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LIETUVOJE IR
APIE LIETUVĄ 
l '

- Vokietijos vyriausybinė 
delegacija, vadovaujama buvusio 
Valstybės sekretoriaus, Federalinės 
vyriausybės įgaliotinio konsultaci
jų Rytų Europai klausimams Valter 
Kittal, vasario 7-9 dienomis lankė
si Lietuvoje. Delegacijos nariai 
susitiko su Lietuvos vyriausybės 
atstovais.

- Vokietijos Maltos ordi
no pagalbos tarnybos Hamburgo 
vyskupijos reikalų vedėjas Johan- 
nes Prass ir grupė jaunųjų maltie
čių lankosi Lietuvoje. Vizito metu 
bus tariamasi dėl tolesnės šios or
ganizacijos pagalbos Lietuvai ir 
svarbiausių socialinių ordino pa
galbos tarnybos projektų Lietuvo
je. Svarbiausias jų - jau pradėtas 
kurti socialinių valgyklų tinklas. 
Maltiečiai atvežė ir dovaną Vil
niaus Greitosios pagalbos ligoni
nei - lengvąjį sunkvežimį.

-- Baltarusijos piliečiai 
nuo kovo 1 d. į Lietuvą galės atvyk
ti tik su galiojančiais savo valsty
bės užsienio pasais, kuriuose bus 
Lietuvos viza.

- Vitalijus Kudimovas, 
kuriam gruodžio 28 d. Vilniaus 
universitetinėje Santariškių ligoni
nėje atlikta širdies persodinimo 
operacija - jau namuose. Pirmai - 
sias mėnesiais, kardiochirurgų žo
džiais, Vitalijui Kudimovui dar teks 
laikytis tausojančio režimo - per 
daug nebėgioti, sunkiai nekilnoti. 
Tačiau labiausiai gydytojai neri
mauja dėl savo paciento gyveni
mo sąlygų. Jis su žmona ir aš- 
tuonerių metų dukra gyvena pas 
uošvę pusantro kambario bute, 
kuriame nėra karšto vandens, nėra 
vonios, o butas kūrenamas angli
mis.

- Kauno technologijos 
universitete vasario 1-4 dienomis 
vyko kasmetinė konferencija "Lie
tuvos mokslas ir pramonė".

- Krašto apsaugos minis
terijoje ir Valstybės sienos apsau
gos štabe vasario 1 d. pristatytas 
naujai paskirtas šios tarnybos 
viršininkas, pulkininkas Stanislo
vas Stančikas. Jis šias pareigas eis 
jau antrą kartą: valstybinės sienos 
apsaugos tarnybos viršininko pa
reigas jis ėjo nuo 1990-ųjų iki 1992- 
ųjų vidurio.

- Lietuvos demokratų par
tijai vasario 5 d. sukako 5 metai. 
1989 m. ji pirmoji pradėjo daugia
partinės sistemos kūrimą Lietuvo
je. Vasario 6 d. Vilniuje įvyko iš
kilmingas minėjimas, skirtas šiai 
sukakčiai. Šiandien partija vienija 
apie 1200 narių ir ji turi Seime 4 
mandatus.

- Vidutinis atlyginimas 
Lietuvoje gruodžio mėnesį buvo 
291 litas, Latvijoje - 71,46 lato 
(467,3 lito), Estijoje -1,200 kronų 
(419 litų), Baltarusijoje - 164,973 
Baltarusijos rubliai (88,8 lito), 
Kaliningrade - 115,312 rublių 
(364,4 lito).

- Tarptautiniais šeimos 
metais Lietuva, kaip Latvija ir Esti
ja, prisijungė prie Pasaulinės 
sveikatos organizacijos programos 
"Investicijos į moters sveikatą". 
Pastaraisiais metais Lietuvoje ma
žėja gimstamumas ir natūralus 
gyventojų prieaugis, daugiau 
kūdikų miršta. Pernai iš 1000 gyvų 
gimusių kūdikų - 16-a mirė. Vie- 
neriems metams motinos ir kū
dikio sveikatingumo programoms 
Lietuvoje skiriama tik po 1 mili
joną litų, o reikėtų 30 milijonų.

