARS"
yra geriausia dovana

Jūsų amerikiečiams draugams, pažįstamiems 
ir giminėms. Ji supažindina su Lietuvos senove, 

jos spalvinga istorija, nepriklausomybės 
laikotarpiu, okupacijomis ir rezistencija.

Tai garsių lietuvių istorikų ir politikų straipsnių rinkinys. Knygą re
dagavo dr. Albertas Gerutis. į anglų kalbą vertė Algirdas Budreckis. 
įvadą parašė Raphael Sealey, Dept. of History, University of Califor- 
nia, Berkeley, CA.

Rašo:
Jonas Puzinas: The Origins of the Lithuanian Nation. (1. Early 

Theories of Lithuanian Origins. 2. The Origins of the Lithuanians 
in the Light of Linguistics. 3. The Prehistory of the Lithuanians. 4. 
Lithuanians and tbeir Kinsmen in the First Millenium A.D. and in 
Early Historical Times.)

Juozas Jakštas: The Rise of the Lithuanian Nation. (1. Beginning 
of the State. 2. The Development of Lithuania's Grand Duchy. 3. 
Crisis of the State and Union with Poland. 4. The Beginning of the 
Republic of the Nobility. 5. The Commonvvealth of the Gentry. 6. 
Disintegration of the Commonwealth. 7. Lithuania in the First Half 
of the 19th Century. 8. The Battle to retain the Lithuanian Free Press 
and National Rebirth.)

Dr. Albertas Gerutis: Independent Lithuania. lt covers Lithua
nia's political and cultural life starting with the Declaration of Inde
pendente in 1918 and ends with the Soviet Occupation in 1940.

Dr. Albertas Gerutis: Occupied Lithuania. This artide is divided 
into many parts, i.e.: The Stalin-Hitler Pact; The Moscow Ultimatum 
and Occupation of Lithuania; Arrests and Mass Deportations; Lith
uania under Nazi Occupation; The Collapse of Nazi Germany; Se- 
cond Soviet Occupation and other.

Algirdas Budreckis: Lithuanian Resistance, 1940-1952. (1. The 
First Resistance, 1940-1941. lt indudes The Formation of the Lithua
nian Activist Front, the Revolt in Kaunas, Its Intensity and Conse- 
quences, etc. 2. Resistance to the Nazi Occupation, 1941-1944. The 
Underground Press, Resistance by the Intellectuals; Establishment 
of the Supreme Committee, etc. 3. The Partizan War, 1944-1952, etc.)

Algirdas Budreckis: Liberation Attempts from Abroad. (An Idea- 
listic Crusade, 1940-1945; The Struggle based on VVestem Help, 
1945-1956. The struggle based on Lithuanian Resources, 1956-1966. 
The Protracted Siege.

Stasys Lozoraitis: The Prospects for Lithuanian Liberation.
Induded are: Bibliography; lndex; About the Authors.

Čia trumpas straipsnių turinys angliškai, kad Jūs galėtumėte 
sudominti šia knyga apie Lietuvą savo draugus ar gimines, nemo
kančius lietuviškai.

Knyga kietais viršeliais, gražiu spalvotu aplanku, 458 psl. Kaina 
25 dol. su persiuntimu. Gaunama rašant:

DARBININKAS
341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207



Prof. dr. Juozas Navickas 
pas ateitininkus sendraugius
Gegužės 23 d. Bostono ir apy

linkių ateitininkai sendraugiai 
susirinko savo įprastoje vietoje 
pas Verutę Keturakienę, South 
Bostone, susipažinti su prof. J. 
Navicko knyga “Vertybės ir do
rovė”. Susirinkusiems buvo ma
loni staigmena, kai į susirinkimą 
atvyko ir pats knygos autorius ir 
visa šeima.

Skyriaus pirm. Stasė Cibienė 
trumpai peržvelgė prelegento 
kun. dr. V. Cukuro ir knygos au
toriaus prof. J. Navicko nueitą 
gyvenimo kelią. Ji pabrėžė, kad 
kun. dr. Cukuras yra kompeten
tingas kalbėti filosofinėmis ir 
teologinėmis temomis, apvaini
kavęs savo kunigišką pašaukimą 
dvigubu doktoratu — teologijos 
ir filosofijos.

Dr. J. Navickas — ilgametis 
Boston College filosofijos profe
sorius ir Sv. Jono kunigų semina
rijos vizituojantis profesorius, 
dabar dėl nesveikatos išėjęs į 
pensiją. Jo kultūrinis įnašas di
delis: keletas filosofijos knygų 
anglų kalba ir nemažai straipsnių 
filosofinėmis temomis anglų ir 
lietuvių periodikoj. “Vertybės ir 
dorovė”, išleista LKM Akademi
jos 1988 m., yra jo stambus vei
kalas lietuvių kalba.

Kun. dr. Cukuras knygos au
torių pavadino garsaus fenome- 
nologo Max Schelerio dvasios 
sūnumi, nors jam įtakos turėjo 
ir Immanuel Kant, Vladimir So- 
lovjov, Feodor Dostojevskį, 
Dietrich von Hildebrand, Stasys 
Šalkauskis ir eilė kitų. Tačiau dr. 
Navickas visados liko savaimin
gas savo išieškota tiesa ir ver
tybėmis.

