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LIETUVOJE IR 
APIE LIETUVĄ

J

MUITŲ REŽIMAS NETGI DOVANŲ SIUNTOMS
— Asmeniniai daiktai: televizorius, dvi teniso raketės, pora slidžių, gramofonas... —

Liepos 9 d. paskelbtas Lietu
vos Respublikos Vyriausybės nuta
rimas Nr. 518, nustatantis naują 
muitų režimo tvarką Lietuvoje. 
Nutarimas gal ir nebūtų sukėlęs 
tokio susidomėjimo, jeigu jis nuo 
visuomenės nebūtų buvęs uoliai 
slepiamas iki jo patvirtinimo ir 
net po jo priėmimo.

Tik liepos 27 d. - rugpjūčio 2 
d. Lietuvos savaitraštyje "Litas" 
pasirodė pilni nutarimo ir jo priedų 
tekstai. Vienas iš informatyviausių 
yra patvirtintas sąrašas daiktų, 
kurių siuntimas iš Lietuvos Re
spublikos ir į Lietuvos Respubliką 
yra draudžiamas. Pirmiausia, tai 
vidaus ir užsienio valiuta, visi ver
tybiniai popieriai, kelionės čekiai, 
spalvotieji metalai, brangakmeniai, 
juvelyriniai gaminiai ir kitos ver
tybės.

Narkomanams ir teroristams 
taip pat gyvenimas pasunkėjo: 
draudžiamos siųsti narkotinės, 
psichotropinės, nuodingosios me
džiagos ir jų jtaisai vartojimui, 
sprogstamosios, lengvai įsiliepsno- 
jančios ir kitos pavojingos me
džiagos, visų rūšių medžiokliniai 
ir sportiniai šaunamieji ginklai, 
arbaletai, pneumatiniai ir koviniai 
ginklai, šaudmenys, dujiniai pis
toletai, dujiniai balionėliai.

Uždrausta siųsti ir gyvus gyvū
nus (mirusius, reikia suprasti, ga
lima), išskyrus bites, dėles, Šilkver
pius, parazitus bei kenksmingų 
vabzdžių naikintojus, skirtus ty
rimui.

Įdomiausias sąrašo 1 O-tas punk

Baltuosiuose Rūmuose birželio 15 d. diplomatiniam korpusui skirtame priėmime iš k.: 
Lietuvos Ambasadorius Stasys Lozoraitis, Hillary Clinton, JAV Prezidentas Bill Clin- 
ton, Daniela Lozoraitienė.

tas, kuris draudžia siųsti daiktus 
"su nešvankiais ir amoraliais už
rašais, atvaizdais". Tikrai įdomu, 
kokie kriterijai bus taikomi nešvan
kumui ir amoralumui. Tikriausiai, 
pagal vietinio pašto darbuotojo 
skonį, nes jokių detalesnių paaiš
kinimų nėra. Tačiau pornografinė 
literatūra ir nepaminėta. O gal ji 
priskiriama prię nešvankumo?

Įdomiausias daiktas, kurį no
rint įvežti arba išvežti reikia turėti 
Vidaus reikalų ministerijos leidimą 
- tai spalvotoji dauginimo techni
ka. Galima tik spėti, kad tokia 
priemone norima kovoti su litų 
padirbinėtojais ne tik Lietuvoje, 
bet ir visame pasaulyje.

Tikrai keista, kad Lietuvos 
Vyriausybė nežino to fakto, kad 
visame likusiame pasaulyje tokių 
leidimų nereikia, be to ir padirbtų 
litų, išskyrus Lietuvoje, dar ne
pastebėta... Nutarimas "kvepia" so
vietmečiu, kada kiekviena rašomoji 
mašinėlė irgi buvo registruojama 
policijoj.

Pagrindiniai nutarimo punk
tai, dominantys Lietuvos svečius, 
atskleidžia tai, ką galima į Lietuvą 
įvežti be muito. Pirmiausia, tai 
asmeninius daiktus, kurių sąrašas 
yra išvardintas nutarimo priede. 
Jau pats pirmasis jo punktas nega
li sukelti nusistebėjimo: "drabužiai 
ir asmeninės higienos priemonės, 
būtinLkelionėįe". Taigi, jeigu nėk- įvežimas (atsiuntimas) į Lietuvos
sate tikri, kad tas ar kitas drabužis 
ar higienos priemonė yra būtini 
kelionėje, geriau jų iš viso nesiim
ti: budri Lietuvos pasieniečio akis 

juos pastebės ir jie bus apmuituo- 
ti. Būtų galima tik pasijuokti, jei 
skaitytume humoreskos atkarpą. 
Deja, tai Lietuvos Vyriausybės 
nutarimas, kurį suprasti šiuo atve
ju galima tik vienareikšmiai.

Kiti asmeninio naudojimo reik-, 
menys, kurių įvežimas ir išvežimas 
nebus apmuituojamas: nešiojama
sis muzikos instrumentas, nešio
jamoji rašomoji mašinėlė, 2 fo
toaparatai ir 10 jų fotojuostų, siau- 
rajuostis filmavimo aparatas ir jo 
įranga, nešiojamoji elektroninė 
aparatūra su energijos tiekimo šal
tiniu (po 1 vienetą), kompiuteris, 
videomagnetofonas, videokamera, 
magnetofonas, gramofonas, garsą 
atkurianti aparatūra, vaizdą atku
rianti aparatūra, televizorius, iki 
10 vienetų įrašo laikmenų nuro
dytąją! keikvienos rūšies aparatū
rai, burlentė, valtis arba baidarė 
iki 5,5 metro ilgio, dviratis be 
variklio, palapinė, 1 pora slidžių, 
dvi teniso raketės, kosmetikos reik
menys ir vaistai, būtini kelionėje, 
juvelyriniai dirbiniai iš brangiųjų 
metalų ir brangakmenių bei 
natūralių perlų - bendra dirbinių 
masė iki 50 gramų.

Įdomiausias nutarimo punk
tas kalba apie dovanas. Be muito 
galima įvežti "daiktus (prekes), 
skirtus dovanoms, maisto produk
tus ir daiktų (prekių), kurių

Respubliką fiziniams asmenims yra 
apribotas, sąraše nurodytus daik
tus (prekes) - už bendrą sumą, ne 

(nukelta į 4 psl.)

Prie Ventos upės Kuršėnuose pastatytas paminklas čia žuvu- 
siems partizanams.Viktoro Kapočiaus nuotr.

JUNGTINIŲ TAUTŲ DELEGACIJA 
SIUNČIAMA j BALTIJOS VALSTYBES

Lietuvos Nuolatinė Misija 
prie Jungtinių Tautų praneša, 
kad JT Generalinis Sekretorius 
Boutros-Ghali paskyrė Ambasa
dorių prof. Tommy Koh iš Sin
gapūro jo Specialiuoju pasiunti
niu, kuris vadovaus JT delegaci
jai susipažinti su Sovietų armijos 
^rikiuotųjų pajėgų, išvedimo 
eiga iš Baltijos valstybių pagal 
Generalinės Asamblėjos priimtą 
rezoliuciją 47/21.

JT Generalinio sekretoriaus 
delegacija rugpjūčio 28 d. iš
vyksta iš New Yorko dviejų sa
vaičių misijai j Rusiją, Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Delegacija lan
kysis Maskvoje (rugpjūčio 29-31 
d.), Vilniuje (rugpjūčio 31 d. - 
rugsėjo 3 d.), Rygoje (rugsėjo 3-6 
d.), Tallinne (rugsėjo 6-7 d.), vėl 
Maskvoje (rugsėjo 8-9 d.). Vizito 
metu numatomi susitikimai su 
Rusijos ir Baltijos valstybių poli
tiniais ir kariniais vadovais, de
rybų delegacijomis, parlamenta
rais ir užsienio diplomatais. De
legacija taip pat aplankys karines 
bazes.

Profesorius Koh kaip Nuolati
nis atstovas daug metų vadovavo 
Singapūro Misijai prie JT New 
Yorke. 1981-82 m. jis buvo

— Domicėlės Tarabildienės, 
mirusios prieš aštuonerius me
tus, monotipijų, piešinių ir foto
grafijų paroda liepos 22 d. atida
ryta Vilniuje, Kultūros fondo 
meno salone, A. Jakšto 9. Paroda 
veiks iki rugpjūčio 22 d. D. Ta- 
rabildienė — tai ištisa lietuvių 
dailės epocha. Jau trys vaikų kar
tos užaugo su jos iliustruotomis 
knygelėmis. Dailininkė yra su
kūrusi daug grafikos ciklų, eks
librisų, plakatų, tapybos ir 
skulptūros darbų.

— Bomholmo muzikos festi
valyje, rengiamame kiekvieną 
vasarą nuo 1969 metų, šjmet pir
mą kartą dalyvavo lietuviai. J fes
tivalį buvo pakviestas ir Mindau
gas Urbaitis. Saloje skambėjo jo 
kūriniai “Iš vasaros I”, “Iš vasa
ros II (Salomėjos Neries žo
džiai) balsui ir fortepijonui, taip 
pat ‘Meilės daina ir išsiskyri
mas (Antano A. Jonyno žo
džiai). Dainininkė Sigutė Trima
kaitė ir pianistė Živilė Karkaus- 
kaitė atliko ne tik M. Urbaičio, 
bet ir M. K. Čiurlionio bei Vaka
rų Europos kompozitorių kūri
nius, lietuvių liaudies dainas.

Trečiosios JT Jūrų teisės konfe
rencijos prezidentu ir pirminin
kavo 1992 JT Aplinkos Apsaugos 
ir Vystymosi konferencijos pa
ruošiamajam komitetui. Prof. 
Koh yra teisininkas, baigęs Sin
gapūro, Harvardo ir Cambridge 
universitetus, buvęs Singapūro 
Ambasadorius JAV ir dabar ei
nantis Politikos studijų instituto 
direktoriaus pareigas.

Baltijos valstybių iškelta rezo
liucija 47/21 buvo Generalinės 
Asamblėjos vienbalsiai priimta 
1992 m. lapkričio 25 d. Pagal ją, 
JT Generalinis sekretorius yra 
įpareigotas paruošti pranešimą 
apie išvedimo eigą 48-toje Gene
ralinės Asamblėjos sesijoje šį ru
denį.

Pramonininkai 
linksta į Rytus

Lietuvos pramonininkų kon
federacija išplatino pareiškimą, 
kuriame sakoma, jog ekonomikos 
pądėtis šiuo metu yra labai su
dėtinga. įgyvendinant reformą, 
būtinas įžvalgumas ir atsakingi 
sprendimai. Pramoninkai ir komer
santai susiduria su didelėmis prob
lemomis jau vien dėl to, kad Lie
tuva ir jos vyriausybė neturi lais
vos prekybos sutarčių su kai kurio
mis užsienio šalimis.

Lietuvos pramoninkų konfe
deracija remia pramonės ir preky
bos ministerijos vadovybę, pasi
rašant laisvos prekybos sutartis su 
kitomis valstybėmis bei laisvomis 
prekybos zonomis. Ji mano, kad, 
nepažeidžiant Lietuvos gyvybinių 
interesų, būtina pasirašyti tokias 
sutartis su Latvija, Estija, Rusija, 
Vengrija, Čekija, Slovakija ir kito
mis šalimis. Ypač reikalinga tokia 
sutartis su Lenkija, per kurią eina 
keliai į Europos Bendrijos šalis.

Orientuojantis į Vakarus, ne
galima pamiršti ir Rytų rinkos, 
kurioje gausu žaliavų ir yra didelės 
galimybės realizuoti produkciją. 
Laisvos prekybos sutarčių pasira
šymas skatintų pramonės, žemės 
ūkio, komercijos plėtojimą, padėtų 
stabilizuoti Lietuvos ekonomiką. 
Konfederacija nepritaria tiems, kas 
dėl trumpalaikių tikslų nori žlug
dyti Lietuvos ūkį ir verslą, stabdo 
laisvos prekybos sutarčių pasira
šymą su kaimynais.

- Rusijos kariuomenės ga
lutinis ištraukimas iš Lietuvos gali 
būti sustabdytas dėl Lietuvos reika
lavimo, kad Rusija kompensuotų 
žalą, padarytą sovietų okupacijos 
metais, - toks buvo oficialus Rusi
jos pareiškimas rugpjūčio 14 d. 
Lietuvoje tebėra 3,000 Rusijos 
kariuomenės, kuri pagal susitari
mą turėtų būti ištraukta iki rug
pjūčio 31d. Rusijos užsienio rei
kalų ministro atstovas M. Demurin - 
nepasakė tiksliai, kokio dydžio 
kompensacijos Lietuva reikalau
janti, bet pareiškė, kad Rusija neno
rinti prisiimti atsakomybės už so
vietų eros metais padarytą žalą. 
Rusijos derybų su Lietuva ko
misijos pirmininkas V. Isakov pa
reiškė, kad kariuomenės ištrauki
mo iš Lietuvos tvarkaraštis gali 
būti peržiūrėtas. Rusijos užsienio 
reikalų ministras A. Kozyrev lankė
si Švedijoje rugpjūčiol4-15 dieno
mis. Švedijos ministras pirminin
kas Carl Bildt ir Britanijos minist
ras pirininkas John Major pareika
lavo, kad Rusija besąlygiškai pa
baigtų kariuomenės išvedimą iš 
Baltijos šalių. Latvijoje tebėra 
20,000 Rusijos kariuomenės, Esti
joje - 7,000. Praėjusių metų spa
lyje Rusija sustabdė kariuomenės 
ištraukimą iš šių šalių.

- Suremontuotas Ignali
nos atominės elektrinės pirmasis 
blokas pradėjo veikti rugpjūčio 10 
d. Planiniam remontui bus stab
domas antrasis blokas. Pasak AE 
ūkio technikos skyriaus viršininko 
N. Kapkovo, tai turėtų įvykti po 
rugpjūčio 20 d.

-- Pasaulinėje Reuterio 
agentūros bankų informacijos sis
temoje pradėta platinti Lietuvos 
banko informacija. Pasaulio ban
kai dabar kiekvieną dieną savo 
kompiuterių ekranuose matys ope
ratyvią informaciją apie oficialų 
Lietuvos banko valiutų kursą, 

' pasikeitimus Lietuvos bankų veik
loje.

- Lietuvos karo laivai rug
pjūčio 1 d. pakrikštyti ir pašven
tinti Klaipėdoje. Vienas gavo 
"Žemaičio* * vardą, kitas pavadintas 
•Aukštaičiu". Laivų vadams pava
dinimų lentas įteikė krašto apsau
gos ministras A. Butkevičius. Lai
vus pašventino ir mišias aukojo 
vyriausiasis Lietuvos kariuomenės 
kapelionas pulkininkas A. Svarins
kas.

* -Mėgėjų teatrų šventė vyko 
Palangos kultūros centre rugpjūčio 
1-8 dienomis. Šeši kolektyvai iš 
Kauno, Telšių, Trakų ir Kretingos 
suaugusiems bei vaikams suvaidi
no penkiolika spektaklių įvyko 
aktorių ir režisierių kūrybos va
karas. Teatrų repertuare domina
vo senoji lietuvių dramaturgija.

- Kauno klinikų kardio- 
chirurginiame skyriuje širdies sti
muliatorius implantuotas dešimt
metei kaunietei L čutaitei. Brangų 
- $5,500 kainuojanti širdies stimu
liatorių šiai operacijai iš Vokietijos 
atvežė Maltos ordino atstovė Dag- 
mara Ručys. Jis nupirktas už ordi
no ir Vytauto Landsbergio fondo 
lėšas. Kartu su stimuliatoriumi 
klinikoms perduota ir Maltos or
dino dovana - vaistų Širdies ligo
mis sergantiems vaikams. Dagma- 
ra Ručys jau ketvirtą kartą lankosi 
Kaune. Ji yra atvežusi vaistų 
vežimėlių invalidams, įvairių me
dicinos reikmenų



Nepatenkinti vilniečiai piketuoja prieš Seimo nutarimus. Viktoro Kapočiaus nuotr.

PERSISTENGĘ OSI PAREIGŪNAI 
ŠIANDIENĄ MIEGA NERAMIAI

Advokato Povilo Žumbakio 
komentarai, transliuoti Chicago- 
je 1993 m. rugpjūčio 8 d. per 
“Amerikos Lietuvių Radijo” pro
gramą, kuriai vadovauja Anatoli
jus Siutas.

-o-

Be abejo, visi klausytojai 
jau bus girdėję apie ukrainiečio 
Ivan Demjanjuk bylos įvairius 
Izraelio ir Amerikos teismų 
sprendimus. Tad norėčiau trum
pai paliesti kelis pagrindinius 
faktus, kurie buvo iškelti Dem
janjuk apgynimui ir kurie 
amžinai išliks Amerikos ir Izrae
lio teisinės istorijos knygose.

Pirmiausia, reikia pažymėti, 
kad Izraelio vyriausiasis Teismas 
padarė ypatingai svarbų spren
dimą — nors ir gerokai užtęstą, 
tačiau paskelbė, kad teisėjų 
sąžinė neleidžia nubausti Dem
janjuk dėl to, kad jis buvo “Ivan 
Žiaurusis”, Treblinkos koncen
tracijos stovyklos sadistinis žudi
kas.