ŽEMĖS SAVININKŲ PROBLEMOS DIDĖJA
— "Maskva šiandien yra ne Rytuose, ji yra Vilniuje" — (V. Landsbergis) —

Sausio 29 d. į Žemės ūkio rūmus 
Kaune rinkosi Lietuvos žemės 
savininkų sąjungos IV konferenci
jos dalyviai, kad aptartų, kokios 
strategijos laikydamiesi ir kokiais 
dokumentais vadovaudamiesi jie 
tikisi atgauti savo tėviškes. Tačiau 
visas pokalbis suskilo į dvi dalis - 
apie tėvų žemę ir apie naują parti
ja-

Pagrindinį pranešimą skaitęs Že
mės savininkų sąjungos pirminin
kas Aloyzas Liaugaudas paminėjo 
tokius skaičius: nors, atgavus ne
priklausomybę ir priėmus atitinka
mus įstatymus, atsiimti žemę buvo 
paduota apie 400 tūkstančių pa
reiškimų, tačiau iki šiol tėviškės 
atgavo tik trečdalis norinčiųjų. Pir
mininko manymu, šis procesas 
vyksta taip lėtai todėl, kad Vyriau
sybė pernelyg paiso savo partijos 
norų. Ypač pasistengė LDDP, ku
rios valdininkai linkę suteikinėti, 
dalinti ir parduoti ne jai priklau
santį turtą.

"Mūsų žemė dalijama bendro
vėms ir sklypininkams, - sakė Liau
gaudas. -Jos dalytojai tvirtina, kad 
negalima pusę milijono žmonių iš 
karto padaryti bežemiais. Tačiau, 
pirmiausia, niekas nežino tikslaus 
skaičiaus, kiek tų bežemių Lietu
voje iš tiesų būtų. Antra - kodėl 
tuos 2-3 hektarus reikia skirti, po 
to leisti lengvatinėmis sąlygomis 
išsipirkti, o ne nuomoti? Juk ji yra 
svetima. Tegul visi nuoširdžiai 
dirba ir patys savo žemę nusiper
ka. Mes, žemės savininkai, taip 
pat ne visi nusiteikę ūkininkauti -

Tvirtu žingsniu pro tribūną žengia Lietuvos kariuomenė Vilniuje 1940 m. vasario 16 
d. Vytauto Augustino nuotrauka

IŠ LIETUVOS BAŽNYČIOS GYVENIMO
KARDINOLO VINCENTO 

SLADKEVIČIAUS KREIPIMASIS 
J LIETUVOS RESPUBLIKOS 

PREZIDENTĄ IR SEIMO 
PIRMININKĄ

J. E. Lietuvos Respublikos 
Prezidentui A. Brazauskui 

Lietuvos Seimo Pirmininkui 
C. Juršėnui

Kauno arkivyskupijos kurija. 
1993 m. gru<xižio 14 d.

Mes, Lietuvos Vyskupai, su 
dideliu nerimu stebime Lietu
voje augantį nusikalstamumų ir 
l>ejėgiška.s Vyriausybės pastan

išlaisvinus žemės kainas, atsiras ir 
jos rinka. Tačiau šito negalima 
daryti prievarta, nuoma turi atitek
ti ne valstybei, o savininkams. Jei 
nuomininkas žemę nori turėti prie 
pat namų - ji turi būti brangesnė, 
kuo toliau - tuo pigesnė. Neginči
jama savininko teisė - turėti 2-3 
hektarus prie savo sodybos".

Žemės savininkų sąjungos pir- 
minką užgavo faktas, kad Lietuvos 
Prezidento A. Brazausko 90-ečiui 
tėvui suteikti 8 hektarai prie namų 
Švenčionių rajone. "Mes sudarysi
me komisiją ir tą faktą patikrin
sime, - pasakė Liaugaudas. - Pa
aiškėjus, kad tai tiesa, užsienyje 
politinis veikėjas atsistatydintų, 
tačiau juk pas mus neegzistuoja 
padorumo dėsniai".