Ktfyga susideda iš keturių pa
grindinių dalių. Pirmoje dalyje 
autorius atsako į klausimą, kas

Julija Pctrėnicnė, gyvenusi 
Richmond Hill, NY, mirusi 
gegužės 3 d. St. Joscph s li
goninėje, palaidota gegužės 
7 d. iš Apreiškimo parapijos 
bažnyčios Cyprcss Hills ka
pinėse. Sirgo cukraus liga. 
Buvo 66 metų. Paliko du 
sūnus: Alfredą su žmona 
Gayle ir tris anūkus, taip pat 
ir sūnų Ronaldą. 

■

PADĖKA

Širdingai dėkoju visiems draugams Ir pažįstamiems 
už lireikitq užuojautq dėl mirties mano mamytės

JADVYGOS STEPONAVIČIŪTĖS - 
BABARSKIENĖS,

mirusios i.m. balandžio 6 d. Taip pat už užprašytas 
mSias, gėles, žodžiu ir raštu išreikštq paguodq.

Nuoširdžiai esu visiems dėkinga.

Duktė Elena L. Bobelis

yra filosofija. Antroje — na
grinėjama moralinė filosofija, 
kaip viena iš daugelio filosofijos 
disciplinų. Trečioji koncentruo
jasi aptarimu vertybių ir mo
ralės, kurios yra nepriklauso
mos, betgi labai rišasi viena su 
kita. Ketvirtoji dalis skiriama ap
tarti specifiniams etikos dėsniams, 
įskaitant sąžinės klausimą ir mo
ralinę dorybę.

Paskaita buvo nepaprasta tuo, 
kad išsivystė tarsi dialogas tarp 
paskaitininko ir autoriaus. Susi
domėjimas buvo didelis. Po ke
leto paklausimų, prof. Navickas 
padėkojo už jo knygos aptarimą 
ir įvertinimą. Navickų^ šeimos 
draugė G. Mickevičienė įteikė 
Aldonai Navickienei rožių puokštę.

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Šiais metais Baisiojo birželio 
minėjimas buvo kitoks nei visa
da. Pamaldos buvo suorganizuo
tos Kultūros Židinio didžiojoję 
salėje ir sujungtos su akademine 
dalimi.

Salėje prie kiemo sienos buvo 
įrengtas altorius, papuoštas 
gėlėmis, lietuviškomis juosto
mis. Už altoriaus ant aukšto pje
destalo buvo pastatytas skulpto
riaus Vytauto Kašubos sukurtas 
Rūpintojėlis. Žmonės susėdo 
aplink puslankiu.

Mišios buvo 12:30 vai., kai vi
sose lietuviškose parapijose 
baigėsi suma. Mišias koncele- 
bravo: Tėv. Pranciškus Giedgau- 
das, OFM, kun. Vytautas Pik
turna. Skaitymus atliko jauni
mas. Mišių metu kun. Vytautas 
Pikturna pasakė pamokslą, ryš
kindamas ištrėmimus, jų pras
mę, tėvynės nelaimes. Pamoks
las buvo įspūdingas, sodrus, per
duotas jautriai.

Mišių metu žmonės sugiedojo 
tris giesmes: Pulkim ant kelių, 
Prieš Tavo altorių ir Marija, Marija.

Po mišių, LB NY apygardos pir
mininkas Kęstutis Miklas tuoj 
pervedė į minėjimo akademinę 
dalį, pakviesdamas kalbėti Lie
tuvos ambasadorių Jungtinėse 
Tautose Anicetą Simutį.

Ambasadorius pradėjo tokia 
pastaba, kad apie Baisųjį birželį 
visi tikrai daug žino. Jis priminė 
tik skaičiusį datas, kaip ir kada 
trėmimai vykdyti. Tie skaičiai 
kalbėjo apie tai, ką turėjo iš
kentėti lietuvių tauta. Kiek daug 
išvežta, kiek daug žuvusių Sibire 
ir kiek dar negali grįžti į Lietuvą, 
nes jų sodybos sugriautos, žemė 
atimta, jie patys neturi lėšų nei 
kelionei, nei įsikūrimui organi
zuoti.

Po to studentė Sonata Petravi
čiūtė paskaitė poeto, tokio pat 
tremtinio, Antano Miškinio eilė
raštį “Kaliniai”. Antrasis skaiti
nys buvo ištrauka iš Elenos Ju- 
ciūtės knygos “Pėdos mirties zo
noje" apie kalinių išvežimą. Jie 
meldžiasi ir gieda savo kamero
se, paskui penketukais išvaromi 
į gatves, susodinami ant grindi
nio, ten pralaikomi valandų va
landas, kol galų gale nuvaromi į 
geležinkelio stotį ir sugrūdami į 
traukinius. Vežami dienų dienas 
į tolimąjį Sibirą.

Sonata Petravičiūtė turi gra
žaus tembro baisą, skaito jautriai 
ir aiškiai. Jos skaitymo buvo mie
la klausytis.

Susirinkimas tęsėsi, svarstant 
skyriaus veiklos reikalus. Ižd. D. 
Keturakytė priminė nario mo
kestį, pirm. S. Cibienė pranešė 
veiklos planus: ateinantį rudenį 
paminėti Maironio jubiliejų 
(nors ir pavėluotai), o birželio 
mėnesį švęsti Jonines Putname. 
Dr. C. Masaitis, Joninių inicia
torius, kvietė visus susirinkti 
Putname, mišiose prisiminti a. 
a. J. Leimoną, mirusį prieš 30 
metų, po to rinktis jo namuose 
ir senais papročiais atšvęsti Joni
nes.