Izraelis buvo pareikalavęs, pa
gal susitarimą su Amerika, pri
statyti Demjanjuk iš Amerikos į 
Izraelį teismui už jo dalyvavimą 
Treblinkos žudynėse. Izraelis 
neturi teisės, pagal tarptautinę 
teisę ar susitarimą, teisti Dem
janjuk už bet kokį kitą nusikalti
mą. Todėl penki Izraelio Vyriau-

- Kardinolui V. Slad
kevičiui ir Lietuvos vyskupų kon
ferencijai keli kunigai ir pasauliečiai 
pasiuntė laišką, kuriame prašoma 
Šiek tiek pakeisti ir papildyti 
Popiežiaus vizito programą. Jų 
nuomone rugsėjo 8 d., Bažnyčios 
ir tautos šventės dieną, sostinės 
centre, Tauro kalne, reikėtų auko
ti mišias intencija "Sandora. San
tarvė. Prisikėlimas". Laiške rašo
ma, kad reikia prašyti Popiežių jo 
lankymosi Lietuvoje metu atnau
jinti Rusijos pasiaukojimą Ne
kalčiausiajai Marijos Širdžiai. Taip 
pat siūloma nereikalauti leidimų į 
visai visuomenei skirtus susitiki
mus. Laiške rašoma: "Pakvieskime 
Lietuvos tautą apsisprendimui, pa
siruošimui ir visuotiniam dvasi
niam atsinaujinimui. Suteikime 
naują prasmę Lietuvos kovai ir 
geresnio gyvenimo siekiams".

- S. Daukanto gimimo 200- 
osios metinės bus minimos tik spa
lio pabaigoje, tačiau jubiliejui skirti 
renginiai jau prasidėjo. Liepos 30 
d. Varniuose įkurta nauja insti
tucija - Žemaičių kultūros akademi
ja. Liepos 31 d. Varniuose įvyko S. 
Daukanto jubiliejaus paminėjimo 
konferencija. Rugpjūčio 1 d. že
maičių kultūros draugija surengė 
Daukanto jubiliejui skirtą ekskur- 
siją po atmintinas šio krašto vie
tas.

siojo Teismo teisėjai vienbalsiai 
nusprendė, kad kyla per daug 
abejonių dėl Demjanjuk dalyva
vimo Treblinkos žudynėse ir jis 
turi būti paleistas iš kalėjimo.

Sekančią dieną kiti Izraelio 
vyriausiojo Teismo teisėjai iš
klausė dviejų nukentėjusių žmo
nių skundus iš kitų koncentraci
jos stovyklų ir padarė politinį 
sprendimą, įsakydami Izraelio 
vyriausiajam prokurorui sulaiky
ti Demjanjuk dar 10 dienų ka
lėjime, kad paaiškinti teimui, 
kodėl nėra iškeliama nauja byla.

Tuo pačiu metu, Amerikos 
Apeliacijos Teismas, kurio ini
ciatyva buvo pradėti tyrinėjimai, 
dėl OSI neaiškios veiklos Dam- 
janjuk byloje padarė sprendimą, 
kad jis turi būti grąžintas į Ame
riką, kad Izraelis negali jo teisti 
už bet kokius kitus nusikaltimus. 
Kaltinimai, kad Demjanjuk yra 
“Ivan Žiaurusis”, kuriuos OSI 
tiek metų kartojo, Amerikos 
Apeliacijos Teismas kategoriškai 
buvo atmetęs. Teismas, atrodo, 
dar bylos neužbaigė.

OSI vyriausiasis pareigūnas 
Neal M. Sher pasakė spaudai, 
kad Demjanjuk negali grįžti į 
Ameriką, kad jis nėra pilnai ištei
sintas, o tik paleistas dėl techni
nių sumetimų... Jo paaiškinimus 
griežtai atmetė Amerikos Ape
liacijos Teismas ir Clinton vy
riausioji prokurorė Janet Reno 
įsakė, kad Ivan Demjanjuk būtų 
įleistas į Ameriką.

Kiti OSI rėmėjai, ypač Wie- 
senthal Center, profesionalai 
“nacių gaudytojai” kartojo spau
dai, kad Demjanjuk yra žudikas, 
kad nesvarbu, kokioje stovykloje 
jis žudė žydus. Jie remiasi ir kar
toja, kad KGB pristatytas pa

Skubama nuvežti paskutinį šieną. Viktoro Kapočiaus nuotr.
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TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

grindinis dokumentas įrodo, jog 
Damjanjuk buvo koncentracijos 
stovyklose.

OSI rėmėjai nieko neužsime
na, kad KGB neleido Amerikos 
teismams pilnai patikrinti to do
kumento, net tada, kai Izraelio 
teismui tą dokumentą buvo leis
ta patikrinti,... nebuvo leista pa
tikrinti klijų, ir rašalo, ... buvo 
rasti dviejų rūšių klijai, kuriais 
buvo priklijuota Demjanjuk nuo
trauka. Kyla abejonės, ar KGB šio 
dokumento nesuklastojo.

Taip pat nėra jokių paaiškini
mų, kaip tas pagrindinis doku
mentas buvo rastas ir laikytas 
per paskutinius 50 metų. Krimi
nalinėse bylose, dokumento is
torija yra būtina, be pilno įrody
mo, tokių* dokumentų negalima 
naudoti.

OSI rėmėjai nekreipia dėme
sio į Izraelio ir Amerikos teismų 
sprendimus. Jie reikalauja^ kad 
Demjanjuk ir toliau būtų laiko
mas kalėjime.

Nesvarbu kaip OSI besiaiškin
tų, yra žinoma:

1. Demjanjuk nėra “Ivan Žiau
rusis” Treblinkos žudikas. Nei 
OSI, nei Izraelio prokurorai, per 
16 metų negalėjo to įrodyti. 
Demjanjuk gynėjai laimėjo.

2. OSI senai žinojo, dar prieš 
pradedant bylas Amerikoje, kad 
yra medžiaga, kuri aiškiai prieš
tarauja jų pozicijai, kad Demjan
juk buvo Treblinkos mirties sto
vykloje. [Kai kurie OSI draugai, 
kurie palaikė ilgus metus glau
džius ryšius su KGB, bando aiš
kinti, kad tą medžiagą, kuri 
galėjo įrodyti Demjanjuk nekal
tumą, buvo išgauta iš KGB, ... 
negalima kritikuoti ir remtis to
kia medžiagą. Bet kodėl jie ne-

paaiškina, kad visa medžiaga ku
ria rėmėsi OSI, išskyrus labai 
abejotinius liudininkus, buvo 
pristatyta OSI pareigūnams iš 
KGB. OSI niekada neatsisakė 
KGB medžiagos.]

3. Demjanjuk buvo teisiamas 
šešiuose Amerikos teismuose. 
Visur OSI jį kaltino, kad tai yra 
“Ivan Žiaurusis”. Visų - teismų 
sprendimai buvo neteisėti dėl 
OSI nepateiktos medžiagos. 
Amerikos apeliacijos teismas 
praktiškai pašalino visus spren
dimus prieš Demjanjuk. Tai 
buvo tik techninis sprendimas, 
nebuvo nereikšmingas laimėji
mas. OSI kaltinimai buvo ir yra 
nepagrįsti.

4. OSI pareigūno, advokato 
Parker memorandumas, kurio 
lyg tai OSI vyresnieji nematė, ar 
nekreipė dėmesio, ar nenorėjo 
matyti, aiškiai įrodo, kad prieš 
pradedant kaltinimus teismuose 
prieš Demjanjuk, OSI turėjo pa
kankamai pagrindo abejoti savo 
kaltinimais, tačiau jie užvedė 
bylą ir slėpė dokumentus.

5. OSI rankos yra nešvarios 
todėl, kad jie visų savo bylų ne
perdavė Izraelio prokurorams. 
Taip OSI išnaudojo Izraelio pro
kurorus ir visą Izraelio tautą teis-
mu, kuris Izreaeliui kainavo ne 
tik milijonus dolerių, bet tuo 
pačiu atgaivino Holocaust žudy
nių jausmus, ... ypatingai gyvų
jų-

Lietuva turi susitarti su Ame
rika, kad leisti OSI šeimininkau
ti po archyvus ir reikalauti iš Lie
tuvos Prokuratūros visokeriopos 
pagalbos už kaltinimus prieš lie
tuvius. Jeigu OSI pristatys me
džiagą Lietuvai su kaltinimais 
Lietuvoje gyvenanatiems tau
tiečiams, ar po Demjanjuk bylos 
manipuliacijų Lietuva gali pasi
tikėti OSI pristatyta medžiaga? 
Jeigu jiems buvo patogu nepri
statyti pilnos medžiagos Izrae
liui, ar jie kitaip pasielgs su Lie
tuvoj prokuroriais.

6. Kada buvo skiriama Vyriau
sioji Prokurore Janet Reno, vie
nas iš senatorių — OSI didžiau
sias rėmėjas — jai uždavė vieną 
svarbų klausimą: Ar ji kategoriš
kai remia OSI veiklą. Ji tapo Pro
kurore, tai reikia manyti, kad at
sakymas senatoriui buvo priimti
nas.

7. Apeliacijos teisėjas Gilbert 
S. Merritt, buvo vienas iš kandi
datų į Amerikos Vyriausiąjį Teis
mą. Jis buvo vienas iš.trijų Ape
liacijos teisėjų, kurie pradėjo 
Damjanjuk bylą Amerikoje, kai 
kurios žydų organizacijos su
gebėjo paspausti Prezidento 
Clinton štabą, kad teisėją neskir
tų į vyriausiąjį teismą.

8. Teismų sprendimai aiškiai 
rodo, kad JAV Kongresas klydo, 
nesutikdamas 1983-čiais metais 
ir po to, kai šimtai, gal tūkstan
čiai žmonių prašė patikrinti OSI 
veiklą. OSI ir kai kurie jų fanati
kai rėmėjai tai interpretavo ir vi
siems kartojo, kad bandoma už

daryti OSI. Nežinau nei vieno 
kritiko, kuris tai būtų siūlęs. 
Mes siūlome OSI išvalyti, o ne 
uždaryti. Šiandieną yra aišku, 
kad OSI nedirba objektyviai ir 
švariai.

Dabar pasirodo, kad OSI veik
los metodai ne tik kenkia kaltina
miesiems, bet ir kenkia visai 
Amerikos teisingumo sistemai.

Reikės stebėti, kaip reaguos 
Amerikos teisininkų organizaci
jos, Teisingumo Skyrius, teis
mai. «Ar ir toliau leis OSI pa
reigūnams be jokios priežiūros 
terorizuoti Amerikoje gyvenan- 
čiuis rytų europiečius.

Izraelio vyriausiojo teismo 

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

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

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

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

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

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

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

NEW YORK-NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-9:30 
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side, NY 11364. Tel. 718229-9134arba 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, kondominijumų 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. "Mušic of Lithnania" 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. Universiteto vasaros 
atostogų metų transliacijos laikinai sustabdytos. Transliacijom 
vėl bus tęsiamos po atostogų sekmadieniais, pradedant rugsėjo 
12 d.

MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja visuo
se teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadway, 
Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 962-5810.
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66 -86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
QUEENSN.Y. 11379

PHONES ( 718) 326- 1282 ; 326-31SO
- TAI MŪSŲ VIENINTĖLE VIETA-

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTTCUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVECAS 
JONAS 

1933 + 1976

- GAUSI PARODU SALE -

teisėjams jų sąžinė neleido nu
bausti Demjanjuk už kito žmo
gaus, “Ivan Žiauriojo” nuodė
mes. Amerikos Apeliacijos tei
smas istoriniu sprendimu bando 
atitaisyti OSI padarytą žalą Ame
rikos teismams, Ivan Demjanjuk 
ir jo šeimai. Tai turėtų būti tik 
pradžia.

OSI pareigūnai ir toliau patei
sina savo veiklos metodus, — 
jiems Demjanjuk byla yra tik 
techniškas pralaimėjimas. Juos 
sąžinė negriaužia. Vienok, ma
nyčiau, kad šiandieną OSI pa
reigūnai, dabartiniai ir buvę, 
miega neramiai.
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Kita problema yra dabartinis

išeivijos pasimetimas. Išeivija LIETUVOS: BARJERAI, TARPEKLIAI AR PRARAJA?
visuomet turėjo ir tebeturi daug 
organizacijų, daug vadų ir vadu
kų. Lietuvos okupacijos ir laisvi

Prof. dr. Vytauto Bieliausko paskaita, skaityta Detroito politinėje - visuomeninėje 
konferencijoje 1993 m. birželio 19 d.

Paklaidžioja ir išeivijos lietuviai

Prieš kelioliką metų vienas 
Los Angeles lietuvis, diskutuo
damas su “Los Angeles Times” 
vedamuoju, išsakė tokį teigimą: 
“Poetai ir filosofai vertinami iš 
jų žodžių, politikai — iš darbų”. 
Kai kuriems žodžio meist
rams sunku galinėtis su politi
niais klausimais, parodo Tomo 
Venclovos pavyzdys. Kai paly
ginti jo straipsnius apie Maironį 
ar Jas man tą su politiniais po
stringavimais lenkų spaudoje ar 
neseniai “Lietuvos aide” ir “Drau
ge” paskelbtu straipsniu “Klaidų 
sakralizavimas , pagalvoji, kad 
save išsako ne tas pats asmuo.

Vienur nuo autoriaus blaivios 
minties tėkmės skaitytojas neno
ri nė minutei atitrūkti, gi kai pra
deda politikuoti su rašytoju 
Jonu Mikelinsku, norisi pasakyti 
“...pasireiškia kaip sąmoningas 
noras dezorientuoti skaitytoją 
mums visiems be galo svarbiu, 
principiniu klausimu, istorinio 
įvykio traktavimo klausimu” 
(“Draugas”, 1993. VII. 17). Bet 
gal, to paties rašytojo žodžiais, 
Venclovos “atkaklus istorizmo 
ignoravimas (ir) abstrakčių tiesų 
adoravimas” ir, pridėkime, Snieč
kaus sulyginimas su Vytautu Di
džiuoju, yra jo sąmoningos pa
stangos išbaltinti nusikaltimus 
kolaborantų, kurie 1941 m. kar
tu su raudonąja armija išdūmu 
Rusijon ir su ta pačia armija 1944 
m. grįžo Lietuvon savo nusikal
timų tęsti?

Paklaidžiojama ne tik praeity
je, bet ir dabarties įvykiuose. 
Štai buvęs AT pirmininkas V. 
Landsbergis “su tam tikru liūde
siu” aiškina “gerbiamam rašyto
jui” (Paryžiuje gyvenusiam!), 
kad jo vyriausybė užsienio lietu
viams pilietybės neatėmė (“Drau
gas”, 1993.VII. 14). Apie tai, at
vykę Amerikon, be Landsbergio

dar kalbėjo vadovaujantys diplo
matai — V. Katkus ir C. Stanke
vičius, bet “gerbiamas rašytojas” 
vis tiek nesuprato. Mat kažkoks 
balsas sukvaksėjo: “Mus nu
skriaudė! Atėmė pilietybę!”, ir 
to pakako, kad dalis išeivių pasi
juto Lietuvos valdžios nuskriausti.

Iš tikro, buvusioji valdžia 
skelbė vieną pilietybę, bet pla
navo ir jau vykdė dvigubos pilie
tybės praktiką iki 1940.VI. 15 
Lietuvoje gimusiems užsienio 
lietuviams. Dabar užsienio lie
tuvių organizacijų vadovams 
spaudžiant, kaip praneša “Lietu
vos aidas” (1993.VILI), “numa
toma suteikti pilietybę visų tau
tybių žmonėms, kurie yra buvę 
Lietuvos piliečiai”. Turbūt kitų 
tautybių žmonėms spaudžiant, 
Amerikos ambasadorius Vilniuje 
Darryl N. Johnson lankėsi užsie
nio reikalų ministerijoje ir 
domėjosi, kokias galimybes į pi
lietybę ir turtą turi iš Lietuvos 
išvykę nelietuviai. Nesunku su
prasti, ką šio diplomato domėji
masis reiškia.

Gan sunkiai politikuoti sekasi 
ir daugeliui išeivijos politinių — 
visuomeninių organizacijų vei
kėjų. Teisėtai į ALTo, Tautos 
Fondo ir VLIKo partijų veikėjus 
kreipiasi dr. A. Razma, klausda
mas, “kodėl taip ilgai dr. K. Bo
beliui sekėsi juos suvedžioti” 
(“tėviškės Žiburiai”, 1993.VII. 6). 
Kai KB veržėsi į Lietuvos seimą, 
sakė turįs visų tų organizacijų 
pritarimą, ir niekas iš jų to nepa
neigė. Kas tyli, pritaria, sako 
romėnų išmintis. Nepaneigė net 
nė viena iš VLIKą sudarančių 
grupių. Lietuvos šiaurės kaimy
nai laimingesni: Latvijai išeiviai 
davė krašto apsaugos ministrą, 
Estijai — kariuomenės vadą ir 
finansininką, padėjusį tvirtus pa-

(nukelta į 4 psl.)

nimo metu visus išeivius su
jungė vienas bendras tikslas — 
Lietuvos nepriklausomybė — ir 
vienas bendras priešas — sovie
tinė okupacija.

Dabar šie “vienijantys ele
mentai” yra įvykę.