Liaugaudas palietė ir dar vieną 
skaudžią temą - priemiesčio žemė 
išparduota mafijai: "Priemiesčio 
žemė brangi, ir kai ji vis tiek turės 
būti grąžinta, mafijai jau teks 
mokėti daug brangiau. Iš kur tie 
pinigai bus paimami? Iš biudžeto, 
o tai reiškia, kad mokės tauta".

Kovoti prieš visas skriaudas ir 
neteisybes kalbėtojas siūlė jun
giantis su dešiniųjų partijų ir orga
nizacijų agrarininkais.

Antra konferencijos pusė aiškiai 
pakrypo link politikos. Kelmės at
stovas Vytautas Urbikas pasiūlė 
Žemės savininkų sąjungai tapti ne 
tik visuomenine, bet ir politine 
organizacija.

Seimo narys Leonas Milčius 
LDDP valdymą pavadino ir nuos
tolingu, ir pavojingu. "Jei Tau

gas jį sutramdyti. Ne mūsų pa
reiga nurodinėti, kokiomis prie
monėmis reikia kovoti su nusi
kalstamumu, l>et manome, kad 
šioje srityje per silpnai dirba 
teisėtvarkos organai. Mes tik no
rime atkreipti dėmesį į tai, kad 
per maža kovoti su kriminalis
tais, l>et reikia visuomenę taip 
ugdyti, kad mažėtų nusikaltėlių. 
Todėl mes nesuprantame, kas 
paskatino Lietuvos Respublikos 
valstybinę televiziją kurti porno
grafines laidas — "lietuviško 
pleibojaus variantą . Psichologai 
neginčyjamai yra įrodę, kad sek
so ir smurto filmai ugdo poten
cialius nusikaltėlius: prievartau

tininkų partija prieš karą Lietuvai 
aukso sutaupė, tai dabar valdančio
ji LDDP jau prasiskolino, dolerius 
pavertus auksu apie 40 tonų. Jei ji 
dar valdys 3-4 metus, tai užners 
tautai tokią skolų kilpą, kad vėliau 
iš jos išsinerti bus beveik neįma
noma". Milčius pareiškė, kad 
Žemės savininkų sąjunga, tapusi 
politine organizacija, o tiksliau 
agrarine partija, kokia jai siūloma 
būti, butų naudinga tik radikaliųjų 
jėgų skaldytojams.

Naujos partijos steigimui prieš
taravo ir buvęs Aukščiausiosios 
Tarybos deputatas Zigmas Inta: 
"Užtenka, kad prieš šiuos rinkimus 
prisidarėme tiek dešiniųjų partijų, 
jog žmonėms buvo aiški viena par
tija - LDDP. Todėl dabar reikia 
siekti, kad žmonės nesipainiotų, 
kad jiems būtų aiškios dvi jėgos - 
bolševikai ir nebolševikai. Rinki
muose komunistams turi būti 
priešpastatytas tik vienas nekomu- 
nistas. Ir tik tada, kad žodis 'komu
nistas' taps keiksmažodžiu, tuo
met galėsim skaidytis ir įrodinėti, 
kurie esame geresni".

Seimo narys Vytauas Landsber
gis, pasveikinęs konferencijos da
lyvius Tėvynės santaros, jungtinės 
opozicijos vardu, pabrėžė, jog su
sirinkusius jungia ne vien intere
sas atgauti savo gera, bet ir pilietiš
kumais, supratimas, kad smulkaus 
verslo atkūrimas kaime yra politi
nis klausimas.

"LDDP supranta, kad ūkininkas, 
verslininkas nebus sovietinio tipo

(nukelta į 5 psl.)

tojus, žudikus ir kt. Net JAV sek
so filmai yra transliuojami tik ka
lėdinės televizijos kanalais, o 
Lietuvoje, kūri turi visai kitas 
kultūrines tradicijas, valstybinė 
televizija pataikaudama tam tik
ros dalies žmonių skoniui, pra
dėjo teršti ne tik eterį. I>et ir 
žmonių širdis. Mus labai liūdina, 
kad tokie reiškiniai vyksta ne
priklausomoje Lietuvoje. Todėl 
prašome Jus, Gerbiamas Prezi
dente ir Lietuvos Seimo Pirmi
ninke, padarykite visa, kad ne 
tik nesikartotų panašūs reiški
niai, l>et ir būtų priimti tokie 
įstatymai, kurie aiškiai regla
mentuotų masinės komunikaci-