Susirinkimui pirmininkavo J. 
Rygelis, sekretoriavo B. Paliulis. 
Pabaigoje sugiedotas ateitininkų 
himnas, po to sekė bendri pašne
kesiai prie kavutės.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Tada žmonės pasiskirstė salė
se ir kieme prie stalų. Apatinėje 
salėje buvo galima pavalgyti pie
tus, kuriuos pagamino naujieji 
Židinio prižiūrėtojai: Valda ir 
Raimondas Guobos. Lauke prie 
stalų kiti turėjo atsinešę savo 
maisto, dar čia ant žarijų kepė 
dešreles, kotletus.

Prie stalų sėdėdami, vienas 
kitą lankydami, turėjo progos 
pasikalbėti. Dabar visur svar
biausia tema — lietuviška politi
ka, kas dedasi Lietuvoje, kaip 
bus su Stasiu Lozoraičiu?

Buvo suorganizuota ir loterija, 
kurią vedė Ramutė Cesnavičie- 
nė ir Linas Bileris. Svečių atsi
lankė apie pusantro šimto. Ne
maža buvo ir iš Lietuvos. Vieni 
čia atvykę stažuoti, mokytis, kiti

JAUNŲJŲ ATEITININKŲ 
SĄJUNGOS STOVYKLA

Jaunųjų Ateitininkų Sąjungos 
(JAS) 1993 metų vasaros stovykla 
vyks Dainavoje liepos 11-24 die
nomis. Stovyklos tema “Tautinė 
laiko raketa”. Ji stovyklautojus 
supažindins su Lietuvos papro
čiais ir tradicijomis, švenčiant 
įvairias šventes. Kiekvienai sto
vyklos dienai yra skiriamas vis 
kitas mėnuo ir primenamos to 
mėnesio šventės.

Liepos 11d., sekmadienį — 
sausio mėnuo. Atvykę į stovyklą, 
paruošime “Tautinės laiko rake
tos” plakatą ir iškabinsime val
gykloje. Kiekvienas būrelis (o jų 
bus 12) suprojektuoja savo mė
nesio žiedlapį. Vakare linksmin- 
simės ir susipažinsime Naujų 
metų baliuje!

Liepos 12 d., pirmadienį — 
vasario mėnuo. Šią dieną padė
sime “prezidentui” atkurti ne
priklausomą Lietuvą. Pavakarė
je pasidarę kaukes, vakare vyksi
me į Užgavėnių laužą.

Liepos 13 d., antradienį — ko
vo mėnuo. Dienos metu susipa
žinsime su Užgavėnių ir Gavė
nios papročiais. Vakare vyksime 
į Kaziuko mugę.

Liepos 14 d., trečiadienį — 
balandžio mėnuo. Susipažinsi
me su Verbų sekmadienio pa
pročiais. Bus aukojamos Verbų 
sekmadienio mišios. Vakare su
sikaupsime ir prisiminsime Kri
staus kančias Didįjį Penktadienį.

Liepos 15 d., ketvirtadienį — 
gegužės mėnuo. Tik Dainavoje 
galima taip vėlai švęsti Velykas. 
Susipažinsime su Velykų papro
čiais: dalyvausime Prisikėlimo 
mišiose, valgysime velykinius 
pusryčius, o vakare dalyvausime 
velykiniuose žaidimuose: mar
gučių ieškojime, ritinėjime ir 1.1.

Liepos 16 d., penktadienį — 
birželio mėnuo. Susipažinsime 
su Sekminių papročiais. Sustip
rinsime savo tikėjimą, laukdami 
Šv. Dvasios atsiuntimo mišiose. 
Kadangi Sekminėse leidžiama 
vaikams gaminti pusryčius — 
vaikai keps kiaušinienę visai sto
vyklautojų šeimai. Vakare vyksi
me į linksmą Joninių laužą.

Liepos 17d., šeštadienį — lie-

NY Lietuvių Atletų Klubo vyrų B krepšinio komanda, JAV ir Kanados sporto šventėje 
gegužės 28-30 d. New Yorke laimėjusi I vietą. Iš k. I-eiiėje: Paul Karakinian, Vytis 
Kezys, Rimas Kezys, Ričardas Naronis, Raimundas Česnavičius, guli Jim O’Brien, 
II-oje eilėje: Tomas Lora, Chris Kaziowski, Kenny Winslow, Ričardas Kezys, Viktoras 
Miliukas. D. Kezienės nuotrauka.

lanko savo gimines, pažįstamus.
Pabendrauta iki 7 v.v. (p.j.)

LB NY apygardos posėdyje 
daugiausia kalbėta apie Baisiojo 
birželio minėjimą, aptarti smul
kesni visi darbai, aptarti ir kiti 
einamieji reikalai, Dariaus - 
Girėno minėjimas.