Privačios iniciatyvos griebiasi 
įvairūs individai, ieškodami tie
sioginių ryšių su Lietuva. Yra at
siradusių žmonių, kurie galvoja, 
kad jie dabar Lietuvoje gali greit 
daug pasipelnyti ir jie savo planų 
vykdymui randa panašaus plau
ko pagalbininkų Lietuvoje.

Žinoma, demokratijoje niekas 
nesipriešina individualiai inicia
tyvai ir pelno gavimui, bet daž
nai tai yra sumaišoma su gobšu
mu ir nesąžiningumu. Ir taip 
Lietuva dabar gauna neaiškų iš
eivijos intencijų vaizdą. Ten 
mėgina vykti idealistai, norį pri
sidėti prie Lietuvos mokyklų ir 
universitetų atstatymo arba svei
katos įstaigų pagerinimo; vyksta 
ten ir sąžiningi, protingi versli
ninkai, bet taip pat ten vyksta ir 
vertelgos, nepripažįstą jokių 
moralinių principų.

Kaip gali Lietuvos vadovai ne
turėti abejonių dėl išeivijos tiks
lų taurumo? Deja, šiais nepasi
tikėjimo barjerais yra dažnai 
mėginama atitverti ne tik tuos, 
kuriuos reikia atitverti, bet ir 
tuos, kurie yra sąžiningi, pasi
tikėjimo verti žmonės.

Ir taip kliūčių baijerai yra sta
tomi iš abiejų pusių, kurie nie
kam nepadeda, o tik pabrėžia, 
kad lietuvių tauta, kur ji bebūtų

— namie ar išeivijoje — pergy
vena buvusios okupacijos psi
chologines žaizdas, kurias reikia 
gydyti.

Prie visų problemų prisideda 
ir komunikacijos problemos. 
Žmonės, augę ir subrendę skir
tingose sistemose, išvysto tų sis
temų įtakoje savo kognityvinį 
stilių ir taip atsiranda sunkumai 
suprasti vieni kitus, net ir nau
dojant tą pačią kalbą. Lietuvos 
įstaigos, darbo papročiai buvo iš
vystyti sovietų sistemoje ir ta sis
tema ten tebeegzistuoja, nes 
nėra kuo ją pakeisti.

Ir taip mums, atvykusioms ten 
iš Vakarų, daug kas atrodo nesu
prantamas anachronizmas. De
ja, kai mes mėginame siūlyti pa
keitimus, tenykščiai pradeda 
skųstis, kad mes juos “mokina
me”, patys dalykų nesuprasda
mi. Ir tai gali būti teisinga. Čia 
tinka Amerikos indėnų patari
mas, sakąs, kad, norint savo 
draugą suprasti, reikia jo sanda
luose nueiti bent dešimt mylių 
(bet tuos sandalus kartais vertėtų 
prieš kelionę sulopyti).

Reikėtų mums daugiau bend
rauti, vieniems kitus lankyti ir 
ieškoti būdų geresniam suprati
mui. Bet šitokiam bendravimui 
reikia atviro nuoširdumo, ven
giant baimės, kad vieni kitus iš
naudosime. Jau laikas baigti ke
liones iš Lietuvos į čia su tikslu 
“apsipirkti” — priėmėjų pini
gais; laikas yra taip pat baigti ke-

Vytautas Landsbergis tarp tėvo ir sūnaus Kojelių Washingto- 
ne, DC.

liones į Lietuvą su tikslu avan
tiūrų ieškoti, mėginant švaistytis 
aukšta kaina keičiamais dole
riais.

Kliūčių šalinimas
Kaip matome dabartiniai san

tykiai tarp Lietuvos ir išeivijos 
yra tam tikrame krizės stovyje. 
Ar reiktų ir kaip reiktų tai patai
syti?
Pirmiausia, gal reikėtų, net to

kią ekstremistišką tezę pasvars
tyti, būtent: gal verta viską 
užmiršti: Lietuva dabar gali gy
venti be išeivijos, ir išeivija gali 
gyventi be Lietuvos. Išeivija jau 
daugiau negu 50 metų išsilaikė 
be Lietuvos, tai gal ji ir toliau 
galės be jos apsieiti. Iš kitos 
pusės Lietuva savo kančias pati 
pradėjo, tai dabar ji viena galės 
atsistatyti. Tai yra prarajos tezė: 
“Mes ir jūs” — tarp mūsų nėra 
nieko bendro! Tai būtų bene tra
giškiausias santykių sulikvidavi- 
mas, kurio rezultate visi nu
kentėtame.

Lietuva atsisakytų daugiau 
negu 25% savo tėvynę mylinčių 
tautiečių, prarasdama jų para
mą, paskatinimą ir pagalbą. Išei
vija prarastų savo tautinį identi
tetą, įsijungtų į savo kraštų gyve
nimą ir atsisakytų savo etninių 
šaknų. Šito net negalima įsivaiz
duoti ir tikėkime kad tokia tezė 
yra tik blogas košmaras. Prarajų 
tarp mūsų dar nėra ir gal nereiks 
mums jų kurti.

Taigi, kaip galime pašalinti 
barjerus ir peržengti tarpeklius 
ir sau ir kitiems praturtinti gyve
nimą? — Turiu keletą konkrečių 
pasiūlymų, kuriais kaip tik ir no
riu susumuoti visą duotą psicho
loginę analizę.

Lietuvai ir išeivijai reikia at
statyti partnerišką dialogą: reikia 
atidaryti vieni kitiems ir duris, 
ir širdis. Norint tai pasiekti, rei
kia įvykdyti sekančius sprendi
mus:

1. Lietuvos vadovai asmeniš
kai, ir LDDP grupėje, privalo 
viešai atsisakyti komunizmo. Jei 
Jelcinas ir jo bendradarbiai galė
jo viešai išstoti iš komunistų par
tijos ir ją pasmerkti, tai kodėl ne
galėtų tai padaryti ir Brazauskas, 
ir Juršėnas, ir Šleževičius, ir 
kiti? Jie sakosi, kad jie daugiau

nepriklausą LKP, bet ar jie yra 
pasiryžę mums užtikrinti, kad jie 
yra atsisakę ir tos partijos ideolo
gijos? LDDP perėmusi LKP tur
tą ir tik pakeitusi jos vardą, pri
valo aiškiai pasisakyti prieš komu
nizmą, savo pirmtakūnės vardu, 
atsiprašyti tautos ir aiškiai garan
tuoti tautai, kad gailisi dėl LKP 
Lietuvai padarytų skriaudų, kad 
nori būti reabilituota ir kad yra 
pasiryžusi atiduoti visas savo 
jėgas Lietuvai, atsižadėdama bet 
kokių įsipareigojimų Maskvai, 
sovietijai ir komunizmui.

2. Lietuvių tauta ir išeivija 
turėtų šitokį klaidų pripažinimą 
ir jų apgailėjimą priimti ir atleisti 
visiems tiems, kurie tik grupei 
priklausydami prasikalto, bet 
asmeniškų nusikaltimų nepada
rė. Tuo būdu, LDDP ir jos nariai 
visi būtų reabilituoti nuo komu
nizmo ir galėtų visas jėgas skirti 
Lietuvos atstatymui, o ne teisi- 
nimuisi dėl savo praeities ir gy- 
nimuisi. Atlaida yra reikalinga 
visiems: ir tiems, kurie jos prašo, 
irtiems, kurie ją duoda. Tai reiš
kia egzistencinį sprendimą, ku
ris turėtų galutinai užbaigti įta
rinėjimus, neapykantą ir kerštą.

3. Lietuvoje turi būti grąžinta 
teisė ir teisingumas. Sitam vyk
dyti turi būti sustabdyta gru
pinė, valdinė ir asmeninė korup
cija. Pirmas žingsnis kovoje su 
korupcija yra nomenklatūros 
privilegijų panaikinimas. Po to 
sektų tvarkos įvedimas, kurios 
rezultate būtų garantuota kiek
vienam gyventojui (ne tik elitui!) 
asmeniška ir turto apsauga.
4. Lietuva turi kiek galint grei

čiau išspręsti išeivijos pilietybės 
klausimą ir sudaryti sąlygas viso 
pasaulio lietuviams dalyvauti 
Lietuvos atstatyme. Lietuvai 
tikrai bus naudingiau praplėsti 
pilietybės teises, įjungiant į pi
liečių grupę visą išeivijos jauni
mą, nežiūrint kur kas yra gimęs.

5. Lietuvai reikia susigrąžinti
dekalogo principais paremtą tei- ___
sę ir moralę, tuo Būdu grįžtant
į Vakarų civilizaciją. '

6. Išeivijai viso šito išvadoje 
reiktų savo paranoją panaikinti, 
priimti ištiestą dabartinių Lietu
vos vadovų ranką ir stot į eiles 
duodant įnašą Lietuvos ateičiai,

(nukelta į 4 psl.)

DARIUS IR GIRĖNAS
JŲ SKRYDŽIO 
60 METŲ 
SUKAKTĮ 
PRISIMENANT

PAULIUS JURKUS
Buvo pa

ėmę Žemaitijoje Mažeikius, Se
dą, Telšius. Pirmiausia ir pra
sidėjo karai su bolševikais.

Lenkai irgi užpuolė Lietuvą. 
1919 m. balandžio 19 d. užėmė 
Vilnių. Tik 1920 m. liepos 4 d. 
jį atidavė lietuviams, bet kai lie
tuviai ten atėjo, jau rado bolševi
kus. Šie iš Vilniaus pasitraukė 
rugpjūčio 23 d., bet lenkai ir to
liau tęsė karą prieš Lietuvą: 1920 
spalio d., sulaužę Suvalkų su
tartį, jie klasta užgrobė Vilnių ir 
Vilniaus kraštą.

Puolė Lietuvą ir bermontinin
kai, iš vokiečių ir rusų sudaryta 
armija. Jie įsiveržė iš šiaurės į 
Lietuvą 1919 m. liepos mėn. 
pradžioje. Liepos 26 d. jau buvo 
Kuršėnuose. Kautynės su ber
montininkais įvyko 1919 m. 
lapkričio 21 ir 22 dienomis ties 
Radviliškiu. Bermontininkai bu
vo sumušti ir gruodžio 15 d. jų 
nebebuvo Lietuvoje.

Laisvės karai baigėsi 1920 
metų rudenį, bet liko neišvaduo
tas Vilnius ir jo kraštas, dar ir 
Klaipėda nebuvo prijungta prie 
Lietuvos. Krašte liko slogi nuo
taika, ir visi jautė lenkų grėsmę.

Organizuojasi Amerikos 
lietuviai kariai

Per Pirmąjį pasaulinį karą 
Amerikos Jungtinių Valstijų ka
riuomenėje tarnavo maždaug 
apie 35,000 lietuvių. Petras 
Jurgėla, žymus išeivijos istorikas 
spėja, kad 7,000 galėjo žūti kare. 
Suprantama, daugiausia lietuvių 
tarnavo Rusijos Jcariuomenėje, 
nes jie buvo mobilizuoti. Tarna
vo lietuvių ir Vokietijos, ir Angli
jos kariuomenėse.

Jau 1917 m. Amerikos lietuvių 
spaudoje buvo keliamas klausi
mas, kad reikia Amerikos kariuo
menėje suorganizuoti lietuvių 

legioną. Atsirado ir priešingų 
nuomonių, prasidėjo polemika, 
taip sumanymas subyrėjo.

Karui pasibaigus, sugrįžę ka
riai į savo namus , patyrė visa, 
kas nutiko Lietuvoje, kad jai 
gręsia didelis pavojus. Lietuvių 
kolonijose prasidėjo naujas ju
dėjimas — lietuvių karių organi
zavimas ir rūpinimasis, kaip pa
dėti Lietuvai.

Katalikų ir tautininkų srovių 
veikusios tarybos sudarė vykdo
mąjį komitetą. Šis komitetas 
1918 m. rugsėjo mėn. išleido at
sišaukimą organizuoti Lietuvai 
bent 50, (XX) lietuvių legioną. 
Veikė ir Europos lietuviai. Jie 
parašė memorandumą Amerikos 
Valstybės departamentui, kad 
Lietuvai skubiai reikalingi gink
lai ir apranga bent 20,000 karių 
apginklavimui. Taip pat paaiški
no, kad ginklams atvežti ir ka
riams atvykti Lietuvon yra atvi
ras kelias per Liepojos uostą. 
Prašė ir gen. Pershing atsiųsti 
bent 10,000 Amerikos lietuvių 
karių. Generolas Pershing buvo 
Amerikos ginkluotų pajėgų vy
riausias vadas Europoje.

Amerikos lietuvių 
karių organizacijos

Paleisti iš Amerikos kariuo
menės, lietuviai kariai 1919 m. 
grįžo į savo kolonijas. Jie ir toliau 
stengėsi palaikyti ryšius ir kariš

kai lavintis. Susidarė dvi grupės: 
viena Rytuose su centru New 
Yorke, kita Amerikos viduryje 
(dar vadinama ir Vakaruose) su 
centru Chicagoje.

Rytų pakraštyje susiorgani
zavę kariai pasivadino “Lietuvos 
laisvės sargai”, kaip jie tuomet 
rašė — “Lietuvos liuosybės sar
gai”. Vakaruose pasivadino “Su
sivienijimas Lietuvių Karių 
Amerikoje”, trumpai rašoma 
SALK.

Rytiniame pakraštyje vienas iš 
pirmųjų organizatorių buvo Jo
nas K. Milius (Miliauskas). Or
ganizacija turėjo 6-7 asmenų val
dybą. Lietuvos sargų vyriausiuo
ju organizatoriumi buvo pa
kviestas dr. Julius Bielskis. 
Centro valdybos raštinę vedė J. 
K. Milius.

Visose Amerikos rytinėse ko
lonijose susidarė Laisvės sargų 
būreliai iš buvusių karių ir jau
nuolių. Kur nebuvo tų sargų di
desnio skaičiaus, jie glaudėsi 
prie Lietuvos Vyčių, kurie taip 
pat rūpinosi Lietuvos ateitimi ir 
jos saugumu. Buvo pradėtos ka
rinio apmokymo pamokos ir ka
rinių kautynių pratimai lauke. 
Kai Jcurie asmenys net pasisiuvo 
uniformas su Lietuvos kariuo
menės ženklais. Kad būtų suvie
nodintas apmokymas, buvo gau
ta iš Lietuvos komandų terminai 
ir kariuomenės statutai.

I Laisvės sargų organizaciją 

įstojo keli amerikiečiai karinin
kai; brigados generolas W. N. 
Swarthoutas patarė organizaciją 
pavadinti Amerikos lietuvių bri
gada. Buvo sudarytas ir brigados 
štabas, jos vadu tapo minėtas 
gen. Swarthoutas.

Iš karo j Chicagą grįžo daugiau 
kaip 2000 lietuvių kareivių. Pus
karininkiai J. Zamkus ir A. Tutlis 
1919 m. rugpjūčio 14 d. sušaukė 
buvusių karių susirinkimą, kur 
buvo įkurtas Susivienijimas 
Amerikos Lietuvių Kareivių - 
SALK. Pirmininku buvo išrink
tas karo gydytojas leitenantas S. 
Biežis, o sekretoriumi J. Zam
kus. Rudenį jau jie turėjo 1500 
narių. Vien Chicagos mieste su
darytos 7 kuopos ir netolimuose 
miestuose 2 kuopos.

Šios organizacijos tikslai buvo: 
1. jungti tarnavusius kariuo
menėje vyrus ir taip pat netarna
vusius, 2. kovoti dėl Lietuvos 
laisvės, siunčiant Lietuvos ka
riuomenėn savanorius, aukas, 
skelbiant protestus prieš Lietu
vos priešų siekius, 3. padėti Lie
tuvos valstybei stiprėti, ginti jos 
reikalus bei garbę. Tokio tikslo 
siekė ir jau minėtoji Lietuvos 
sargų organizacija.

JAV Valstybės departamento 
sekretorius Lansingas pradžioje 
pritarė idėjai suorganizuoti lie
tuvių kilmės amerikiečių briga
dą ir ją pasiųsti Lietuvon. Kai 

brigados vadovybė paprašė 
Amerikos valdžią transporto 
priemonių, tada reikalą pavedė 
kitam pasekretoriui išsiaiškinti 
su Rusijos atstovu. Rusijos atsto
vas pasakė, kad Rusija nepri
pažįsta nepriklausomos Lietuvos 
kaip valstybės, tada ir Amerikos 
vyriausybė atsisakė duoti laivą 
brigados kareiviams parvežti 
Lietuvon.

Stepo Dariaus veikla

Iš karo grįžęs Chicagon pas 
savo namiškius, Stepas po kelių 
savaičių ėmė ieškoti tarnybos. 
Netrukus gavo dirbtuvių polici
ninko tarnybą. Ten išdirbo apie 
4 mėnesius. Kartą iš namų buvo 
staiga pašauktas patikrinti dirb
tuvių saugumą. Tuo metu gatvė
je kažkas pavogė jo automobilį.

Kaip sužeistas karo dalyvis, 
Stepas gavo teisę nemokamai 
mokytis žymiajame Chicagos 
universitete - The University of 
Chicago, kur jis studijavo 1921 
m. pirmąjį semestrą. Kartu 
lankė ir atsargos artilerijos kari
ninkų kursus. Petras Jurgėla, 
rašydamas jo monografiją ir kelia 
klausimą: kodėl Darius, išėjęs iš 
kariuomenės, susidomėjo karo 
mokslu ir dargi artilerija? P. 
Jurgėla atsako, kad Stepas jau 
tada norėjo būti naudingas Lie
tuvai.