Jaunieji lietuviai kareiviai žengia Vilniaus gatve prie Seimo 
rūmų. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

IS LIETUVOS NUOLATINES MISIJOS 
PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ VEIKLOS
Sausio 24 - 28 d. JT Sekreto

riatas visų kraštų nuolatinėm mi
sijom ir JT organam išsiuntinėjo 
LR Misijos prie JT pasiųstus pa
reiškimus dėl Rusijos Federaci
jos Užsienio reikalų ministro A. 
Kozyrev sausio 18d. pasisakymo 
apie Baltijos valstybes. JT kaip 
oficialius dokumentus paskleidė 
Baltijos valstybių premjerų, LR 
URM ir Seimo pirmininko pa
reiškimus šiuo reikalu.

Misija organizavo susitikimus 
su JT ekspertais ir Nevv Yorko 
valstijos bei miesto atstovais LR 
Socialinės apsaugos ministrui 
M. Stankevičiui, kuris nuo sau
sio 31 d. dalyvauja Pasaulinės 
konferencijos socialiniais klausi
mais paruošiamuose darbuose 
JT. Misijai išsiuntė notas atitin
kamiems JT sekretoriato orga
nams ir JAV Misijai prie JT apie 
ministro atvykimą.

Sausio 25 d. LR URM Ameri
kos skyriaus vedėjas St Saka
lauskas aplankė Misiją prie JT. 
Susitikimo su Ambasadorium A. 
Simučiu metu, aptarta eilė 
bendradarbiavimo klausimų.

Misijos patarėja Damušvtė 
dal yvavo Baltijos misijų atstovų 
posėdyje, kuriame susirinkusieji 
apžvelgė Trečiojo komiteto dar
bą.

“Baltic Independent kores

jos priemonių moralinį švarumą.

Su pagarba

Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius

ŠIAULIUOSE PAŠVENTINTA 
NAUJA BAŽNYČIA

Gruodžio 8 d. Šiauliuose pa
šventinta Svč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčia 
(buvę valstybinės akcinės 
įmonės “Nuklonas” kultūros 
rūmai). Iškilmėse dalyvavo Kau
no vyskupas augziliaras Vladislo
vas Michelevičius. Kauno kuri
jos kancleris Rimantas Nrtrvila, 
Šiaulių bažnyčių klelx>nai. kiti 
kunigai ir apie 5,000 tikinčiiįjų.

Per pamokslą vyskupas V Mi
chelevičius, kuris bažnyčią paš
ventino, perskaitė kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus pasirašy
tą dekretą dėl bažnyčios pavadi
nimo patvirtinimo ir kunigo A. 
Vainoro paskyrimo jos klebonu. 
Šiuo dekretu bažnyčiai suteikia
mos visos parapijinės bažnyčios 
teisės. Naujos parapijos teritori
ją sudary s visa Šiaulių miesto 
pietinė dalis. Toliau vyskupas iš
reiškė viltį, jog bažnyčia nebus 
tuščia, padėkojo miesto vado
vams už suteiktas patalpas ir 
pridūrė, kad svarbu ne patalpų 

pondentas A. Stuttuford padarė 
interviu su Misijos patarėja G. 
Damušvtė apie LR Misijos prie 
JT veiklą

Sausio 26 d. Danijos Misija 
pravedė bryfingą Baltijos valsty
bių atstovams apie Socialinio 
vystymo konferencijos paruošia
muosius darbus. Dalyvavo Misi
jos patarėja G. Damušvtė.

Sausio 27 d. Ambasadorius 
A. Simutis dalyvavo Baltarusijos 
Ambasadoriaus išleistuvėse Bal
tarusijos Misijoje prie JT.

Sausio 28 d. Prezidento pa
tarėjas užsienio politikai Justas 
Paleckis padarė mandagumo vi
zitą Amasadoriui A. Simučiui. 
Pokalbyje apie LR užsienio poli
tikos koncepciją dalyvavo ir Mi
sijos patarėjas A. Gureckas.