Laisvės Žiburio radijas birže
lio 13 d. savo laidoje pateikė Lie

pos mėnuo. Šiandien prasideda 
seniai lauktoji JAS konferencija! 
Net dviem dienom atvyksta vys
kupas Paulius Baltakis, OFM. 
Šią iškilmingą dieną pradėsime 
mišiomis. Susipažinsime su atei- 
tininkijos isterija, praėjusiais 
kongresais ir konferencijomis. 
Vakare vyks iškilminga vaka
rienė vysk. Baltakio garbei. Ši 
diena vadinama ir draugiškumo 
diena, kad visada išliktume 
draugai ateitininkiškoje šeimoje.

Liepos 18 d., sekmadienį — 
rugpjūčio mėnuo. Rytą pradėsi
me Žolinių procesija, nešdami 
laukų gėles ir augalus į mišias 
pašventinti. Po mišių vyks JAS 
konferencija. Jos metu kalbės 
vysk. P. Baltakis, supažindinda
mas mus su popiežiumi Jonu 
Pauliumi ir jo kelione į Lietuvą. 
Vakare pralinksminsime vysku
pą ir tėvelius savo talentais Kon
ferencijos Talentų vakaronėje.

Liepos 19 d., pirmadienį — 
rugsėjo ir spalio mėnesiai. Susi- 

— Danijos specialistai Lietu
vos statybos ir urbanistikos mi
nisterijos bei Turizmo departa
mento užsakymu parengs pro
jektą “Lietuvos pakrantės regio
no išvystymas”. Dirbs trys danų 
konsultacinės bendrovės.ir Lie
tuvos specialistai. Danija — pir
moji valstyliė, realiai ketinanti 
padėti plėtoti turizmo verslą 
pajūryje. Jos vyriausybė paskyrė 
projektui 860,000 daniškų kro
nų.

— Europos Bendrija paskyrė 
pažinsime su Tautos švente ir. 3 milijonų ekiu kreditą, kuris 
Vytautu Didžiuoju. Pavakarėje 
bus rudens išvyka į gamtą, susi
pažinsime su įvairiais medžiais, 
augalais ir gyvūnais, kurie bū
dingi Lietuvai. Vakare atkursi- 
me Lietuvos senovės laikus prie 
tautos šventės laužo, valgydami, 
vaidindami, šokdami ir dainuo
dami laužo liepsnų šešėliuose.

Liepos 20 d., antradienį — 
lapkričio mėnuo. Susipažinsime 
su Vėlinių papročiais, melsimės 
už mirusiuosius, ypač tuos, ku
rie paaukojo gyvybę už Dievą ir 
Lietuvą. Vakare aplankysime 
“kapus” Dainavos pušyne ir už
degsime žvakutes.

Liepos 21-22 dienomis, tre
čiadienį ir ketvirtadienį — JAS 
olimpiada! Varžybos! Žaidimai! 
Pasirodymai!

Liepos 23 d., penktadienį — 
gruodžio mėnuo. Tą dieną ruoši- 
mės kūčioms ir Kalėdoms: tvar
kysime stovyklavietę, ruošime 
kūčių valgius, puošime kalėdinę 
eglutę, repetuosime kalėdinį vaidi
nimėlį. Vakare po Bernelių 
mišių vyks kalėdinis vaidinimas, 
bus giedamos specialios giesmės.

tuvos Seimo nario, buvusio mi- 
nisterio pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus ir Lietuvos Seimo 
narės dr. Laimos Liucijos Andri
kienės kalbų ištraukų. Pirmasis 
pasakojo, kaip dabar valdančioji 
partija nesugeba organizuoti val
dymo, kaip formuojamas antiko
munistinis blokas. Antroji kal
bėjo apie Rusijos kariuomenės 
atitraukimą ir naują jos įsitvirti
nimą Lietuvoje. Pagal jos pra
nešimą, Lietuvos elitas turėsiąs 
mokytis Rusijoje, taip pat kari
ninkai baigti rusiškas karo mo
kyklas, rusakalbiai pasilieka savo 
vietose. Vieno generolo posakis: 
išeidamas pasilik, — galiojąs ir 
dabar. Kitos kalbų ištraukos bus 
pateiktos birželio.20 d. radijo - 
žinių laidoje.

Dariaus ir Girėno skrydžio 
minėjimą rengia Lietuvos Vyčių 
Aušros Vartų parapijos Manhat- 

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ

turėtų būti pervestas į Lietuvą 
maždaug po 3 mėnesių. Pinigai 
skirti Lietuvos smulkaus ir vidu
tinio privataus verslo projektams 
realizuoti. Paskolos bus teikia
mos ne mažiau kaip 3 metams 
su nedidesnėmis z kaip 12% 
palūkanomis.

NORI, KAD SUMAŽINTŲ NARYSTĖS MOKESTJ

Baltijos valstybės Jungtinėse 
Tautose deda visas pastangas, 
kad joms būtų sumažintas na
rystės mokestis, kuris anksčiau 
buvo nustatytas per didelis, nes 
remtasi pasenusia ir klaidinga 
sovietine statistika. Panašioje 
padėtyje yra ir kai kurios buvu
sios Sovietų Sąjungos respubli
kos, dabar esančios Nepriklauso
mų Valstybių Sąjungoje.

Mokesčių dydį nustato Penk-

Liepos 24 d., šeštadienį — pa
baigę mėnesių “kelionę išvyk
sime iš Dainavos, išsiveždami 
daug mielų prisiminimų.