(Bus daugiau)



MUITŲ REŽIMAS NETGI 
DOVANŲ SIUNTOMS

(atkelta iš 1 psl.)

didesnę kaip 50 JAV dolerių'.
Taigi, Lietuva, atrodo, pratur

tėjo - nebenori dovanų E ge
raširdžių užsieniečių arba tautiečių, 
gyvenančių užsienyje. 0 gal at
virkščiai, - Lietuvos vyriausybė 
atrado dar vieną pasipelnymo šal
tinį, kurio šaknys slypi gerųjų 
užsieniečių širdyse.

Atrodo, kad toks nutarimas 
yra logiška Lietuvos vyriausybės 
veiksmų išdava, po to, kai užsienio 
Šalių paukotieji grūdai ar bulvės 
buvo pardavinėjamos aukcionuo
se, o ne išdalinamos vargstantiems 
ir alkstantiems.

Taigi, atidaryki mielas tautieti 
ar užsienieti, ne tik savo dosnią 
širdį, bet ir piniginę: šiandien tavo 
dosnumo riba įkainota 50-čiaJAV 
dolerių.

Neapdedamą muito mokesčiu 
užsienio lietuvių pagalbą Lietuvo
je nuo šiol gali gauti tik labdarin
gos organizacijos, gavusios Globos 
ir rūpybos tarybos, kuriai vado
vauja pats ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius, patvirtinantį 
raštą, kad ji turi teisę gauti pagalbą 
iš užsienio. Tokiu įstatymu atima
ma žmogaus teisė į pagalbą iš 
užsienio. Pagal tokį teisės supra
timą, būtų atimta teisė į pagalbą ir 
badaujantiems Somalijos gyvento
jams, atimta teisė gyventi ir iš

Paklaidžiojo, ir išeivijos lietuviai

(atkelta iš 3 psl.)

grindus kronai, o mes tik Kazį 
Bobelį. Razmos klausimą galima 
pateikti ir kai kuriems spaudos 
bendradarbiams, kurie lyg žie
das supo ALTo garbės ir VLIKo 
valdybos pirmininką ir prakeiki
mais trenkdavo kiekvieną, kas 

Kroatijos vaikų, kuriuos šiandieną 
gelbsti Jungtinių Tautų karinės 
pajėgos.

Nagrinėti įstatymo turinį būtų 
galima ilgai, bet jau ir keli tie 
pastebėjimai įrodo, kad jis pilnas 
trūkumų ir dviprasmiškų vietų.

Muitų įstatymas neliko ne
pastebėtas Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės, kurios valdybos 
pirmininkas Bronius Nainys pasira
šė PLB valdybos raštą Lietuvos 
ministrui pirmininkui Adolfui 
Šleževičiui. Jame sakoma:

"Toks Lietuvos vyriausybės 
pasielgimas labai surūpino ir su
jaudino lietuvišką išeiviją, ypač, 
kai buvo sužinota, kad viena lėk
tuvu siųsta dovanų siunta Vilniu
je muitininkų Lietuvoje buvo įkai
nota irapmuituota. Pavieniai žmo
nės, Bendruomenių vadovybių pa
reigūnai, organizacijų vadai pradė
jo kreiptis į PLB valdybą ir prašyti 
skubiai veikti į Lietuvos vyriau
sybę, kad ji dovanų muitavimo 
atsisakytų".

Dabar reikia laukti Lietuvos 
ministro pirmininko Šleževičiaus 
atsakymo. Nors reikia būti pakan
kamai naiviu, jeigu galvotumei, 
kad Lietuvos vyriausybė atsisakys 
tokio gardaus kąsnelio ir pakeis 
savo nutarimą.

A. J.

drįsdavo apie tą žmogų kritiškai 
išsitarti.

Šiuo metu lietuviškas proble
mas užsienio lietuviai, vieni pa
tys ar kartu su iš okupacinių 
varžtų išsilaisvinusiais tautie
čiais, svarsto konferencijose, su
važiavimuose, studijų dienose.

Amerikos latvis Valdis Pavlovskis paskirtas Latvijos krašto 
apsaugos ministru. Pavlovskis tarnavo JAV kariuomenėje, 
pasižymėjo Vietnamo kare ir į pensiją išėjo užsitarnavęs ma
joro laipsnį. Gyvendamas Los Angeles, CA, buvo Amerikos 
Latvių Sąjungos ir Baltų Laisvės Lygos pirmininkas.

Nagrinėjami politiniai ir kul
tūriniai klausimai. Išvadoms, jei 
kada ir daromoms, trūksta kon
kretumo. Atrodo, kad pribrendo 
laikas išeivijai, kartu su Lietuvos 
ekspertais, “imti už ragų” ir eks- 
pertiškai panagrinėti vieną po ki
tos atsikuriančiai Lietuvai svar
bias politines problemas, k. t. 
dviguba pilietybė, teisė į paliktą 
ar tėvų turtą, tiesioginis išeivių 
dalyvavimas valstybiniame gy
venime, desovietizacija, KGB 
archyvai, privatizacija, agrarinė 
reforma, užsienio politikos prin
cipai, teisėtvarka, socialinė ir 
kultūrinė politika ir 1.1. Išeivijos 
vardu galėtų būti padaryti išva- 
diniai siūlymai. Tiems siūly
mams išeivijos daugumos prita
rimą ar nepritarimą nesunkiai 
būtų galima patikrinti per Lietu
vių Bendruomenės struktūrinį 
tinklą.

t
Juozas Kojelis

BARJERAI, 
TARPEKLIAI
AR PRARAJA?
(atkelta iš 3 psl.)

tuo būdu taip pat atgaivinant 
asmeniškus ir istorinius ryšius su 
savo tauta.

7. Lietuvos valdžia neturėtų 
bijoti įjungti į savo postus išeivi
jos specialistus. Estija ir Latvija 
turi ir savo vyriausybės, GAsavo 
diplomatijos sąstatuose gabrcnš^ 
eivių, kurių pasiruošimas-rr ta
lentai yra stipriai pagreitinę jų 
organizacinį ir ekonominį atsis
tatymą. Ir praėjusi, ir dabartinė 
vyriausybės yra padariusios mo- 
numentalinių klaidų tarptauti
niuose santykiuose ne iš blogos 
valios, bet vien tik dėl nesiorien- 
tavimo. Reikia mums visiems

PIGIAUSI SKRYDŽIAI 
Į VILNIŲ IŠ NEW YORKO

$718 plius tasai

į abi puses,

VYTIS TRAVEL 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300, 1-800-952-0119 

FAX 718 769 - 3302

— Lietuvos valstybinė ener
getikos sistema gavo pranešimą 
iš Baltarusijos, jog grąžinama 
šeštoji dalis skolos už elektros 
energiją. Iš viso Baltarusija sko
linga 82 milijonus litų.

vieniems iš kitų mokytis.
Išeivija, 50 metų klaidžiojo 

pasaulyje, savo ateitį kūrė laisvė
je. Lietuva savo ateitį mėgino 
statyti okupacijos sukurtų stabų 
šešėliuose. Dabar tie stabai ir jų 
šešėliai yra griuvę, bet praeis lai
kas, kol jų likučiais ir jų aplinką 
gadinančiais kvapais bus galima 
nusikratyti. Mes išeiviai, padė
dami Lietuvai numesti visus so
vietinės sistemos likučius, padė
sime ir sau. Mes visi esame 
sužeistos tautos vaikai — visi, 
kur bebūtume — ir mes visi tu
rime padėti savo tautai gyti ir 
tapti sveika. Tai darydami, mes 
nusiimsime barjerus, peržengsi
me tarpeklius ir panaikinsime 
prarajas. Mūsų santykių kliūtys 
esame mes patys, ir tik mes pa
tys, kartu dirbdami, galime ir tu
rime jas nugalėti.- » •. r— ■

— Tarptautinio valiutos fon
do atstovai ir Lietuvos ministras 
pirmininkas A. Sleževičius deri
no memorandumą, kuris bus pa
sirašytas rugsėjo mėnesį. Sutar
ta, kad metinės infliacijos pro
centas kitais metais neturės būti 
didesnis kaip 10%, o metų pabai
goje — iki 1%. A Sleževičiaus 
nuomone, tai nelengva pasiekti, 
bet estų, latvių, čekų patirtis 
rodo, jog įmanoma. Taip pat su
sitarta, kad Lietuva labiau libe
ralizuos importo tarifus.

— Lietuvos Respublikos Vy
riausybė iš Respublikinio priva
tizavimo fondo paskyrė 380,000 
litų Šiaulių valstybinio viešbučio 
remontui. Balandžio mėnesį šį 
pastatą suniokiojo nežinomų as
menų padėtas sprogstamasis už
taisas. Suremontuotą viešbutį 
žadama parduoti už konvertuo
jamą valiutą.

— Krašto apsaugos ministeri
jos spaudos atstove ministras A. 
Butkevičius patvirtino leitenan- 
tę, laikraščių redaktorę Lolitą 
Zegerienę. Vilniaus universitete 
ji yra baigusi žurnalistiką, leido 

-“Savanorį” ir “Krašto apsaugą”.

. Pigios Kelionės į 
I Baltijos Kraštus

TAUPYK LAIKĄ ... Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko 
Kennedy Airport iki Rigos Latvijoj. American Trans Air yra greičiausias 
kelias į Baltijos kraštus.

TAUPYK PINIGUS . .. Palygink ir taupyk su American Trans Air. Todėl 
kad Jūs nusipelnėt gerą patarnavimą, ir pigiausią kainą!

TAUPYK NEPATOGUMUS ... Su American Trans Air patarnavimais 
į Baltijos kraštus nėra jokio rūpesčio ar suspėsi! į sekantį lėktuvą nes 
čia yra tiesioginis skrydis. NĖRA persėdimų. NĖRA laiko gaišimo. 
NĖRA bėdų!

Kelionė [vieną pusę 
perkant ten ir atgal

Riga, Latvija Skrydžio kaina
Birželio 1 iki rugsėjo 30 US$480
Spalio 1 iki spalio 31 US $405
Lapkričio 1 iki gruodžio 31 US $310
Išvykstame kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį
Ar Jūs skrenda! darbo reikalais, ar pasimatyti su artimaisiais. Jūs norit ten 
nukeliauti ko greičiau. Nenorit persėsti, ar išleisti daug pinigų. American Trans 
Air s Tiesioginė Kelionė iš New Yorko iki Baltijos kraštų yra patogi, pigi ir paprasta. 
Argi ne taip Jūs visada ir norėjot keliauU? Paskambinkit American Trans Air arba 
savo Kelionių Agentui šiandien!

Kesone « vienę pus^ pedcomiecif otgol. Bilietu* reikto įsigyti možiousioi 21 d»enę pne< 
dskrendont Lėktuvoi kunuojobk sovodės dienomis, ne sovoitgcltois $16 išvykimo mo
kestis. Muito ir im»groci|Os mokesč»o» t komę negskoityh Ibip pat, bilietę perkant, reikia 
sumokėti $10 opsougoi, $3pakxnovirrKjm$, ir $1.45 agrikultūrai AMERICAN TRANS AIRi

Užtikrinti keliones skambinkite 1-800-382-5892 
arba savo kelionių agentui.



LAUKIAME POPIEŽIAUS!
“Lietuva! Girdžiu tavo balsą. 

Girdžiu balsą prie Baltijos gyve
nančios ir po pasaulio žemynus 
išsisklaidžiusios Tautos. Atsi
liepsiu į šį balsą... ir tikiuosi, 
kad priartės ta diena, kai keliau
jančio Popiežiaus kelyje atsiras 
ir Lietuva”. Jonas Paulius II,

1991.06.01

Netrukus tapsime Šv. Tėvo 
didžiojo troškimo išsipildymo 
liudininkais. Jonas Paulius II, 
Dievo Piligrimas, mintimis ir 
širdimi tiek kartų lankęs Lietuvą 
ir ją laiminęs, netrukus bučiuos 
mūsų Tėvynės žemę ir apkabins 
jos vaikus.

Tik mylinčio tėvo širdis gali 
priimti, saugoti ir rūpintis po 
visą pasaulį išsisklaidžiusiais ir 
tokiais nevienodais savo vaikais. 
Kaip Kristus, kuris atėjo pas vi
sus žmones: jį priėmusius ir nuo 
jo nusigręžusius, kviesdamas 
juos susiburti į vieną Dievo vai
kų šeimą — Jis mirė už teisiuo
sius ir nusidėjusius — taip ir 
Šventasis Tėvas ateina pas visus: 
pas tikinčiuosius, kad sustiprin
tų jų tikėjimą ir paragintų būti 
atviriems jo nešamam Dievo žo
džiui, gyventi juo ir nešti vaisių; 
ateina ir pas abejojančius, kad 
jie atrastų gyvenimo prasmę, 
pažintų Tiesą ir pasiryžtų eiti 
nauju keliu; jis taip pat ateina ir 
pas netikinčiuosius mūsų tau
tiečius, kad pakviestų juos būti 
ištikimiems savo sąžinei ir siekti 
gėrio bei grožio: “Kas vykdo tie
są, tas ateina į šviesą” (Jn 2, 21)

Jis ateina kaip meilės apašta
las, kad padėtų mūsų pavargu
siai ir susiskaldžiusiai tautai

AMBASADORIUS 
STASYS LOZORAITIS 
PRAŠO NUTRAUKTI
DEMONSTRACIJAS

Protestuodama prieš Ambasa
doriaus Stasio Lozoraičio atšau
kimą iš ambasadoriaus pareigų 
Washingtone, Lietuvos Neprik
lausomybės gynimo Sausio 13- 
osios Brolijos narė Marija Garš- 
vienė gegužės mėnesio pradžio
je pradėjo bado akciją. Brolija 
savo 1993 m. gegužės 8 d. rezo
liucijoje pritarė bado akcijai ir 
kvietė susivienijusias į Tėvynės 
Santarą partijas, sąjungas bei 
judėjimus prisidėti prie akcijos, 
reikalaudami, kad Prezidentas, 
Seimas ir Vyriausybė atšauktų šį 
sprendimą. Vėliau akciją tęsė 
Brolijos pirmininkė Jadvyga Bie
liauskienė bei kiti Brolijos na
riai.

— Krašto apsaugos mokyk
lon, išlaikę fizinio parengimo eg
zaminą, priimti 125 busimieji 
kariūnai. Trečdalis jų jau atitar
navę arba dabar atliekantys karo 
tarnybą. Pernai įkurta Krašto ap
saugos mokykla ruošia karinin
kus sausumos kariuomenei ir 
valstybinės sienos apsaugai. Ki
tais metais mokyklą žadama 
pertvarkyti į Karo akademiją.

— Nerijus Maliukevičius, 
prieš kiek laiko vadovavęs Radijo 
komitetui, paskirtas Lietuvos 
Respublikos Prezidento atstovu 
spaudai. Gimęs 1954 m. Vilniu
je, Universitete baigęs anglų 
kalbą ir literatūrą, dirbęs radiju
je ir spaudoje. Pasako jo, Prezi
dento spaudos konferencijos turi 
būti rengiamos rečiau: “Visų va
dovų klaidos yra per dažnas jų 
pasirodymas televizijoje ir pasi
sakymai spaudoje. Kas antrą die
ną pasakyti kažką naujo neįma
noma, ir žmonėms tai labai grei
tai pabosta”.

užmiršti nuoskaudas, nugalėti 
blogj gerumu, rodyti vienas ki
tam gailestingumą ir meilę. Jis 
trokšta pakviesti mus, kad visi 
kartu atkurtume visuomenės ir 
tautos gyvenimą ant tvirto ir tik
ro pagrindo: pagarbos žmogui, 
Tiesai, Teisingumui, atvirumo 
dvasinėms vertybėms. Tik tokio
je Lietuvoje mes tapsime tikrai 
laisvais ir laimingais. - '

Vykdydamas ganytojišką misi
ją, Popiežius vyks į Lietuvą kaip 
į gilių krikščioniškų tradicijų 
šalį, kuri išsaugojo savo protėvių 
tikėjimą ir nepalūžo po jai teku
sią nelengvų išbandymų, dalia. 
Bažnyčia ir šeima įstengė per
duoti ateinančioms kartoms gyvą 
tikėjimą ir kultūrą. Tikėjimas ir 
kultūra neatskiriamai susipynė 
Lietuvos istorijoje ir davė jėgų 
bei gyvybės mūsų tautai. Tačiau 
šiandien taip sunkiai išsaugotas 
tikėjimo kibirkštėles reikia smarkiau 
įpūsti, kad jos nerusentų, o 
liepsnotų, sušildydamos ir už- 
degdamos vis naujas žmonių šir
dis. “Kristaus meilė verčia Jus 
savo šalyje sėti Tiesos sėklą, kad 
laisvė ir brolybė, tos didžiausios 
vertybės, už kurias praeityje lie
tuviai taip brangiai sumokėjo, 
Jums visiems taptų tautos vie
nybės jungtimi”, — kalbėjo Šv. 
Tėvas Lietuvos vyskupams Ad li- 
mina vizito metu.