Misijos patarėjas D. Sužie
dėlis dalyvavo Rytų Europos 
Grupės posėdyje, kur aptarė 
kandidatūras į JT Ekonominių ir 
Socialinių reikalų tarybą.

JT Sekretoriatas sušaukė bry
fingą apie Pasaulinės konferenci
jos socialiniais klausimais pa
ruošiamąjį komitetą, LR delega
cijai į pirmąją komiteto sesiją va
dovaus Sociidinės apsaugos mi
nistras M. Stankevičius. J dele
gacijos sudėtį įeina Soc. Aps. M- 
jos Tarptautinių santykių sky
riaus vedėjas A. Kazlauskas ir 
Misijos patarėja G. Damušytė.

grožis, o tvirtas įsitikinimas gy
venti pagal Dievo mokslą. Už 
moralinę ir materialinę paramą 
tikintiesiems bei įmonės "Nuk
lonas direktoriui V. Slaninai 
padėkojo Šiaulių dekanas kun. 
K Jakaitis, naujos bažnyčios kle- 
lx>naskun. A. \ ainoras ir Šiaulių 
miesto vicemeras K. Savinis.

PERORGANIZUOTAS 
LIETUVOS KATALIKŲ 

BAŽNYČIOS TELEVIZIJOS 
STUDIJOS DARBAS

Gru<xlžio 11 d. Kauno arki
vyskupijos kurijoje įvyko Lietu
vos Katalikų Bažnyčios televizi
jos studijos posėdis, kuriame 
vyskupas Sigitas Tamkevičius 
supažindino studijos darbuoto
jus su naujais įstaigos nuostatais. 
Padėkojęs už atliktą darbą. Jo 
Ekscelencija pažymėjo, jog kūri- 

y<nosi laikotarpis dėl tokio darbo 
patyrimo stokos buvęs neleng
vus. Jis informavo apie Vyskupų 
konferencijos Masinių informa
cijos priemonių komisijos, ku
rios pirmininku išrinktas arki- 
vyskupas Audrys Juozas Bačkis, 
sukūrimą. Komisijai pavesta rū
pintis visomis masinės informa
cijos priemonėmis, tiesiogiai 
priklausančiomis Lietuvos Kata-

(nukelta į 4 psl.)



Dr. Jono Basanavičiaus kapas Vilniuje, Rasų kapinėse, lietuvių dažnai lankomas, bet 
ypač Vasario 16-osios ir Vėlinių šventėse. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

— KYLANTIS PAVOJUS IŠ VIDAUS —
Advokato S. Povilo Žumbakio 

komentarai, transliuoti sausio 
30 d. Chicagpje. per ‘Amerikos 
Lietuvių Radijo programą, ku
riai vadovauja Anatolijus Siu
tas .

-o-
Šių metų sausio mėnesį pasau

lio dėmesį patraukė įvairūs tarp
tautiniai įvykiai:

Prezidento Bill Clinton ke
lionė į Briuselį. Prahą. Minsku. 
Maskvą. Rusijos rinkimai ir poli
tikų manevrai po jų; nepaprastas 
Meksikos indėnų sukilimas; Ki
nijos bandymas įtikinti Ameriką, 
kad vergų pagamintos prekės, 
jeigu nepastebėtos, kapitalis
tams yra naudingos; slaptas 
Siaurės Korėjos atominių ginklų 
gaminimas. JAV grąsinimai; ne
aiški ir žalinga Amerikos veikla 
Haiti saloje ir Somalyje; diplo
matinis Izraelio puolimas, lie
čiantis PLO, Siriją. Jordanu ir 
net Vatikanu; Japonijos ir Itali- 
kos valdžių pakrikimas dėl išsi
plėtusios korupcijos; Gėdirigas 
europiečių, amerikiečių ir Jung
tinių Tautų biurokratų bei dip
lomatų posėdžiavimas ir smerk
tinas neveiklumas Bosnijos ge
nocido atžvilgiu; tarptautinis 
ekonominis judėjimas; įvairių 
sutarčių plėtojimasis, tokių kaip 
NAFI \, GATE ir panašiai.