Birutė Bublienė

tane, NY, ir Viešpaties Atsimai
nymo parapijos kuopos. Jis bus 
liepos 17 d., šeštadienį, nuo 11 
vai. iki 1 vai. Floyd Bennett bu
vusiam aerodrome, iš kurio la
kūnai pakilo Rengėjai kviečia 
visus dalyvauti ir atsinešti savo 
kėdutes bei užkandį, kad ce
remonijos galima būtų paben
drauti gražioje gamtoje. LB New 
Yorko apygardos valdyba savo 
posėdyje birželio 9 d kalbėjo 
apie ši minėjimą, jį remia ir 
kviečia visus dalyvauti. Del 
smulkesnės informacijos skam
bint: Konstancijai — (718) 769- 
3666 arba Onai — (718) 651- 
4581.

Kiekvienas būkime lietu
viškos spaudos platintojas, 
palaikytojas, nes spauda yra 
mūsų lietuviškos gyvybės 
ženklas.

— Tarptautinis vaikų festiva
lis “Vaikystės rampe” vyko Šalči
ninkuose. Dalyvavo devyni teat
rai iš Lietuvos, Lenkijos. Gudi
jos. Vaidinta lietuvių, lenkų, 
rusų, gudų ir anglų kalbomis

— Dantės diena paminėta 
Kauno viešojoje bibliotekoje. 
Minėjimą surengė “Dante Ali- 
ghieri" draugijos Kauno komite
tas. Tokių komitetų pasaulyje 
yra 415, o Baltijos kraštuose du 
— Kaune ir Taline.

— Lietuvoje šiuo metu stato
mos 27 naujos katalikų bažny
čios.

— Žemės ūkyje dirba 332.000 
Lietuvos žmonių. Tai yra 17% 
visų dirbančiųjų.

— Žurnalistų sąjungos V Ku
dirkos vardo premija už 1992 
metus paskirta filosofui Arvydui 
Juozaičiui.

tasis komitetas, kuris birželio 10 
d. buvo susirinkęs savo paskuti
nio posėdžio prieš prasidedant 
48-ajai Generalinei Asamblėjai 
rugsėjo mėnesį. Tam komitetui 
medžiagą paruoš JT ekspertų ta
rybos komitetas, kurio sesija 
prasideda birželio 14 d.

Birželio 10 d. mokesčių klau
simo aptarti buvo susirinkę Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos amba
sadoriai ir suderino savo valsty
bių pozicijas, artėjant tų eksper
tų sesijai. Lietuvos ambasadorių 
Anicetą Simutį lydėjo Misijos 
patarėjas Darius Sužiedėlis, ku
ris Lietuvai atstovauja JT komi
tetuose. svarstančiuose finansi
nius ir mokesčių klausimus.
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Vysk. Antanas Deksnys, gy
venąs Vokietijoje, birželio 12, 
šeštadienį, sunkiai susirgo, jį iš
tiko masyvus kraujo išsiliejimas 
į smegenis.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
birželio 16 d. išvyko j Amerikos 
vyskupų konferencijos posė
džius, kurie šį savaitgalį bus 
New Orleans, LA.

Į Putnamą, kur šią savaitę 
vyksta kunigų rekolekcijos, bir
želio 14 d., pirmadienį, išvyko 
iš Brooklyno: rekolekcijų vedė
jas Tėv. dr. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, Tėv. dr. Kornelijus 
Bučmys, OFM, “Darbininko” 
redaktorius; kun. Jonas Pakal
niškis, kun. Vytautas Pikturna, 
kun. Stasys Raila.

Politinė visuomeninė konfe
rencija šią savaitę vyksta birželio 
19-20 dienomis Detroite. Iš 
New Yorko vyksta dr. Juozas Ka
zickas ir kalbės tema: “Išeivijos 
žvilgsnis — nepriklausomos Lie
tuvos valstybės santykiavimas su 
išeivija”. Taip pat vyksta Irena 
ir Aleksandras Vakseliai, Kęstu
tis ir Ona Miklai, dr. Bronius 
Nemickas, dr. Marija Žukaus
kienė, Jurgis Valaitis, Ramutė 
Cesnavičienė.

Iš Lietuvių Religinės Šalpos 
Brooklyne birželio 10, ketvirta
dienį, pakrautas didžiulis talpin- 
tuvas - konteineris ir išsiųstas 
Caritas centrui Kaune. įdėta la
bai daug knygų. Tai buvo pats 
didžiausias talpintuvas. Kaune 
jis bus iškrautas ir išsiuntinėtas 
pagal siuntėjų pageidavimus. 
Tai buvo paskutinis Lietuvių Re
liginės Šalpos konteineris. Iš 
viso jų pasiuntė 32. Dabar šalpa 
perorganizuojama,bus labiau re
miami specialūs ir konkretūs 
projektai. •

Saulius ir Angelą Janušai, Sea 
Cliff, NY, užmokėjo už prenu
meratą, atsiųsdami 75 dol. čekį. 
Nuoširdžiai dėkojame už auką.

Vilniaus universiteto anglų 
kalbos katedrai reikalinga Ency- 
clopedia Lituanica, išleista Juo
zo Kapočiaus Bostone, šeši to
mai. Anglų kalbą dabar studijuo
ja daug jaunimo, ir ši enciklope
dija jiem bus labai reikalinga. 
Galintys paaukoti Vilniaus uni
versitetui prašom pranešti “Dar
bininko” redakcijai, kuri per
duos ryšininkui.