Popiežius atvyksta į Lietuvą 
skelbti naujosios Evangelizacijos 
šių dienų kalba, nes tiktai nauja 
evangelizacija gali užtikrinti tyro 
ir gilaus tikijimo augimą. Jis 
trokšta įsiklausyti į mūsų lūkes
čius bei troškimus ir skelbti Kris
taus Evangeliją mūsų laikmečio 
žmonėms. Jis kviečia Bažnyčios

Liepos mėn. pabaigoje, po 
Lietuvos Prezidento Algirdo 
Brazausko laiško Ambasadoriui 
Stasiui Lozoraičiui, Brolija vėl 
kreipėsi į Prezidentą, sakydama, 
jog žmonių pasipiktinimas Am
basadoriaus atšaukimu nemažė
ja, kad parašai bus ir toliau ren
kami, ir jei nebus patenkintas di
delės visuomenės dalies prašy
mas atšaukti sprendimą, bus 
kreipiamasi į Popiežių Joną Pau
lių II.

Atsiliepdamas į bado akciją, 
Stasys Lozoraitis kreipėsi į šios 
akcijos dalyvius per Lietuvos 
Nepriklausomybės gynimo Sau
sio 13-osios Brolijos pirmininkę 
Jadvygą Bieliauskienę:

Didžiai Gerbiama p. Bieliaus
kiene,

Esu giliai sujaudintas tuo 
dėmesiu, kurį Tamsta ir daugelis 
Lietuvos piliečių skyrė man ir 
mano reikalams. •

Dabar artėjant labai svarbiai 
istorinei valandai, kada pirmą 
kartą mūsų tautos gyvenime 
Šventasis Tėvas bus mūsų sve
čias, labai prašau nutraukti bet 
kurias demonstracijas ar kitokias 
akcijas, kurios galėtų kaip nors 
sutrukdyti momento iškilmingu
mą ar orumą. Visi Lietuvos gy
ventojai turės svečią pasitikti ne 
tiktai su džiaugsmu, bet ir su ati
tinkamu susikaupimu, kuris yra 
šiais atvejais reikalingas.

Aš Tamštos ir kitų Tamstos 
bendraminčių neprašau atsisa
kyti savo įsistikinimų. Reikia tik
tai nutraukti demonstracijas ir 
parodyti, kad mes mokame sta
tyti valstybinius, tautinius ir 
bažnytinius interesus aukščiau 
viso kito.

Priimkite mano gilią pagarbą 
ir geriausius linkėjimus.

Stasys Lozoraitis

vardu su “uolumu dėl Dievo na
mų” (plg- Jn 2, 17) sėti dvasines 
Evangelijos sėklas, kad jos paga
liau suleistų šaknis ir paslaptingu 
Dvasios veikimu duotų? vaisių. 
Jis atvyksta kviesti mus visus — 
nuo vyskupo iki vaikelio — liu
dyti Kristų, kuris “mus išvadavo 
kad būtume laisvi” (Gal 5,1). 
“Evangelizuoti,” — popiežiaus 
Jono Pauliaus II žodžiais sakant, 
— “tai būti liudininkais Kri
staus, kuris “yra tas pats vakar 
ir šiandien, tas pats per amžius” 
(Žyd 13,8)

Lietuva laukia Popiežiaus. Ar 
atrasime savyje jėgų nors trum
pam užmiršti sunkumus ir tarpu
savio priešiškumus, šventiškai 
nusiteikti, susikaupti ir įsigilinti: 
ką mums kiekvienam reiškia ši 
Šventojo Tėvo kelionė?

Nuo pat Popiežiaus vizitui pa
sirengimo pradžios kalbėjome 
apie dvasinę šios apaštalinės ke
lionės reikšmę ir šiandien nori
me jums dar kartą priminti. Tai 
nėra eilinis įvykis — pirmą kartą 
Lietuvos istorijoje Šv. Tėvas 
aplanko mūsų žemę. Dar taip 
neseniai atgavę nepriklauso
mybę ir religijos laisvę, teikiame 
visas jėgas pakelti iš nuosmukio 
mūsų nualintus kaimus ir mies
tus, gydyti gilias tautos dvasines 
ir moralines žaizdas.

Popiežiaus dėmesys mūsų ša
liai rodo jo pagarbą mūsų tautos 
istorijai, jos kultūrai bei kalbai, 
jo pripažinimą visų Europos tau
tų akivaizdoje, kad Lietuva liko 
ištikima Kristui ir Bažnyčiai, ne-

Aplink 
pasaulį

□ Buvusiąją Sovietų Sąjungą 
yra apėmusi didžiausia choleros 
krizė. Spėjama, kad ligą platina 
turistai, atvykstantys iš Turkijos, 
Indijos ir Pakistano. Praėjusi 
mėnesi diagnozuoti 125 choleros 
atvejai. Daugiausia atvejų už
fiksuota Tadžikistano ir Gruzijo
jos respublikose, kuriose, kaip sako 
pareigūnai, liga išplito iš kaimy
ninių šalių. Liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais Rusijoje užfiksuota 17 
choleros atvejų.

□ Policija suareštavo 31 kari
nės akademijos kadetą, kurie 
planavo nužudyti Jordanijos ka
ralių Hussein per mokslo baigimo 
ceremoniją jų akademijoje. Yra 
spėjama, kad kadetai yra nariai 
Hezb al-Tahrir organizacijos arba 
Islamo Išvadavimo partijos, ekstre
mistinių grupių, kurios siekia nu
versti monarchiją ir įkurti Islamo 
valstybe.

žiūrint patirtų kančių ir skriau
dų. Tai Sv. Tėvo kvietimas liu
dyti Kristų laisvėje, kaip liudijo-
me Jį vergijoje. Tai raginimas ir 
įpareigojimas naujam apaštalavi
mo darbui, kad Katalikų bend
ruomenė ir vėl būtų žiburys kal
no viršūnėje, kad savo kūryba 
mokslo mokymo bei socialine 
veikla ryžtingai ir gyvybiškai įsi
jungtų į valstybės atsikūrimo 
darbą.

Brangūs broliai kunigai, mieli 
tikintieji, nuo mūsų visų suprati
mo ir pastangų priklausys ar šis 
Šv. Tėvo vizitas taps palaima 
mūsų kraštui ir Bažnyčiai. Tai 
gera proga kiekvienam iš mūsų 
susimąstyti už ką kovojome ir 
kentėjome? Kokias vertybes rin
komės ir kokias dabar renkamės? 
Ko mes siekiame ir kur norime 
eiti?

Ruoškimės Šv. Tėvo susitiki
mui, ragindami vieni kitus sem
tis jėgų maldoje ir susikaupime. 
Kiekviena parapija tepasirenka 
jai priimtiną maldos formą: ro
žinį, maldą už Popiežių, adoraci
ją ar kurią kitą. Kaip viena šei
ma, susirinkusi prie Dangiškojo 
Tėvo, maldaukime Jo malonių 
mūsų kraštui ir Bažnyčiai. Mūsų 
maldas telydi gerų darbų roži
nis. Kvieskime vieni kitus pada
ryti bent po vieną gerą darbą Šv. 
Tėvo intencija. Tai bus pati 
gražiausia dovana Popiežiui.

Susitikimas su Šv. Tėvu, tai 
nėra smalsumo patenkinimas, 
tai nėra spektaklis ar tik “įvykis”, 
— tai susitikimas su Kristaus 
Vietininku, kuris atvyksta neši
nas dvasinėmis dovanomis kiek
vienam iš mūsų. Tenelieka nei 
vieno abejingo šiam susitikimui.

□ Rusijos Prezidentas Boris 
Jelcin rugpjūčio 13 d. pareiškė, 
konstitucinis 700-ų delegatų su
važiavimas susirinks rugsėjį, kad 
patvirtintų naują Rusijos politinę 
sistemą. Jelcin įspėjo Rusijos re
gionų lyderius, kad jis neleis, kad 
Rusiją ištiktų Sovietų Sąjungos liki
mas - subyrėjimas į atskirus regio
nus.

□ Afganistano užsienio reikalų 
ministras rugpjūčio 14 d. išvyko iš 
Tadžikistano sostinės Dušanbe, kur 
abiejų šalių atstovai susitarė dėl 
priemonių, kad sustabdyti įsi
liepsnojusį karinį konfliktą prie 
abiejų valstybių sienų.

□ Buvusiam Sovietų Sąjungos 
Prezidentui M. Gorbačiov paskirta 
30 rublių (apie $0.03 ) bauda už 
tai, kad jis atsisakė liudyti teisme, 
kuris nagrinėja Maskvos mero 
apšmeižimo bylą. Gorbačiov savo 
interviu per televiziją metu ap
kaltino Maskvos meriją, kad ji sta
tosi privačias vilas ir namus kaime 
už mokesčių mokėtojų pinigus. 
Maskvos meras J. Lužkov regulia
riai vyksta j teismo posėdžius. 
Tačiau Gorbačiov nežada atvykti 
ir sekančią teismo sesiją, kuri įvyks 
rugsėjo mėnesį.

□ Italijos Ancona miesto me
dikai laukia lėktuvų, kurie atskrai
dins sužeistus vaikus ir suaugusius

Suprantame, kad šiais laikais kai 
tokia sunki kiekvieno mūsų eko
nominė padėtis, bus nelengva
atrasti galimybę atvykti į susiti
kimą su Šv. Tėvu. Nuoširdžiai 
prašome visus turinčius gali
mybę padėti, o ypač Gerbiamus 
Klebonus pasirūpinti autobusais 
ir padėti tikintiesiems pasiekti 
Popiežiaus laikomų šv. Mišių 
vietas: Vilnių, Kauną, Kryžių 
Kalną. Tejungia mus visus nuo
širdi meilė ir troškimas pabūti 
visiems kartu ir su mūsų Šv. Tė
vu. Tebūna tai visos mūsų tautos 
gerumo ir nuoširdumo šventė, 
kad pirmųjų krikščionių pa
vyzdžiu, kaip viena šeima dalin- 
tumės vienas su kitu ne tik duo
nos trupinėliu ir pastoge, bet ir 
švelniu dėmesiu bei supratimu.

Brangieji įsiklausykime į Šv. 
Tėvo žodžius, pasakytus Lietu
vos Krikšto jubiliejaus minėji
me: “Visu savo širdies troškimu 
esu su jumis. Šį troškimą nešioju 
nuo seniai: kiekvieną dieną mal
doje lankau jūsų Tėvynę. Šioje 
maldoje prisimenu jus, o su ma
nimi jungiasi visa Bažnyčia”.

Junkimės ir mes savo malda, 
savo konkrečia pagalba, savo 
nuoširdumu prie Šv. Tėvo mal
dos ir jo troškimo būti kartu su 
mumis. Mūsų Tėvynės vaikai vi
suose savo reikaluose, ypatingai 
pasitiki Švč. Mergelės Marijos 
pagalba. Ji labai miela bei artima 
ir Popiežiaus širdžiai. Jos vardas 
įrašytas net į jo herbą. Šv. Tėvo 
dažnai minima Aušros Vartų, Ši
luvos, Pivašiūnų, Krekenavos, 
Žemaičių Kalvarijos Dievo Mo
tina tepadeda mums visiems 
gražiai pasiruošti sutikti Garbin
gąjį Dievo Pasiuntinį.

iš Sarajevo. Bet pirmasis skrydis, 
numatytas rugpjūčio 15 d., buvo 
atidėtas.

□ JAV, Meksika ir Kanada 
laimėjo kovą už teisę kurti di
džiausią pasaulyje laisvąją eko
nominę zoną. Tačiau ekspertai sa
ko, kad tikrasis karas prasideda tik 
dabar.

□ Armėnijos karinės pajėgos 
rugpjūčio 16 d. apsupo Azer
baidžano miestą Fizuli ir jį apšaudė 
sunkiąja artilerija. Nuo karo pra
džios prieš penkis metus iki šių 
dienų yra žuvę apie 15,(XX) žmonių 
abiejų šalių Nagomo-Karabakh 
rajono kariniame konflikte.

□ Ukraina ir Rusija rugpjūčio 
16 d. pasiekė susitarimą dėl bran
duolinių ginklų tebeesančių Ukrai
nos teritorijoje. Kaip pareiškė Rusi
jos užsienio reikalų ministras A. 
Kozyrev, didžioji dauguma bran
duolinių ginklų bus pergabenta į 
Rusiją ir ten demontuota ir su
naikinta. Artimiausiomis dienomis 
susitarimas bus abiejų šalių pasi
rašytas.

□ Jungtinių Tautų atstovas Jan 
Eliasson rugpjūčio 16 d. pareiškė, 
kad Jungtinės Tautos planuoja 
prašyti paskirti $30 milijonų pa
galbą Libanui. Pietinė Libano dalis 
buvo smarkiai sugriauta po praėju
sio mėnesio Izraelio atakų.

IŠ VISUR

— Stasys Lozoraitis, Lietuvos 
ambasadorius VVashingtone, lie
pos 12 d. kalbėjosi su Virginia 
valstijos 56-to kanalo korespon
dentu. Lietuvai buvo skirta 30- 
ies minučių laida, kurios metu 
S. Lozoraitis kalbėjo apie dabar
tinę Lietuvos ekonominę ir poli
tinę padėtį. Ambasadorius daug 
dėmesio skyrė verslo galimy
bėms ir ragino JAV verslininkus 
investuoti Lietuvoje.

— Jūratė Kazickaitė, buvusi 
Associated Press ir “VVashington 
Star” bendradarbė, kaip rašo 
“The VVashington Post” liepos 8 
d. laidoje, sutiko perimti “Red- 
book” žurnalo vadovės pareigas 
VVashington, DC. Jūratės vyras 
Roger Altman turi atsakingas pa
reigas Valstybės iždo įstaigoje, 
VVashington, DC.

— Grožvydas Lazauskas, 
ALTo pirmininkas, Chicagoje 
lankantis Vilniaus miesto dele
gacijai, susitiko su Vilniaus mies
to vyr. architektu Danu Rusacku 
ir miesto planuotoju prof. Jurgiu 
Vanagu. Paaiškėjo, kad yra ne
tiesa, tai, kad istoriniai pamink
lai, kaip Vilniaus ir Kauno pilys, 
norimi privatizuoti. Yra rūpina
masi Medininkų pilies atstaty
mu.

— Sv. Kryžiaus ligoninės, 
Chicago, IL, administracija lie
pos 23 d. surengė specialų pri
ėmimą Chicagoje besilankan
tiems Lietuvos Sveikatos apsau
gos ministrui dr. Brėdikiui irdr. 
Valavičiui. Si ligoninė Lietuvos 
medicininei pagalbai yra pasky
rusi apie pusę milijono dolerių 
vertės reikmenų.

— Sv. Kazimiero seserų cent
riniame vienuolyne Chicago, 
IL, rugpjūčio 15 d. vyko sukak
tuvinės iškilmės. Astuonios se
serys minėjo vienuolinio gyveni
mo 50 metų, o viena — 25 metų 
sukaktis. Auksinį jubiliejų 
minėjo seserys M. Philip Ra
moška, M. Clement Mazgelis, 
M. Concetta Petrauskas, M. 
Francetta Vendzelis, M. Eliza- 
beth Kerdokas, M. Norbert Gi- 
nelewicz, M. Matthew Pauža, 
M. Stella Stanevich; Sidabrinį 
jubiliejų atšventė sesuo Jayne 
Frances Paukšta.

— Vilniaus-Chicagos miestų 
bendradarbiavimo sutartį lie
pos 21 d. Chicagos kultūros 
centre pasirašė abiejų miestų 
burmistrai — Vytas Jasulaitis ir 
Rishard M. Daley. Vilniaus-Chi
cagos draugystės komitetas savo 
darbą pradėjo jau prieš penke
rius metus.

— Lietuvių Foto Archyvo 
ruošiamos lietuvių fotografų pa
rodos atidarymas Chicagoje, 
Jaunimo Centro Čiurlionio gale
rijoje, įvyks spalio 29 d. Paroda 
tęsis iki lapkričio 7 d.

— Lietuvių Operos tradicinis 
balius Chicagos Jaunimo Centre 
su choro atliekama menine pro
grama įvyks spalio 30 d.

— Kazio Sajos dviejų dalių ko
mediją “Barakudos" Chicagos 
Jaunimo Centro didžiojoje salėje 
spalio 9 ir 10 dienomis suvaidins 
Los Angeles Dramos sambūris. 
Spektaklius rengia “Margutis".

— Dail. Algio Griškevičiaus 
kūrybos darbų parodos atidary
mas įvyks spalio 15 d. Chicagoje, 
Jaunimo Centro Čiurlionio gale
rijoje.

— S. A. Lietuvių softbolo 
1993 m. turnyras įvyks 
rugpjūčio 28-29 dienomis Wasa- 
ga Beach, Ont. Rengia Toronto 
LSK Jungtis.



Vilniaus gatvėje dalijami iš Vokietijos gauti maisto produktai: duona, vaisiai, ryžiai ir 
kt. Viktoro Kapočiaus nuotr.