Lietuva, išskyrus keletu retų 
atvejų, kaip pavy zdžiui pavėluo
tas Algirdo Brazausko pareiški
mas dėl noro stoti į NATO. v ra 
pamiršta.

Net savo tarpe esame susirū
pinę antraeiliais dalykais. Po 
ypatingos įtampos ir euforijos 
grįžtame į pilkų kasdienyl>ę 
...Truputį prislėgti, gerokai nu
sivylę. . .bet mažiau susirūpinę. 
Atrodo, lyg mūsų tautiečiai Lie
tuvoje patys sau užsikrovė tų 
naštų, su kuria jie patys ir turi 
susidoroti dabar. Jie, ne mes. 
pasikvietė buvusius komunistus 

Jim Edgar, Illinois valstijos gubernatorius, priėmė per 150 asmenų iš 33 skirtingų 
tautybių grupių, atstovaujančių vietos ir visos valstijos gy venimui.

atgal į valdžių... Jiems, ne 
mums, y ra priimtini buvę kėgė- 
bistai — valdžios biurokratų ir 
net Seimo narių tarpe...Jie mū
sų neklausė — bent ne iki galo, 
tai tegul jie dabar ir kenčia... te
gul sprendžia tas savo proble
mas.

Lietuvoje tie. kurie gerai gy
veno senoje sistemoje, kas dienų 
telkia savo jėgas ir veda Lietuv ų 
atgal į bolševikinį “rojų . Mūsų 
apatija jiems y ra naudinga. Mū
sų susirūpinimas kai kuriomis 
neesminėmis problemomis duo
da jiems puikių progų užvaldy ti 
ir nualinti kraštų.

Štai keletas pavyzdžių iš dar- 
biečių veiklos.

Per rinkimus brazauskininkai

IŠ LIETUVOS IR APIE LIETUVA
— Spaudos konferenciją v asa- 

rio 2 d. surengė Lietuvoje 
viešėjusios NATO delegacijos 
nariai: Ole Bierring. Danijos at
stovas NATO Taryboje; Her
manu von Richthofenn, Vokieti
jos atstovas N ATO Tary boje; ge
nerolas Klaus Steinkopf, atsto
vaujantis NATO Europos kari
mu vadovybei; dr. John Barret 
iš NATO administracijos karinio 
bendradarbiavimo skyriaus. Ši 
delegacija buvo pirmoji delegatų 
komanda vizituojanti šalis, jau 
pasiruošusias " Bendradarbiavi
mo taikos labui (BTL) sutarčiai 
arba ketinančias dalyvauti šioje 
programoje.

— Lietuvos perdirbamosios 
pramonės įmonių skolos žemės 
ūkio produkcijos gamintojams 
sausio 15 dienai sudarė 97,4 mi
lijono litų. Žemės ūkio ministe
rijos ekonomines tarnybos duo
menimis ši suma, lyginant su 
menesio pradžia, sumažėjo be
veik trečdaliu. Mėsos pramonės 
įmonės yra skolingos I 4.3 milijo
no litų. Lyginant su metų pra- 

visaip žadėjo išvesti Lietuvos ūkį 
iš landsbergininkų padaryto 
skurdo. Visiems turėjo būti ge
riau, ypač pensininkams, ūki
ninkams (fermeriams, kaip dar
biečiai mėgsta vadinti žmones, 
dirbančius žemę), darbininkams 
ir panašiai.

Tegul visi tie, kuriems buvo 
tiek žadėta, pagalvoja, ar jiems 
yra geriau, ar tiems biurokra- 
tams-aparatčikams, kurie buvo 
sovietinėje valdžioje ir šiandien 
yra brazauskininkų darbuotojai 
— pasiaukoję valdžios biurokra
tai? Ar jie nors kiek geriau gy
vena už darbininkus? Ar tautos 
tarnai turėtų geriau gyventi, 
negu mokesčių mokėtojai? Te
gul pensininkai ir ūkio žmonės 

džia, jos savo skolų sumažino be
veik penktadaliu. Pieno pramo
nės įmonės buvo skolingos 16,4 
milijono litų, dabar dešimtadaliu 
mažiau. Tuo tarpu cukraus pra
monė runkelių augintojams sko
linga apie 65 milijonus litų. Ji 
skolas moka prasčiausiai.