New York — Vilnius viena 
kryptimi pigiausi bilietai vasaros 
metu — $498 plius mokesčiai. 
“Vytis” 718 769-3300 arba 1-800- 
952-0119. (sk.)

sekmadienį, liepos 25 d.

Nek. Pr. Marijos seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė

11:00 Šventos MIŠIOS - koncelebruotos lauke
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai
3:00 PROGRAMA - NERINGOS stovyklautojai

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

Atvykite pabendrauti Ir pasidžiaugti - 
» Pasikvieskite Ir savo draugus I

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

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

Lietuvos Užsienio reikalų mi
nisterijos atstovai birželio 8 d. 
atvyko konsultacijoms su Lietu
vos Nuolatine Misija prie Jungti
nių Tautų ir Lietuvos Generali
niu Konsulatu NewYorke. URM 
darbuotojų grupę, atvykusią pa
sitarimams patalpų, personalo, 
finansų apskaitos ir archyvų 
klausimais, sudaro Algirdas 
Dambrauskas, URM Administ
racinio departmento direkto
rius, Jurgis Akromas, URM Fi
nansų skyriaus vedėjas, ir Ro
mualdas Šemeškevičius, URM 
Ambasadų skyriaus vedėjas. De
legacija viešės JAV apie dvi sa
vaites. Atvykusiuosius New Yor
ko aerouoste pasitiko Misijos pa
tarėjas A. Gureckas ir Lietuvos 
generalinis konsulas L. Kučin
skas.

Už a. a. dr. Lidijos Stanai
tienės sielą, jos mirties 24 metų 
sukaktį prisimenant, mišios bus 
aukojamos birželio 26 d., šešta
dienį, 11 v. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje. Marina ir Zigmas 
Raulinaičiai prašo draugus ir 
pažįstamus prisiminti ją savo 
maldose.

Kauno Technologijos univer
sitetas suteikė garbės daktara
tus: dr. Rimui Vaičaičiui, Co- 
lumbia universiteto profesoriui, 
ir dr. Rimui Vaišniui, Yale uni
versiteto profesoriui New Have- 
ne, CT.

Dr. Marijai Gimbutienei, 
žymiai archeologijos mokslinin
kei, Vytauto Didžiojo Universi
tetas Kaune suteikė garbės dak
taratą. Daktarė gyvena Los An
geles, CA.

Lithuanian Customs and Tra- 
ditions — Lietuvių papročiai ir 
tradicijos išeivijoje, angliškai ir 
lietuviškai Danutės Bindokienės 
parašyta knyga, gaunama Darbi
ninke. Tai yra jau antroji knygos 
laida, pirmoji išsibaigusi 1989 m. 
Išleido Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė, 364 psl., kietais virše
liais. Kaina 15dol., persiuntimui 
pridėti dar 2.50 dol.

TRANSPAK siunčia talpintu- 
vus (konteinerius) į Lietuvą kas 
savaitę, skubius siuntinius siun
čia AIR CARGO. Pinigai perve
dami doleriais. TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., Chicago, IL 
60629. Telef. 312 436-7772. 
CONNECTICUT valstijoje gy
veną klientai gali kreiptis telef. 
203 232-6600; BOSTONO apy
linkėje gyvenantys gali kreiptis 
telef. 508 428-1004.

Auksė Jankauskaitė-Wirz

NAUJA GYDYTOJA
Auksė Jankauskaitė-Wirz ge

gužės 21 d. baigė Pietų Califor- 
nijos universiteto akių gydymo 
kolegiją, gaudama akių daktarės 
laipsnį.

Auksė yra baigusi Texas A. ir 
M. universitetą 1987 m. Baigė 
John Brovvne aukštesniąją (H.S.) 
mokyklą New Yorke. Taip pat 
baigė Maironio lituanistinę mo
kyklą.

Priklausė New York skautėm, 
tautinių šokių grupei Tryptiniui 
ir Lietuvių Atletų Klubo mer
gaičių ir moterų tinklinio ko
mandom.

Dabar gyvena Fullerton, CA, 
mieste, bet artimoje ateityje 
planuoja persikraustyti į Rytų 
pakraštį.

Ji yra dukra Vidos ir Algio Jan
kauskų, kurie abu aktyviai daly
vauja lietuviškoje veikloje.

Dariaus ir Girėno skrydžio 
minėjimą rengia Lietuvos Vyčių 
Aušros Vartų parapijos Manhat- 
tane, N Y, ir Viešpaties Atsimai
nymo parapijos kuopos. Jis bus 
liepos 17 d., šeštadienį, nuo 11 
vai. iki 1 vai. Floyd Bennett bu
vusiam aerodrome, iš kurio la
kūnai pakilo. Rengėjai kviečia 
visus dalyvauti ir atsinešti savo 
kėdutes bei užkandį, kad po ce
remonijos galima būtų-pabend
rauti gražioje gamtoje. LB New 
Yorko apygardos valdyba savo 
posėdyje birželio 9 d. kalbėjo 
apie šį minėjimą, jį remia ir 
kviečia visus dalyvauti. Dėl 
smulkesnės informacijos skam
bint: Konstancijai — (718) 769- 
3666 arba Onai — (718) 651- 
4581.