LOS ANGELES, CA

Kun. Aloyzas Volskis, liepos 
22 d. į Sv. Kazimiero Lietuvių 
parapiją atvykęs iš Lietuvos, vie
tos kunigų ir parapiečių mielai 
sutiktas ir įvertinamas. Visi 
džiaugiasi, kad Telšių vyskupas 
Antanas Vaičius sutiko perleisti 
šį kunigą Los Angeles lietuvių 
sielovadai. A. Volskis gimė 1956 
m. spalio 12 d. Baigęs Kauno ku
nigų seminariją, 1985 m. ba
landžio 14 d. buvo pašventintas 
kunigu. Paskutiniuoju metu ėjo 
klebono pareigas ir aptarnavo 
keturias parapijas: Platelių, Ber
žoro, Ginteliškės ir Šateikių.

Šv. Kazimiero lietuvių para
pija per finansinius metus (nuo 
1992 m. liepos 1 d. iki 1993 m. 
birželio 30 d.) iš viso pajamų 
turžjo $160,737.33, išlaidų — 
$160,066.98.

Nauji mokslo metai Šv. Kazi
miero lituanistinėje šeštadie
ninėje mokykloje prasidės rug
sėjo 11d., šeštadienį, 9 vai. ryto. 
Veiks kiškių darželis (nuo trijų 
ir pusės metų), vaikų darželis ir 
dešimt skyrių, o taip pat semina
ras gimnazistams, lietuviškai be
simokančių vaikų ir suaugusiųjų 
klasės. Mokyklai vadovauja Ma
rytė Sandanavičiūtė-Newson. 
Informacijai jos telefonas: 310 
5.53-2836.

DARBININKO SKAITYTOJAM
Skaitytojams palengvinti išsiųsti prenumeratą, dedamas 
šis įrėmintas lapelis. Prašome jj išsikirpti, užpildyti ir 

drauge su čekiu pasiųsti adresu:

DARBININKAS
341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

□ Prašau pratęsti prenumeratą 1993 metams........$30.00
□ Atsilyginu už 1992 metus ....................................$20.00
□ Atsilyginu už 1991 metus ....................................$20.00

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

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

Siunčiu už prenumeratą ......................................... $............

Už kalendorių ............................................................ $.......... „

Aukoju spaudai stiprinti ........... ....... $............

Viso $...............

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO

< atlanta IMPORT EXPORT
Trumpiausias kelias į Lietuvą 
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 

SIUNTINIAI PRISTATOMI l NAMUS
NEVVYORKE, KREIPKITĖS į MOŠŲ ATSTOVĄ

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

Richmond Hill, NY 11418
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL.

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

Tautos šventės minėjimą 
rugsėjo 5 d., sekmadienį, Šv. 
Kazimiero parapijos viršutinėje 
salėje rengia Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Los Angeles skyrius.

Kazio Sajos komediją “Ba
rakudos” suvaidins Los Angeles 
Dramos sambūris. Režisierius ir 
dekoratorius — Petras Maželis. 
Spektakliai vyks Šv. Kazimiero 
parapijos salėje rugsėjo 18 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak., ir 
rugsėjo 19 d., sekmadienį, 12:30

DENVER, CO

Denver lietuviai rugpjūčio 15 
d. turėjo malonią progą susitikti 
ir pabendrauti su išeivijos vysku
pu Pauliumi A. Baltakiu, OFM, 
kai jis lankėsi Denver mieste Šv. 
Tėvo Jono Pauliaus II dalyvavi
mo Pasaulio Jaunimo Dienoje 
proga.

Lietuvos jaunimo organizuo
ta grupė dėl didelių kelionės iš
laidų į Denver negalėjo atvykti. 
Turimomis žiniomis, dalyvavo 
15 lietuvių iš JAV ir Kanados, 
du iš Lietuvos. Dar 25 lietuviai 
dalyvavo iš Ohio, atvykę autobu
su kartu su amerikiečių ekskursi
ja.

F

g atlanta mport export, iaa? 

vai. dienos.
Lietuvių Radijo programos 

metinis balius įvyks rugsėjo 26 
d., sekmadienį, 12:30 vai. die
nos Šv. Kazimiero parapijos 
salėje.

Dvasinio susikaupimo savait
galis įvyks spalio 8-10 dienomis 
San Liūs Rey Old Mission patal
pose, netoli Oceanside, CA, 
miestelio. Lietuviams skirtam 
savaitgaliui vadovaus svečias ku
nigas pranciškonas. Pageidauja
ma, kad dalyviai iš anksto užsire
gistruotų pas Dalilę Polikaitienę 
telefonu: 805 496-9711.

L.Ž.K

Keturi asmenys iš Lietuvos 
dalyvavo specialiuose semina
ruose Colorado Universitete, 
Boulder, CO: anglų kalbos mo
kytoja Rasa Baukuvienė ir trys 
bankų administravimo specialis
tai—Jūratė Proscevičiūtė, Hen
rikas Zabarauskas ir Ernestas 
Lomsargis. Jie iš Boulder išvyko 
rugpjūčio 14 d.

“Rūtos” tautinių šokių grupė 
liepos 11 d. gražiai pasirodė 
Golden miesto centre įvykusia
me festivalyje. Akordeonu grojo 
Rimas Bulota, kuris atliko ir pra
nešėjo pareigas. Grupei vado
vauja Lionė Kazlauskienė.

Metinė gegužinė įvyks* 
rugpjūčio 22 d. Eldorado Ca- 
nyon State parke. Pereitais me-

B " B
Wm. Anastasi, B. S.

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

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER

y Tel.: 296 - 4130 J

šame day. Thousands of our customers 
have enjoyad th« fraa Service for years

When you bank by mait, the South 
Boston Savings Bank is as etose as the 
nearest mait box.

Open an account today by filling out the 
coupon betow or visrting one o< our conve- 
ntentty tocated offices

The South Boston Savings 
Bank’s famous postage paid 
both ways bank by mali 
plan is easy, convenient 
and sensible.
When the bank receives your savings or 
checking account transactton it's

BANK BY

366C*MMSt 
44*0210

WEST ROKSURY
1$33 Centre Si

iMMsouTMoenca 
SMlMnSl 
3371080

PAŽINKIME

IR GERBKIME

SAVO KULTŪRĄ

Iš lietuvės moters, gyvenan
čios Lorain, prie Clevelando, ga
vau Velykų sveikinimo kortelę, 
kurios pirmo puslapio viršuje 
užrašyta: “Velykų Sveikinimai”, 
bet visas puslapis apvilktas per
matoma plastikine medžiaga su 
spalvotais ant jos margučiais. 
Deja, margučiai su ukrainietiš- 
kais motyvais, ant vieno net pra
voslaviškas kryžius (trys skersi
niai, žemutinis įkypas).

Ta kortelė išleista “Success” 
bendrovės Brooklyne su užrašu 
“Lithuanian”.

Lietuviai, kurie perka tokias 
korteles, tikrai nebrangina ir ne
gerbia savo kultūros. Gal būt į 
tai nekreipia dėmesio, o gal ir

Pro-Choice, Bulll

Ain't I
Got

Nothin'
To Say

About It?

LIETIMŲ KALBOS VADOVĖLIS (angliška) jTauja lodą 
INTRODUCTKDN TO MODERN UTHUANIAN.................................$25.00

Prie Sos knygos Įkalbėti pagalbiniai tekstai 
į keturias kasetes................................................................................$40.00nežino. Gaila. Kortelių leidėjai 

turėtų tartis su lietuviu dailinin
ku ir tokių klaidų nedaryti. Lie
tuviškoji ir ukrainietiškoji 
kultūros yra skirtingos, skirtingi 
ir jų pasireiškimai. Lietuviai, 
branginkime savąją!

Juozas Kriaučiūnas

— Lietuvos Prezidento A. 
Brazausko mėnesinis atlygini
mas yra 705 litai (apie $175). Už 
jį daugiau uždirba Seimo nariai, 
kurių mėnesinis atlyginimas yra 
apie 720 litų. Seimo pirmininkas 
ir jo pavaduotojai gauna apie 
1,000 litų per mėnesį. Prezi
dentūroje dirba 61 darbuotojas.

tais panašios gegužinės proga 
prisiminti vietos lietuvių globo
jami našlaičiai Lietuvoje. Jiems 
suaukota mokyklinių reikmenų. 
Šiemet bus renkamos aukos, už 
kurias bus perkami batukai. Pri
imami ir nauji batukai. Vaikų 
amžius nuo 3 iki 12 metų.

Kalėdų eglutė, kitas tradicinis 
metinis pobūvis, įvyks gruodžio 
12 d. Women’s Club salėje, 
Denver, CO.

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

WE’LL 
PAYTHE

BOTH
WAYS!

MOTERIS SU BALTU CHALATU (35 apsakymai ž 
autorės pergyvenimų dirbant ligoninėse)

Dr. K. Paprockaitė - Šimaitienė, 494 psl.......................................$20.00

KARAS BRAUKIA KRUVINĄ AŠARĄ, II Pasaulinio 
karo dienoraštis, daug aprašymų g Hanau (Vokietijoje) 
stovyklos gyvenimo - A. Gustaitis 940 puslapių su 
nuotraukomis ir žemėlapiais, su persiuntimu............................$35.00

ŠVENTASIS RAŠTAS, SENASIS TESTAMENTAS, 
Pranašų knygos, vertė prof. kun. A. Rubšys, 670 psl................$12.00

ATGAVĘ VILT|, Pertvarkos tekstai, V. Landsbergis, 227 psl..........$18.00

LIETUVIŲ PAPAROČIAI IR TRADICIJOS IŠEIVIJOJE
D. Bindokienė.............................................  $15.00

ATEITININKAI KOMUNISTŲ IR NACIŲ KANKINIAI, 
L Kerulis, P. Narutis, J. Prunskis, 246 psl.....................................$10.00

KELIAUJAME ABU, MĖNULI, Aleks. Rodžius, 
astronomijos eilėraščiai, 64 psl........................................................$6.00

LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai, VI. Kulbokas..............................$8.00

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, didelio formato, (J. Andriaus).................$12.00

ANGLŲ - LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS................................................$15.00
LIETUVIŲ - ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS...............................................$15.00

ANAPUS HORIZONTO, Australiškos cpysakos - 
Ava Saudargienė, 189 psl.............................................................$12.50

ŠALIS, KURIOJE GYVENAM, kelionių po JAV 
įspūdžiai, V. Šalčiūnas, 296 psl.........,........................................... $12.50

BERŽAS UŽ LANGO, romanas, D. Mackiaiienė, 324 psl............$15.00

NAKTIS, trijų veiksmų drama, J. Gliaudo......... ;.............. .............$ 11.00

UGNIS IR ŽODIS, poezija su iliustracijomis, 
didelio formato, V. Kazokas, 94 psl................................................$8.50

GROBIO IR NAIKINIMO ŽYGIS, Z. Raulinaitis.................................... $9.00

BALTŲ KALBŲ BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALY, 
Jūratė Statkutė de Rosales............................................................$15.00

VAIVOS JUOSTA, eilėraščiai ir dialogai, J. Rūtenis...................... $6.00

PRIE VILTIES KRYŽIAUS, Juozas Prunskis............................................. $5.00

KOVO KETVIRTOJI, Jurgis Gliaudo........................................... :.....‘....$5.00

TANKĖJANTI ŠVIESA, eilėraščiai, originalai 
ir vertimai. Tomas Venclova..........................................................$8.00

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, 
Aleksandras Merkelis.......................... ...............................................$15.00

VISAIP ATSITINKA, A. Gailiušis............................................... ,............... $5.00

MARGO RAŠTO KELIU, (Darbininko premijuota 
apysaka), Alė Rūta, 281 psl............................................................... $5.00

GYVENIMO VINGIUOS, Atsiminimai, 
504 psl., Ver. Kulbokienė....................................................................$8.00

LIETUVOS VALSTIEČIAI LIAUDININKAI, Juozas Audėnas.................... $5.00

LEMTINGOS DIENOS, apysakos. 
Jonas Jašauskas, 187 psl......................................................................$8.00

IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI, Evangellniai 
mgstymai, eilėraščiai, K. Trimakas, 267 psl.......... ........................ $ 10.00

South Boston 
Savings Bankt
*■ AinAfS THflfADO

740Ge$R«n8Ml 
B2S4080

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



Vilniuje, Kalvarijų turgavietėje pardavinėjamos bulvės iš Baltarusijos. Viktoro Kapočiaus 
nuotr.

ATEITININKAI RUOŠIASI 
ISTORINIAM KONGRESUI 

ŠAUKIAMA PARENGIAMOJI

KONFERENCIJA
Kai 1940 m. birželio mėnesį 

Sovietų Sąjunga okupavo Lietu
vą, tuoj buvo uždarytos Lietuvo
je veikusios organizacijos. Orga
nizuojamai komunistinei, ateis
tinei valstybei jos buvo nereika
lingos. Priešingai, jos net buvo 
kliūtis, kad proletariato dik
tatūra įsigalėtų visame krašte. 
Visa tai turėjo būti nušluota, kad 
būtų galima pastatyti savo komu
nistinio gyvenimo rūmus.

Komunizmas labiausiai puolė 
tikinčiuosius ir tas ideologines 
organizacijas, kurios stengėsi 
tautą išlaikyti dorą ir krikščioniš
ką. Tai ateitininkijai teko pakelti 
pačius didžiausius naikinimo 
smūgius.

Ateitininkai tada buvo gerai 
organizuota, tvarkinga organiza
cija, turėjo savo spaudą, savo 
rūmus Kaune. Ateitininkija tau
toje brandino ir stiprino gilesnį 
dieviškosios tiesos pažinimą, sie
lojosi, kad tauta bei valstybė su
prastų kilnesnį dvasinį ir tautinį 
gyvenimą.

Ir ateitininkija, kaip ir kitos 
tada veikusios organizacijos, 
buvo uždaryta, jos turtas konfis
kuotas, ateitininku vadai buvo 
naikinami, sodinami į kalėjimus, 
tremiami į Sibirą.

Tuo karo ir negandų metu į 
Vakarus pasitraukę ateitininkai 
nepasimetė, neišsiblaškė. Jie 
išeivijoje atgaivino savo veiklą. 
Pradžioje Vokietijoje buvo šau
kiami ateitininkų kongresai, at
gaivintos moksleivių, studentų, 
sendraugių sąjungos, pilnai at
statyta Federacijos struktūra.

Tokia ateitininkijos veikla

IŠ LIETUVOS NUOLATINĖS MISIJOS 
PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ VEIKLOS

Ambasadorius Anicetas Simu
tis pranešė Lietuvos Respubli
kos Prezidentui Algirdui Bra
zauskui, kad jam užsakyta kalbė
ti JT 48-osios Generalinės 
Asamblėjos atidaryme antra
dienį, rugsėjo 28 d. Šią pirmąją 
sesijos savaitę Jungtines Tautas 
aplanko didžiausias skaičius 
užsienio valstybių vadovų. LR 
Misija prie JT koordinuos Prezi
dento programą New Yorke, 
įskaitant dvišalius susitikimus. 

A.tA 
LEONUI VAKSELIUI

mirus, jo broliui Aleksandrui Vekseliui ir kitiems arti
miesiems relikiame gilią užuojautą.

Olga Audėnienė,
Daiva ir Sigitas Banaičiai

buvo perkelta į Ameriką, pask
leista po kitus kraštus, kur emi
gravo lietuviai. Ir vėl buvo šau
kiami kongresai, ėjo ateitininkiš- 
ka spauda, buvo rengiamos jau
nimo stovyklos, kad jaunimas 
nenueitų su pilka liberaline ban
ga-

Ateitininkuose išaugę žmonės 
buvo vieni iš svarbiausių dar
buotojų ir vadų, kad Lietuvos 
laisvinimas nesilpnėtų, o stiprė
tų. Buvo visom išgalėm remia
mas bet koks tautinis religinis 
judėjimas Lietuvoje, pogrindžio 
spauda, “Lietuvos Bažnyčios 
Kronika”.

Prasidėjus tautiniam atgimi
mui, Lietuvoje išlikę pogrindžio 
ateitininkai 1989 metais atgaivi- 
no savo veiklą, išėjo į viešumą. 
Ateitininkija atsikūrė Lietuvoje.

Emigracijoje esantiems ateiti
ninkams liko tik rūpestis - padėti 
jiem, kad jie stiprėtų ir augtų.

Ateitininkija ten greitai augo. 
Reikėjo jai organizuotis. Bet
kaip?

Ateitininkija yra sukurta kaip 
vienalytė organizacija. Jos vado
vybė turi gyventi Lietuvoje. Iš 
jos spinduliuoja visa veikla į pe
riferijas, į išeiviją.

Besiorganizuojant, nepažei
džiant statutų, buvo surastas lai
kinas sprendimas. Amerikoje 
dar liko Ateitininkų Federacijos 
vadas, o Lietuvoje — Ateitinin
kų Federacijos pirmininkas.

Ateitininkų veiklai stiprėjant, 
vėl organizuojamasi, kad Fede
racija būtų viena, su vienu Fede
racijos vadu, su konstitucijose

Misijos patarėja G. Damušytė 
pranešė Užsienio reikalų minis
terijai, kad spalio 18-22 dieno
mis JT-os rengia seminarą ener
getikos klausimais. Pagrindinis 
tikslas: aptarti dabartinės elek- 
troenergetinės sistemos planavi
mą balansuoto vystymosi rė
muose, kuriuos nustatė Rio kon
ferencijos priimta Programa 21 
(Agenda 21). Lietuvos vyriau
sybė kviečiama nominuoti kan
didatą, kuriam praėjus JT atran- 

(nukelta į 8 psl.) 

numatyta santvarka. Todėl atei
nančiais 1994 metais Lietuvoje 
šaukiamas istorinis ateitininkų 
kongresas, kad vėl suvienodin
tų, sustiprintų ateitininkų veik
lą. Kongresas įvyks tuoj po dainų 
ir šokių šventės. Kongrese daly
vauja viso pasaulio ateitininkai.