— Lietuvoje lankėsi Škotijos 
Stratholyde regiono policininkų 
delegacija, vadovaujama vyriau
sio konsteblio pavaduotojo Peter 
Mitchell. Škotijos ir Lietuvos 
policininkai bendradarbiauja 
įvairiose srityse. Škotai konsul
tuoja, kaip tobulinti Lietuvos 
policijos organizacinę struktūrą, 
padeda rengti darbuotojus (5 
Lietuvos policijos pareigūnų 
grupės buvo Škotijoje), teikia 
metodinę pagalbą (siuntiniai su 
literatūra, metodinėmis reko
mendacijomis). Peter Mitchell 
nuomone, Lietuvos policinin
kams reikia stengtis priartėti 
prie visuomenės, įgyti didesnį 
pasitikėjimą, žinoti jos narių po
reikius. keisti įvaizdį. 

pasižiūri, kurie valdininkai ir 
įvairūs specialistai, tarpininkau
jantys tarp valdžios ir “biznisma- 
nų”, važinėja su “Mercedes” au
tomobiliais. Kurie valdžios pa
tarėjai, tarpininkai ir kiti pa
našūs pažanguoliai pasitinka ger
biamus ponus iš Vakarų su limu
zinais? Kurie per vieną dieną iš
leidžia daugiau pinigų, pietau
dami su savo kolegomis, negu 
pensininkai gauna per ištisus 
metus?

Visa tai darbiečiai ir jų rėmėjai 
Vakaruose bando paslėpti nuo 
visuomenės. Lietuvoje jiems yra 
sunku, nes Lietuva yra mažas 
kraštas. Limuzinai gan greitai 
pastebimi tų, kurie laukia nešil
dytų ir purvinų autobusų...

Ką progresyvūs darbiečiai gali 
daryti?

Tą patį, ką daro visos diktatū
ros ir oligarchijos: paskelbti to
bulą Konstituciją, kaip tai darė 
visi bolševikai — pradedant V. 
Leninu ir baigiant M. Gorbačio
vu — ir ... tai ir yra labai svar
bu... paskelbti Konstitucijoje 
numatytus įstatymus, kuriais no
menklatūra gali valdyti. Valdyti 
ne remdamasi pagarba įstaty
mams, bet prievarta ir baime.

Ar ne tokiu keliu Lietuva eina 
šiandien?

Ar ne tokiu keliu Lietuva eina 
šiandien?

Algirdo Brazausko patarėjai jo 
vardu padarė eilę sprendimų, 
kurie suteikė valdžiai teisę riboti 
mūsų tautiečių laisvę, LDDP 
Seimo nariai su keletu ištikimų 
ne-partiečių rėmėjų, yra įsisma
ginę. Jų pastangų kryptis yra aiš
ki. Jie net nebepretenduoja į de
mokratišką elgesį. Jie nesiskaito 
su opozicija, kaip kad pridera de
mokratiškame parlamente. Opo
zicija Seime yra ignoruojama, 
nes užtenka balsų be jų. O jeigu 
ir turi šiek tiek balsų, tai kodėl 
gi leisti mažumai reikšti savo 
nuomonę? Kodėl tartis su jais?

Štai keletas pavyzdžių iš “de- 
mokratų-darbiečių ir A. Bra
zausko įstatymų, vedančių pagal 
V. Landsbergį į “korupcijos 
teisę":

Žmonių teisių suvaržymas 
draudžiantis demonstruoti ir net 
rinktis; teisė sulaikyti žmones, 
valdžios įtariamus dėl “reketavi
mo” — kad ir ateityje be pagrin
dinių žmogaus teisių garantų; 
darbo “streikų teisių apriboji
mas; bolševikinių “vyriausybės 
atstovų regijonuose sugrąžini
mas. Anksčiau panašūs atstovai 
buvo kiek kukliau vadinami — 
politrukais! Kaip ir įprasta par
tiečiams, toms pareigoms jie pa
skyrė buvusius LKP komitetų 
sekretorius...!