Paulius Jurkus ieško savo pa
rašytos knygos “Ant Vilnelės til
to”. Knygos laida jau išsibaigusi, 
ir autorius turi tik vieną egzem
pliorių. Galintys autoriui bet ko
kiom sąlygom perleisti šią knygą 
prašomi rašyti “Darbininko” re
dakcijai ir ten siųsti pačią knygą.

Reikalinga sąžininga padėjėja 
namų ruošoje. Skambinti (718)- 
847-4496. (sk.)

Jaunas lietuvis stalius, at
vykęs iš Lietuvos, ieško darbo. 
Gali atnaujinti namus viduje ir 
iš lauko, uždengti stogus, dažyti, 
įrengti kambarius, užbaigti rū
sius, įruošti virtuvės spinteles ir 
kt. Skambinti (908) 687-8612. 
(sk.)

Reikalinga moteris, jauna ar 
sena, dirbti kaip šeimininkė, pri
žiūrėti senus žmones ir jų na
mus. Turi gyventi šeimoje, duo
damas atlyginimas, pilnas išlai
kymas, atskiras kambarys. Rašy
ti: Joseph Lugan, John Con- 
wood, P. O. Box 21270, Wood- 
haven, NY 11421. (sk.)

TIK $35 kava, arbata, kakava, 
apelsinų koncentratas, aliejus, 
mėsos konservai, vitaminai — 
viskas užsienietiška. 55 sv. įvai
raus maisto — $98. Produktai už
sienietiški, išskyrus mėsos gami
nius ir sūrį. 45 sv. įvairaus mais
to be mėsos. — $75. TRANS
PAK, 2638 W. 69th St., Chica
go, IL 60629. Telef. 312 436- 
7772. (sk.)

KUN. BRUNO KRUZO 
PAGERBIMAS

Birželio 13 d. Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje įvyko kun. 
Bruno Kruzo 55 metų kunigys
tės sukakties iškilmės. Kun. 
Kruzas yra išaugęs toje parapijo
je. Čia jis mokėsi, čia buvo jo 
primicijos, čia jis 29 metus buvo 
vikaru, dabar kaip pensininkas 
irgi čia gyvena.

Iškilmingas padėkos mišias 
drauge su juo koncelebravo kun. 
Vytautas Palubinskas, tos para
pijos klebonas, kun. Kenneth 
Wicks, Viešpaties Atsimainymo 
parapijos klebonas, kun. Jonas 
Pakalniškis, kun. Stasys Raila, 
kun. Domininkas Valentis, spe
cialiai atvykęs iš Bostono.

Giedojo Apreiškimo parapijos 
choras, vadovaujamas muzikės 
Gintarės Bukauskienės. Žmonių 
buvo apie 200. Tai vis daugiausia 
kadaise veikę su kun. Kruzu ka
talikų jaunimo organizacijoje — 
CYA. Kadangi tą dieną buvo 
Dievo kūno šventė, tai po mišių 
buvo palaiminimas su Švenčiau
siu Sakramentu.

Po pamaldų visi pervažiavo į 
lenkų salę Polonaise Hali, Green- 
pointe, kur buvo pagerbimo 
pietūs. Dalyvavo apie 200 sve
čių. Pasakyta sveikinimo kalbų, 
įteikta dovanų. Pietų pabaigoje 
pats sukaktuvininkas visiems 
padėkojo už jo prisiminimą, už 
jaukų pagerbimą.

LMK Federacijos New York 
klubo paskutinis prieš vasaros 
atostogas susirinkimas įvyks 
birželio 24 d., ketvirtadienį, 3 v. 
popiet dr. Jadvygos Vytuvienės 
bute, 85-29 86 St., Woodhave- 
ne, NY. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti.

Regina ir C. J. Peters, New 
York, NY, kaip praėjusiais me
tais, taip ir šiemet, užmokėjo 
prenumeratą, atsiųsdami 100 
dol. čekį. Dosniems mūsų spau
dos rėmėjams nuoširdžiai dėko
jame.

Pradėjau mokytis lietuvių 
kalbos ir ieškau prityrusios mo
kytojos pokalbiams. Gyvenu 
Chelsea rajone Manhattane. 
Skambinti (212) 243 - 0273. (sk.)

Antano Masionio “Ateitinin
kų dvasia nepalūžo” gaunama ir 
“Darbininko“ administracijoje. 
Knyga gausiai iliustruota, 214 
psl. Kaina $10. Persiuntimo iš
laidoms padengti pridedama $2.

“Lietuvos aidas”, pagrindinis 
1 Lietuvos dienraštis, 16 psl., 
duoda objektyvų atsikuriančios 

; Lietuvo vaizdą. Prenumerata 
! metams $85. Čekius rašyti “Lie
tuvos aido” vardu ir siųsti JAV 
įgaliotiniui adresu: Bronius Juo- 

t delis, 239 Brookside Lane, Wil- 
;lowbrook, IL 60514. (sk.)
J Išnuomojamas 5 kambarių 
butas Brooklyne, netoli Kultū
ros Židinio. Skambinti po 6 vai. 
vak. tel. (718) 827-6472. (sk.)

LIETUVIŲ SUSIARTINIMO DIENA 
PIKNIKAS 

PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE 
KENNEBUNKPORT, ME

1993 m. liepos 11 d., sekmadieni
11:15- Mišos vieriuolyno koplyčioje.