Kad šis kongresas būtų sėk
mingesnis, Amerikoje veikianti 
Ateitininkų Federacija su visom 
savo sąjungom Darbo dienos sa
vaitgalį, rugsėjo 3, 4 ir 5 dieno
mis, Chicagoje ir Lemonte šau
kia išeivijos ateitininkų konfe
renciją. Tai bus kongreso metų 
pradžia.

Konferencijos tikslas bus 
pažvelgti į ateitininkų veiklą ir 
ateities perspektyvas. Bus 
sprendžiami esminiai išeivijos ir 
visos ateitininkijos rūpesčiai.

Ar išeivija liks ištikima savo 
idealams, ar ji įsijungs į lietuvių 
tautos dvasinio atgimimo judė
jimą? Tai priklausys nuo kiekvie
no idealisto ateitininko ir to 
asmens, kuris savo aplinkoje 
skleidžia ir šviesą, ir tiesą, ir 
krikščionybę įtvirtina savo dar
bais, asmeniniu pavyzdžiu.

Gyvename laikais, kai pasime
timas ir blogis tik klesti ir bujoja. 
Idealizmas niekinamas ir išjuo
kiamas. Bet žmogus ilgisi gėrio

IŠ LIETUVOS AMBASADOS 
WASHINGTONE VEIKLOS

Lietuvos Ambasadorius Wa- 
shingtone Stasys Lozoraitis lie
pos 29 d. susitiko su Vokietijos 
ambasadoriumi I. Stabreit. Po
kalbio metu St. Lozoraitis iš
reiškė savo nusistebėjimą Vokie
tijos pozicija reparacijų Lietuvai 
klausimu. Jis pabrėžė, kad Vo
kietija niekuomet nebuvo pri
pažinusi Lietuvos inkorporacijos 
į Sovietų Sąjungą, todėl tam tik
rų sumų išmokėjimas sovietams 
jokiu būdu negali reikšti, kad 
taip buvo sutvarkytas ir kompen
sacijų Lietuvai klausimas.

— o —

JAV Žemės ūkio departamen
tas Lietuvos ambasadai Wa- 
shingtone pranešė, kad iš žemės 
ūkio programai PL-480 skirtų 
kreditų Lietuva dar nėra panau
dojusi $20 milijonų. Tuo pačiu 
Lietuvai buvo pasiūlyta dar di
desnis kreditas. Apie tai ambasa
dos Ekonomikos ir komercijos 
skyrius pranešė Lietuvos Žemės 
ūkio ministerijos Tarptautinių 
ryšių departamentui.

— o —

Lietuvos ambasadoriaus St. 
Lozoraičio padėjėja humanitari
niams klausimams A. Bailey 
tarėsi su R. Zemke dėl medici
ninės aparatūros bei medika
mentų pevežimo į Lietuvą 
rugsėjo mėnesį. R. Zemkė jau 
kelintą kartą renka ir siunčia lab
daringas siuntas Panevėžio 
miesto centrinei ligoninei.

A. A. DAILININKO 
VIKTORO VIZGIRDOS 

ATMINIMUI
Liepos 10 d. mirusio Viktoro 

Vizgirdos šermenyse suaukota 
lėšų velionio kūrybos albumui 
(monografijai) išleisti. Knyga jau 
įpusėta rašyti Viktoro Liutkaus. 
Leidėjas: Lietuvos kultūros fon
das. Dar reikia lėšų geroms spal
votoms reprodukcijoms paga
minti ir įsigyti tinkamo popie
riaus. Aukojo:

Dr. Bronius ir Genė Mickevi
čiai 150 dol. Po 50 dol: J. Gimbu
tas, B. ir V. Ignai, A. ir V. Kubi
liai, I. ir J. Rasiai, V. ir E. 
Sužiedėliai, S. ir D. Šatai, O. ir 
V. Vaitkai, B. ir J. Vašiai, L. ir 
V. Žiaugrai. Po 30-40 dol.: O. ir 
J. Gimiai, I. ir C. Mickūnai, I. 
ir K. Nenortai, F. ir V. Raste-
niai, B. ir R. Šležai, G. Trei- 
nienė. Po 25 dol.: I. ir E. Janso
nai, J. Kapočius, E. Kuncai- 
tienė, Lietuvių Bendruomenės 
Cape Cod apylinkė , E. ir S. Mi- 
neikos, B. Zdanienė, J. Vengris. 
Po 20 dol.: A. ir J. Čereškos, I. 
Galfinienė, D. ir L. Izbickai, I. 
ir T. Janukėnai, E. Jucėnienė,. 
J. Kontautas, J. ir J. Kovai, I. ir 
A. Kuprevičiai, B. Markeliūnas, 
S. Norkūnas, V. Rutenienė. J. 
ir P. Ambraziejai, M. ir V. 
Zidžiūnai. Po 15 dol: A. Baltušis, 
A. Rūta-Arbienė, Z. Kucinienė. 
Iš viso sudėta 1270 dolerių ir jau 
pasiųsta Lietuvon. Aukotojai 
davę po 25 ar daugiau dolerių, 
bus įrašyti į leidinio prenumera
torių sąrašą, nurodant įmokėtą 
sumą.

Kol dar nesuorganizuotas pla
tesnis talkininkų tinklas, prenu
meratos ir aukos albumui-mono- 
grafijai VIKTORAS VIZGIRDA 
priimamos šiuo adresu: Elena 
Vizgirdienė, 29 Sheaffer Rd., 
Centerville MA 02532.

ir tiesos, meilės. Tegu šis ilgesys 
pakelia visus geruosius žmones 
veiklai — nešti Evapgelijos švie
są visiems ir meile atnaujinti 
savo aplinką.

Tegu ši parengiamoji konfe
rencija ir pats kongresas bus 
naujas mūsų dvasinio atsinauji
nimo etapas, (p.j.)

— o —

Lietuvos ambasados Wa- 
shingtone Ekonomikos ir ko
mercijos skyrius sudaro duome
nų bazę apie JAV verslininkus 
bei kompanijas, kurios norėtų 
pradėti savo veiklą Lietuvoje. 
Vėliau ši informacija bus pateik
ta atitinkamoms žinyboms bei 
kompanijoms Lietuvoje.

— o —

Lietuvos ambasadoriaus St.
Lozoraičio padėjėjai V. Nakas
bei V. Jūras susitiko su grupe 
Amerikos Baltijos fondo (US- 
Baltic Foundation) stažuotojų, 
supažindino juos su ambasados 
veikla, papasakojo apie padėtį 
Lietuvoje.

— Lietuvos Respublikoje, lie
pos 8 d. duomenimis, įregistruo
tos 80,822 įmonės. Išjų 36% ver
čiasi užsienio prekyba — impor
tuoja arba eksportuoja produkci
ją. Daugiausia yra individualių 
įmonių — 52,789 ir akcinių ben
drovių — 15,943. Valstybinių ir 
vietos savivaldybinių įmonių yra 
3,856, ūkinių bendrijų — 1,033, 
žemės ūkio bendrovių — 4,223, 
įmonių asociacijų — 81, ne pel
no įmonių — 140, užsienio in- 
vestijų įmonių — 2,757. Lietu
vos įmonėse iš viso dirba 1975,8 
tūkst. žmonių. Daugiausia iš jų 
valstybiniame sektoriuje — 
1164,4 tūkst., arba 58,9%.

Režisierius Povilas Gaidys (k.), jam berežisuojant “Siuvėjų 
dienas Silmačiuose” prie Jaunimo Teatro pastato Vilniuje su 
Vilniaus dailės akademijos prof. Feliksu Daukantu. Ed. Šu- 
laičio nuotr.

POVILAS GAIDYS SUREŽISAVO 
KOMEDIJĄ JAUNIMO TEATRE

Lietuvoje šiuo metu vis sun
kiau mūsų kultūrininkams, nes 
valdžios paramos (o be jos ten 
niekas negali įsivaizduoti jokios 
kultūrinės veiklos) vis mažiau jie 
susilaukia. Tad ir teatrinių 
premjerų labai sumažėjo. Net ir 
toks populiarus teatras, kaip Jau
nimo Teatras Vilniuje, dabar re
tai pradžiugina savo gerbėjus 
premjeromis.

Tad visi labai laukė latvių au
toriaus Rudolfo Blaumanio ko
medijos “Siuvėjų dienos Sil
mačiuose premjeros. Šis kūri
nys, panašiai, kaip ir lietuvių 
“Amerika pirtyje” yra maždaug 
to paties amžiaus, tad jį pritaiky
ti šių dienų publikai buvo labai 
nelengva.

Šis nedėkingas darbas buvo 
patikėtas Lietuvos komedijų sta
tymo meistrui Povilui Gaidžiui 
— Klaipėdos dramos teatro vyr. 
režisieriui. Šis vyras vienas iš 
žymesniųjų Lietuvos scenos 
meistrų yra neblogai pažįstamas 
ir chicagiečiams, nes jis apie pu
smetį gyveno Chicagoje ir čia su
režisavo ' vieną komediją (P. 
Vaičiūno “Patriotus”) vietiniame 
saviveikliniame “Vaidilutės” 
teatre.

Teko būti Vilniuje, kai vyko 
šio veikalo ruošimas ir pajusti tą 
juodą darbą, kurį turėjo atlikti 
režisierius. Jis skundėsi kai ku
riais aktoriais, kurie nėra parei
gingi ir ne visada rimtai žiūri į 
jiems patikėtus vaidmenis. Atro
do, kad ne vien tik Lietuvos krep
šinio rinktinės treneris V. Gara
stas dabar turi bėdos su savo vy
rais...

Pačios premjeros neteko ma
tyti, nes tuo metu jau buvau 
grįžęs į Chicagą. Apie premjerą 
parašė pats režisierius laiške, o 
taip pat apie ją skaičiau ir Vil
niaus dienraščiuose. Čia norisi 
paminėti aktorius, kurie kome
dijoje vaidino. Tai beveik visi pa
grindiniai Jaunimo teatro žmo-

- Lietuvių tautininkų 
sąjunga, siekdama padėti Lietu
vos piliečiams apginti jų turtines 
teises, Vilniuje įsteigė konsultacinį 
punktą, kuriame bus teikiamos 
nemokamos teisinės konsultacijos 
nuosavybės gynimo klausimais. 
Kiek vėliau tokie konsultaciniai 
punktai pradės veikti ir kituose 
Lietuvos miestuose. 

nės: V. Bagdonas, V. Petkevi
čius, K. Kazlauskaitė, D. Sto
ryk, V. Taukinaitis, D. Bren- 
čiūtė, J. Matekonytė, G. Žalė- 
nas, E. Žabertavičiūtė, N. Gel- 
žinytė, I. Kriauzaitė ir kt.

Toliau apie premjerą tegu kal
ba pats komedijos režisierius P. 
Gaidys. Jis savo laiške taip rašo:

“Aš savo odisėją Vilniuje galų 
gale baigiau. Premjera įvyko bir
želio 23 d., t.y. Joninių išva
karėse. Spektaklis praėjo labai 
gerai su aplodismentais, ovacijo
mis ir 1.1. Buvo suėjusi Vilniaus 
grietinėlė, valdžios vyrai, versli
ninkai, kunigai, inteligentija, 
teatrinė visuomenė ir šiaip 
premjerinė publika, net Šarūnas 
Marčiulionis.

Po spektaklio visi susirinko 
teatro uždarame kiemelyje, kur 
uždegė laužus, grojo muzika, 
liejosi alus ir kai kas stipresnio, 
dainavo, šoko ir bliovė iki pa
ryčių. Buvo suorganizuoti net fa- 
jerverkai ir buvo grėsmė, kad 
bus padegtas Vilnius, tačiau vis
kas baigėsi laimingai, be eksce
sų.' _

Visi 4 spektakliai vyko su dide
liu pasisekimu, salė buvo perpil
dyta, o spaudoje vertinimai pasi
rodė prieštaringi: “Respubliko
je” Jansonas viską apdirbo, o 
“Lietuvos rytas”, surado ir 
gražių žodžių apie spektaklį. 
Žodžiu, Lietuvoje ir toliau 
spjaudomės, plūstamės ir 
dažniausia stengiamės viską 
griauti".

Beje, pats P. Gaidys po šios 
premjeros sugrįžo į Klaipėdą ir 
nuo liepos 1 d. pradėjo atosto
gas. Rašo, kad jau buvo nuvykęs 
pažvejoti (jo mėgstamiausias 
laisvalaikio praleidimas), tačiau 
pagavęs tik kelias žuvytes. O se
kančią dieną su savo šeima (žmo
na Elena ir sūnumi Žilvinu) buvo 
išsirengę į mišką rinkti mėlynių. 
Tačiau, kaip rašo, kad nespėjus 
kaip reikiant įsijungti į uogavi
mą, pradėjo lyti, ir jie kiaurai 
peršlapo ir net radikulitas pri
griebė.

Taigi, ne vien tik scenoje reži
sieriui P. Gaidžiui būta nesėk
mių. Tačiau, reikia manyti, kad 
likusi atostogų dalis bus žymiai 
geresnė. O rudeniop jo laukia 
nelengvi žygiai pačiame Klaipė
dos dramos teatre.

Edvardas Šulaitis



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
rugpjūčio 26 d. išvyksta j Lietu
vą, kur dalyvaus Popiežiaus Jono 
Pauliaus II apsilankymo iškilmė
se. Po to aplankys Suvalkų tri
kampio lietuvius. Grįžta rugsėjo 
15 d.

Vytautas Maciūnas, JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas, gy
venąs Cherry Hills, NJ, rug
pjūčio 14 d. išskrido į Lietuvą, 
kur aplankys savo gimines, da
lyvaus Birštono pasitarimuose. 
Grįžta rugpjūčio 25 d. Jis dabar 
rūpinasi Kultūros tarybos veikla, 
nes Taryba neturi pirmininko. 
Pirmininke buvo Audronė Mi
siūnienė, bet ji išvykusi į Lietu
vą ir dirba banke. Buvo įgaliojusi 
pirmininko pareigas eiti Vytautą 
Volertą, bet jis iš tų pareigų irgi 
pasitraukė, nes gyvena per toli 
nuo New Yorko. Dabar V. Ma
ciūnas krašto valdybai pristatė 
Laimą Šileikytę-Hood, kad ją 
patvirtintų Kultūros tarybos pir
mininke. Ji turėtų baigti šią ka
denciją, kuri truks dar vienerius 
metus.

V. Kvietkauskas, Lietuvos 
televizijos naujienų direktorius, 
liepos 15 d. aplankė Lietuvos 
ambasadorių Jungtinėse Tautose 
Anicetą Simutį ir jį nufilmavo. 
Kalbėjosi apie misijos darbą. Po
kalbis pritaikytas Lietuvos tele
vizijai ir ten gal jau buvo parody
tas-

Pharmaceutica Baltica, L t d., 
veikianti New Yorke, praneša, 
kad 1992 metais firma pasiuntė 
į Lietuvą daugiau nei už 10,000 
dol. vertės knygų iš farmacijos 
ir medicinos įvairių sričių. Kny
gos paaukotos Kauno Medicinos 
akademijai ir Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministerijai. Šios fir
mos prezidentu yra Algirdas Lu
koševičius, P.D., iš Woodha- 
ven, NY.

Kun. Bruno Kruzas rugpjūčio 
12 d. grįžo iš ligoninės į Apreiš
kimo parapijos kleboniją ir šią sa
vaitę išvyko pas savo gimines 
prie Philadelphijos, kur poil
siaus dar 10 dienų. Ligoninėje 
jis išbuvo tris savaites.

... ..... ~.....

SIUNTINIAI, MUITAI IR TRANSPAK
Jau nuo pat pradžios muitinės įstatyminių potvarkių paskel- Į 
bimo TRANSPAK firma su savo atstovais Lietuvoje pradėjo į 
rūpintis §uo laiku labai aktualiais ir visai lietuviškai visuome- I 
nei jautriais muito klausimais. Buvo dirbama taip, kad nei I 
siuntėjai, nei gavėjai Lietuvoje nemokėtų jokių muitų. Šio I 
darbo rezultatai:

Dabar yra patvirtinta oficialiai, kad siunčiant per 
TRANSPAK JOKIŲ MUITINIŲ MOKESČIŲ NĖRA

Komercinės siuntos prekybiniais tikslais 
turi būti deklaruojamos.

SIUNČIANT SIUNTINIUS SAVO ARTIMIESIEMS PAGALBOS 
TIKSLAIS, SIŲSKITE PER TRANSPAK - MUITO NEBUS.

Pinigus pervedam doleriais Jūsų giminėms.

MAISTO SIUNTINIAI:
MAŽAS, bet VERTINGAS: kava, arbata, kakava, apelsinų 
koncentratas, aliejus, mėsos koncervai, vitaminai - TIK | 
S39.
55 svarai: cukrus, dešros, aliejus, sūris, kava, apelsinų 
koncentratas ir kt., $98.
22 svarai: mėsos gaminiai ir aliejus, $95.
45 svarai: Įvairaus maisto be mėsos, $75.