Mišias aukoja vysk. Paulius Baltakis, OFM
Gieda Šv. Kazimiero parapijos choras iš Brockton, MA 

12:30 - 2:00 - Pietūs svečių namuose
2:30 - 3:30 - Tautiniai šokiai. Šoka Bostono "Sambūrio" šokėjai

3:30 - 5:00 - Vėžių pietūs pievoje
5:00 - jvairi muzikinė programa

Pranciškonai kviečia visus lietuvius į šiq susiartinimo šventę. Ypač 
kviečiamas jaunimas. Atvykite su savo vaikais Į gražią, lietuvišką 

sodybą, kur bus visiems jauku ir smagu.
______________________________________________________________________

Lietuvių muzikų pasitarime iš k. Harris Perelšteinas, Dalia 
Sakaitė, Ritonė Ivaškaitė, Asta Barkauskienė, Angelė 
Kiaušaitė, Aldona Kepalaitė, Gintarė Bukauskienė, Virgini
jus Barkauskas, Nijolė Ulėnienė. V. Čyvo nuotrauka

MUZIKŲ SUSIRINKIMAS
Balandžio 24 d., šeštadienį, 

pianistės Dalios Sakaitės piano 
studijoje Brooklyne, NY, įvyko 
New Yorke ir apylinkėje gyve
nančių muzikų susirinkimas. 
Buvo kalbėtasi įvairiais muzikos

SEIMO SVEČIAI 
KULTŪROS ŽIDINYJE

(atkelta iš 1 psl.)

tiems įsigyti didelius turtus.
Ilgai aiškino apie lito įvedimą. 

Viskas buvo Seimo ir jų patikėti
nių sabotuojama. Lito neįsteng
ta įvesti, nes tada buvusi opozi
cija pastojo kelią (dabartinė pozi
cija). Tikimasi, kad litą įves šią 
vasarą.

Kaltino dabartinę vyriausybę, 
kad ji apsirūpino turtais, įsitvir-

Laisvės Žiburio radijas birže-. 
lio 13 d. savo laidoje pateikė Lie J 
tuvos Seimo nario, buvusio 
nisterio pirmininko Gedimino 
Vagnoriaus ir Lietuvos Seimo 
narės dr. Laimos Liucijos Andri
kienės kalbų ištraukų. Pirmasis 
pasakojo, kaip dabar valdančioji 
partija nesugeba organizuoti val
dymo, kaip formuojamas antiko
munistinis blokas. Antroji kal
bėjo apie Rusijos kariuomenės 
atitraukimą ir naują jos įsitvirti
nimą Lietuvoje. Pagal jos pra
nešimą, Lietuvos elitas turėsiąs 
mokytis Rusijoje, taip pat kari
ninkai baigti rusiškas karo mo
kyklas, rusakalbiai pasilieka savo 
vietose. Vieno generolo posakis: 
išeidamas pasilik, — galiojąs ir 
dabar. Kitos kalbų ištraukos bus 
pateiktos birželio 20 d. radijo 
žinių laidoje.

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.

klausimais, kaip kiekvienas reiš
kiasi savo profesijoje, apie būsi
mus koncertus. Drauge tai buvo 
ir susipažinimas.

Po diskusijų susirinkusieji bu
vo pavaišinti. Vaišes paruošė 
Dalia Sakaitė su talkininkėmis.

tino, bet nesirūpina Lietuvos 
ateitimi. Jie nieko nedirba, taip 
viskas ir skęsta. Pinigų vertė 
krinta, uždarbiai kasdien mažė
ja. LDD partija sugebėjo su
grąžinti visur patikimus buvu
sius komunistus. Kai buvo rinki
mai į Seimą ir kai rinko prezi
dentą, tyčia buvo viskas sabotuo
jama, kad Landsbergio-Lozo
raičio šalininkai pralaimėtų.

Dabar kuriama nauja partija 
— konservatoriai, kuri sudarys 
Seime didoką frakciją. Jai gal ir 
pasiseks aptvarkyti krašto bėdas 
ir išvesti iš ekonominio skurdo.

Kalbėjo ir Laima Liucija And
rikienė. Ji šiurpiai pavaizdavo 
kariuomenės išvedimo reikalą. 
Jau daromi spaudimai, vykdo
mos visokios machinacijos, kad 
kariuomenės neišvestų, kad ki
tais būdais Lietuvą pririštų prie 
Rusijos.

Klausimam — atsakymam va
dovavo Miklas. Klausimai buvo 
realūs ir konkretūs. Atsakinėta 
sumaniai, dalykiškai.

Pabaigoje pirmininkas Miklas 
svečiams įteikė A. Budreckio pa
rašytą knygą apie Lietuvos kuni
gaikštį Algirdą.

Po visų pranešimų, kalbų, klausi-
mų, kur viskas užtruko 2 vai. 15 
minučių, toliau pasikalbėta su 
svečiais privačiai, pasivaišinta 
kava, pyragaičiais, lengvais 
užkandžiais, pasidalinta vakaro 
temų mintimis.

Ir visi kartojo tą patį: kodėl 
taip smunka gyvenimas Lietuvo
je, nejaugi jau nebėra sumanių 
žmonių, kurie galėtų organizuoti 
krašto ekonomiką, stiprinti ją iš 
vidaus, surasti daugiau Lietuvai 
draugų, (p.j.)