Visi siuntiniai sudaryti iš užsienietiškų produktų, 
išskyrus rūkytas dešras ir sūri.

Mūsų atstovai Suošė miestuose: Detroit, Cleveland, 
Hartford, New York, St. Petersburg, FL.

Rašydami būtinai praneškite savo telefono numerį - 
atsakymus į savo klausimus gausite tuoj pat.

Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą 
TRANSPAK

2638 W. 69th STREET
CHICAGO, IL 60629

(312) 436 - 7772

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

Kun. Gintaras Vitkus, SJ, 
prieš porą metų buvo atvykęs į 
Ameriką, Fordhamo ir kituose 
jėzuitų universitetuose studija
vo pedagogiką ir vidurinių mo
kyklų administravimą. Dabar 
studijas baigė ir praeitą savaitę 
išskrido į Lietuvą Jis vadovaus 
jėzuitų gimnazijai Kaune. Būda
mas Nevv Yorke, jis dažnai lan
kėsi pranciškonų vienuolyne, pa
tarnavo Apreiškimo parapijoje.

Prel. Algimantas Bartkus, Šv. 
Kazimiero kolegijos rektorius 
Romoje, praleidęs keletą sa
vaičių Amerikoje, svečiavosi pas 
savo.seserį ir svainį Nijolę ir Pe
trą Baltrulionius, dalyvavo Lie
tuvos vyčių seime VVorcester, 
MA, rugpjūčio 18 d. vėl išskrido 
į Romą.

Mišios už Antaną Vainių, mi
rusį prieš 25 metus, bus laiko
mos pranciškonų koplyčioje rug
pjūčio 28 d. 11 vai. Mišias 
užprašė sūnus Jonas Vainius.

Petras Regina iš Gananoc, 
Ont., Kanados, rugpjūčio 18 au
tomobiliu atvyks į Brooklyn ir 
svečiuosis pas kun. Vytautą Pa
lubinską Apreiškimo parapijos 
klebonijoje. Petras Regina turi 
privatų muziejų netoli Toronto. 
Atvykęs į New Yorką, nori su- 
sieškoti naujų eksponatų savo 
muziejui.

Kun. Jonas Vailionis ir Brolis 
Julius Sasnauskas, OFM, abu iš 
Lietuvos, dalyvavo pasaulio ka
talikų jaunimo kongrese Den- 
ver, Colorado. Grįždami į Lietu
vą, jie rugpjūčio 16 d. sustojo 
pranciškonų vienuolyne Brook- 
lyne. Čia svečiavosi keletą die
nų.

Marytė Shalins su savo sese
rim Julyte Kovvrak iš Philadel
phijos ir broliu Edvardu Anta
naičiu iš Califbrnijos rugpjūčio 
11 d. išvyko į Worcester, MA, 
kur dalyvavo Lietuvos Vyčių 80 
metų jubiliejiniame seime. Sei
mui pasibaigus, visi iškeliavo į 
Kennebunkport, Maine, kur 
praleis savaitės atostogas. Čia 
likęs “pagalbinis štabas linki 
mielai Marytei ir jos artimie
siems malonaus poilsio.

Liet. Religinė Šalpa sutiko 
platinti Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademijos leidinius. Iki šiol 
šios akademijos centras buvo Ro
moje ir Romoje buvo leidžiami 
jos leidiniai. Paskutinis ten iš
leistas veikalas yra .monografija 
apie Jurgį Pabrėžą. Perkelta į 
Lietuvą, Akademija jau išleido 
keletą leidinių. Juos platinti su
tiko Liet. Religinė Šalpa, kuri 
greitai paskelbs, kokius leidinius 
galima gauti.

Traukinio pasai-bilietai po 
Lietuvą, Latviją ir Estiją parda
vinėjami Švedijoje, Norvegijoje, 
Suomijoje ir New Yorke. Ke
lionės pasai-bilietai galioja nuo 8 
iki 15 dienų. Jų kaina nuo 10 iki 
50 dol., patarnavimo mokestis 
15 dol. Su tokiu pasu-bilietu ga
lima važinėti visais tų valstybių 
traukiniais. Nevv Yorke bilietus 
pardavinėja Eurųpruises 212 
691-2099, arba 800 688-3876; 
Uniontours 212 683-9500 arba 
800 451-9511.

“National Geographic” žur
nalo rugsėjo mėn. numeryje 
įdėta žinia su žemėlapiais apie 
Karaliaučiaus-Kaliningrado sri
tį. Ją nori padaryti Baltijos jūros 
Hong Kong, kur būtų laisva pre
kyba. Rusija čia įkūrė laisvos 
prekybos zoną, pavadintą Ginta- 
ro-Yantar vardu. Jau įsikūrė apie 
400 įvairių bendrovių, kuriose 
dalyvauja ir Rusijos prekybinin
kai. Dabar Kaliningradas yra 
plataus masto žvejybos centras. 
Vyksta ir kita prekyba, nes uo
stas žiemą neužšąla. Primenama 
ir krašto istorija, kad Karaliau
čius buvo Prūsijos kultūros cent
ras, čia gyveno filosofas Imma- 
nuel Kantas. Stalinas 1945 Pots
damo konferencijoje sritį prisi
jungė prie Rusijos. Sovietų Są
jungos laikais čia buvo militari- 
nis centras. Prie straipsnio įdėti 
trys maži žemėlapiai, kurie vaiz
duoja krašto praeitį, pokario me
tus ir dabartį.

Nevvsletter, lietuvių pranciš-
konų provincijos leidžiamo biu
letenio rugsėjo numeris jau iš
siuntinėtas skaitytojams. Jį su
maniai redaguoja Tėv. Bernardi
nas Grauslys, OFM, kuris šiuo 
metu yra Šv. Andrejaus slaugy
mo namuose prie Kennebunk- 
porto. Biuletenyje yra surinkta 
medžiaga iš lietuvių pranciškonų 
gyvenimo Lietuvoje ir čia Ame
rikoje, taip pat ir iš kitų tautų 
pranciškonų, katalikų veiklos. 
Leidinyje supažindinama su kan
didatais, kurie rugsėjo gale atvyksta 
į Kennebunkportą atlikti novi
ciato, įdėtos dvi nuotraukos iš 
Lietuvių Dienos, kuri buvo lie
pos 11d. Kennebunkporte.

Butukai pensininkams lietu
viškoje aplinkoje. 2 kambariai, 
virtuvė ir vonia, su šiluma $450 
mėnesiui, 1 miegamas su visais 
patogumais $395 mėnesiui. Vilią 
Maria, P. O. Box 155, Thomp
son, CT 06277. Telef. 203 923- 
1810.

Ieškoma moteris arba mergi
na ilgesniam laikui, mokanti ga
minti lietuvišką maistą. Kreiptis 
telef. 718 847-4496.

Didysis Varpininkas VINCAS 
KUDIRKA, Aleksandro Merke
lio parašyta išsami studija apie šį 
didįjį lietuvių tautos žadintoją, 
jo asmuo ir gyvento laikotarpio 
paveikslas. Išleido Akademinio 
skautų sąjūdžio Vydūno jaunimo 
fondas, 416 psl. įrišta į kietus vir
šelius, kaina 15 dol. Persiuntimo 
išlaidom pridėti 2 dol. Gaunama 
“ Darbininko’administracijoje.

Vilniaus centre, Čiurlionio 
gatvėje, parduodamas namas su 
žemės sklypu. Skambinti tel. 
(718) 849-0693, arba Vilniuje: 
65-28-26. (sic.)

“Lietuvos aidas”, pagrindinis 
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
delis, 239 Brookside Lane, Wfl- 
lowbrook, IL 60514. (sk.)

Prel. Pranas Bulovas

PREL. PRANO BULOVO 
KUNIGYSTĖS AUKSINIS JUBILIEJUS

Prel. Pranas Bulovas, dabar 
gyvenąs Viešpaties Atsimainy
mo parapijos klebonijoje Mas- 
peth, NY, gimė 1916 m. balan
džio 21 d. West Pullman, netoli 
Chicago, IL. Tėvai buvo lietu
viai, tai ir sūnų Petrą bei dukrelę 
Violetą augino lietuviškoje reli
gingoje dvasioje.

Kai vaikai sulaukė mokyklinio 
amžiaus, tėvai persikėlė į rytus 
ir apsigyveno Brooklyn, NY. 
Busimasis kunigas, baigęs pra
džios mokyklą, lankė katedros 
aukštesniąją mokyklą — High 
School, o paskui pasirinko Ma- 
rianapolio kolegiją Thompson, 
CT, ir ją baigė bakalauro laipsniu 
1939 m. Įstojo į Marian Hills ku
nigų seminariją, Kunigu įšven
tintas 1943 m. rugpjūčio^ d.

Dešimtį metų kun. Pranas rū-
pestingai darbavosi marijonų 
kongregacijoje. Buvo vikaru pa
rapijose, auklėjo aukštesnių mo
kyklų studentus ir uoliai vedė 
misijas bei novenas. 1953 m. jis 
pradėjo dirbti Brooklyno vysku
pijoje. Čia praleido 40 metų. 
Dirbo Our Lady of Miracles ir 
Šv. Jono Evangelisto parapijose, 
35 metus praleido V. Atsimainy
mo parapijoje Maspeth. Čia 21 
metus buvo vikaru ir 19'metų 
klebonu. Į prelatus buvo pakel
tas 1982 m. liepos 3 d. Dabar jis 
yra pensijoje, bet pasiliko ir to
liau gyventi Maspeth ir aktyviai 
padeda dabartiniam klebonui 
kun. Kenneth J. Wicks.

Prel. Pranas Bulovas tebėra 
aktyvus parapijos darbuose, vi
sada dalyvauja Memorial dienos 
parade ir yra katalikų karo vete
ranų Atsimainymo posto N.869 
kapelionas. Jis taip pat yra Lietu
vos Vyčių 110 kuopos, Great

Apie Estiją “The New York 
Times” rugpjūčio laidoje patal
pino platų straipsnį ryšium su 
Saaramas salos atidarymu turi
zmui. 50 metų buvo uždrausta 
lankyti šią salą, kur yra daug isto
rinių pastatų, XIII-ojo amžiaus 
bažnyčių. Straipsnį parašė Anne 
Roston, kuri rašo knygą apie 
savo kelionę po Estiją.

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

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 15 dol., persiuntiniui 
pridėti dar 2.50 dol.

Neck 109 kuopos, taip pat Vidu
rio Atlanto Vyčių apskrities dva
sios vadas. Prelatas veikia ir su 
parapijos organizacijomis: su 
auksinio amžiaus, Šv. Vardo, Šv. 
Rožančiaus, Šv. Onos sodalietė- 
mis ir kt. Jis visur suspėja ir vi
siems taria gerą žodį.

— o —

Prel. Bulovas kunigystės 50 
metų sukaktį atšventė š. m. 
rugpjūčio 8 d. V. Atsimainymo 
parapijos bažnyčioje. Iškilmin
gos padėkos mišios buvo 12:15 
v. dieną. Su juo drauge celebra- 
vo Brooklyno vyskupas Thomas

IŠ LIETUVOS NUOLATINĖS MISIJOS 
PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ VEIKLOS

(atkelta iš 7 psl.)

ką bus padengtos kelionės ir pra
gyvenimo išlaidos.

— o —

Gautas JT Generalinės 
Asamblėjos Prezidento Stoyan 
Ganev padėkos laiškas Ambasa
doriui Simučiui už visokeriopą 
pagalbą, ruošiant Prezidento vi
zitą Baltijos valstybėse liepos 
mėnesio pradžioje. Savo laiške 
Asamblėjos Prezidentas rašo, 
kad “Jūsų šalies dalyvavimas vi
suose mūsų Organizacijos darbo 
aspektuose kasdieną padeda ves
ti mūsų pasaulį arčiau prie tai
kos”. Ambasadorius Simutis iš
siuntė atsakomąjį laišką p. Ga
nev, kuriame jis dėkoja už Prezi
dento aktyvų dalyvavimą, 
sprendžiant Lietuvai ir Baltijos 
valstybėms aktualius klausimus, 
ir išreiškė savo ir Lietuvos dele
gacijos prie Jungtinių Tautų pa
siruošimą visokeriopai paremti 
jo darbus.

— o —

JT Nusiginklavimo ofisas pra
nešė LR Misijai prie JT, kad š. m. 
rugsėjo 27-30 dienomis Kijeve, 
Ukrainoje yra šaukiamas saugu
mo ir nusiginklavimo simpoziu
mas, į kurį Lietuvos Vyriausybė 
kviečiama siųsti atstovą. Simpo
ziumas aptars bendrus Euro- 
Azijos rajono saugumo klausi
mus, konkrečiai dabartinės NVS 
šalių problemas, kurios kelia 
rūpestį ir kaimyninėms val
stybėms.

— o —

Lietuvos Ambasadorius prie 
JT Anicetas Simutis pranešė 
Švedijos Ambasadoriui, kad re
mia prašymą suteikti stebėtojo 
statusą Jungtinėse tautose Euro
pos Saugumo ir Bendradarbiavi
mo Konferencijai. Lietuva palai
ko Švedijos siūlymą įtraukti šį 

V. Daily, keturi prelatai ir 11 ku
nigų, jų tarpe artimas bičiulis 
protestantų kunigas.

Altoriai skendėjo gėlėse, baž
nyčia buvo pilnutėlė žmonių. 
Didelė dalis buvo atvykę iš kitų 
parapijų. Pamokslą lietuvių ir 
anglų kalbomis pasakė buvęs tos 
parapijos vikaras kun. Stasys 
Raila. Giedojo parapijos choras, 
aukas atnešė Jubiliato giminės ir 
draugijų atstovai. Padėkos žodį 
tarė pats prelatas, trumpai 
kalbėjo vyskupas Thomas Daily 
ir parapijos klebonas Kenneth J. 
Wicks.

Po pamaldų beveik visi daly
viai važiavo į Terrace on the Park 
gražią salę Flushing. Čia buvo 
iškilmingi pietūs. Susirinko apie 
300 žmonių. Ceremonijai.vado- 
vavo Bruno Morkūnas. Buvo su
giedoti himnai, invokaciją su
kalbėjo klebonas J. Wicks. 
Gražiai pakalbėjo apie savo bu
vusį kleboną kun. Jonas Pakal
niškis. Jubiliatą sveikino parapi
jų organizacijų vadovai, kurie 
įteikė ir dovanų. Sveikino ir iš 
Amsterdam atvykusi didelė 
Vyčių veikėja Bernice Aviža.
Amerikiečių politinių veikėjų 
vardu sveikino atstovas F. 
Smith.

Maistas buvo puikus, šokiams 
grojo šaunus orkestras. Prel. 
Pranas Bulovas, atrodo, su kiek
vienu svečiu pasisveikino, pa
kalbėjo, padėkojo už dalyvavi
mą.

Gautas Popiežiaus Jono Pau
liaus II apaštališkas palaimini
mas prelatui, jo šeimai ir Atsi
mainymo parapijai.

Mielam prelatui visi linkėjo 
geros sveikatos, Dievo palaimos 
dar daug metų darbuotis mūsų 
apylinkėje.

Ona Barauskienė

klausimą į 43-osios Generalinės 
Asamblėjos darbotvarkę. Švedi
ja šiuo metu pirmininkauja 
ESBK Aukštesniųjų Valdininkų 
Komitetui.

— o —

Ambasadorius A. Simutis ir 
Misijos patarėja G. Damušytė 
rugpjūčio 4 d. Lietuvos Misijoje 
New Yorke priėmė veikiančio 
Baltic Fund (Baltijos fondo) part
nerius S. Ahy ir H. Ladjevardi. 
Šis privatus fondas numato su
telkti nuo 30 iki 60 milijonų JAV 
dol. vertės užsienio investicijų 
Baltijos valstybių įmonėms. Po
kalbyje aptartos bandradarbiavi- 
mo galimybės.

— o —

Lietuvos Užsienio reikalų mi
nistrui perduotas JT Generalinio 
Sekretoriaus Boutros Boutros- 
Ghali laiškas apie JT finansinę 
krizę. Laiške prašoma, kad Lie
tuva sumokėtų savo nario mo
kestį. Pasak Generalinio Sekre
toriaus, Jungtinėms Tautoms 
netrukus gali pritrūkti’ lėšų savo 
darbams. Užsienio reikalų mi
nistrui perduotas JT pranešimas 
apie papildomus Lietuvai taiko
mus mokesčius taikos palaikymo 
operacijoms Libane (United Na- 
tions Interim Force in Lebanon 
— UNIFIL). Saugumo Taryba 
ir Generalinė Asamblėja 
praplėtė UNIFIL mandatą ir pa
gal praplėstą mandatą nuo 1993 
rugpjūčio 1 d. iki 1994 sausio 31 
d. Lietuva privalo sumokėti 
$21,590. Nuo įstojimo j JT Lie
tuva dar nėra sumokėjusi praėju
sių UNIFIL terminų mokesčių 
$74,077. Iš viso UNIFIL fondui 
Lietuva skolinga $95,667.

— o —

JT Misijoje rugpjūčio 6 d. ap
silankė Lietuvos Ambasadorius 
Maskvoje Romualdas Kozyro- 
vičius.