Nėra ko smulkintis! Atrodo, 
kad ta nelemta biografija dau
giau jau nebesvarbi. Net dėme
sio nebekreipiama į naują de
mokratišką fasadą. Rinkimai jau 
laimėti. Laikas praturtėti ir užsi
tikrinti valdžios tęstinumą. O jei 
tai nepavyktų, tai bent tiek pri
sikrauti turto, kad galėtum gy
venti sau kur nors ramiai, kur 
Lietuvos įstatymai nepasieks...

Net Seimui išleidus įstatymą 
dėl valdžios tarnautojų turto 
atskleidimo — kas yra daroma 
Vakarų demokratinėse šalyse — 
Algirdas Brazauskas sulaikė įsta
tymo įsigaliojimą, vardan biu
rokratų žmogaus teisių! Pasiro
do, kartais ta Konstitucija bra- 
zauskininkams yra šventas doku
mentas, kai jiems patiems yra 
naudinga. Kai nebenaudinga, ją 
ignoruoja.

Be abejo, “demokratams-dar- 
biečiams” rūpėjo, kad tikri de
mokratai ir tikri darbininkai ne
sužinotų. koks pelningas yra pa
siaukojusių liaudies tarnų dar
bas... Kampanijos metu, kai 
kandidato A. Brazausko penki 
namai tarsi "išlindo iš maišo , 
partiečiai sugebėjo sustabdyti 
žurnalo numerio, aprašančio tą 
visą tauriai ir sunkiai uždirbtą 
turtą, platinimą... Bet kodėl taip 
rizikuoti? Tiems kolūkiečiams 

visai nereikia žinoti, kiek šla
mančio pinigėlio brazauskinin
kai turi Šveicarijos bankuose ar 
kokius investavimus jie padarė 
Lietuvoje?

LDDP nusistaty'mas yra aiš
kus: nereikia žmonių perkrauti 
informacija. (A. Brazausko teigi
mu, tai yra žmogaus teisių pažei
dimas. Supraskime: valdžios 
biurokratų vogtas turtas yra jų 
asmeniška, Konstitucijos apsau
gota privilegija, į kurią niekas 
neturi teisės kištis — y pač bal
suotojai!)

Visa tai yra vykdoma viešai! 
Šiandien!

Ar mes reaguosime į tai? Ar 
leisimės į pesimizmą ir apatiją? 
Ar taip lengvai pamiršime taip 
sunkiai iškovotą Lietuvos Ne

VIRGINIA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, lietuviškai kalbanti 
advokatė,teikia paslaugas IMIGRACIJOS bei ŠEIMOS teisiniuose 
reikaluose. The American Immigration Lavvyers Association 
narė. Turi leidimą praktikuoti Massachusetts ir VVashington, 
D.C. One Bulfinch Place, Suite 100, Boston, MA 02114. 
Tel.: (617) 723-2242; FAX: (617) 723-1899.

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

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

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

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

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

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

LIETUVIU KULTŪRINĖ R4DIJ0 PROGRAMA "AUŠRA". VVINC-FM 
90.5, VVorcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas 
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Aubum, MA 01501. Tel. 508 753-7232

NEVV YORK-NEVV J E RS E Y-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-9.30 
vai. ryto VVNVVK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side, NY 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718428-4552. Fax 71 8 769 
3302.

NEVV JERSEY, NEVV YORK - "Music of Ijthuania" programa, 
vedama anglų kalba iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM 
banga, girdima sekmadieniais nuo 12 iki 1 vai. popiet. "Lietu
vos atsiminimai" programa iš tos pačios stoties, girdima 
sekmadieniais nno 1 iki 2 vai. popiet. Dr. J. J. S tu kas - direkto
rius, 234 Sunlit Dr., VVatchung, NJ 07060. Tel. 908 753 5636.

66 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
QVEENSN.Y. 11379 

PHONES (718) 326- 1282 ; 326^11*0 
■ TAI MUSU VIENINTELE VIETA

- GAUSI PARODU SALE -

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VAISTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU

LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)

* TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ vietų lankymas

GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA
VYTIS INTERNATIONAL IRAVEL SERVICE 

2129 KNAPP STREET
BROOKLYN, N. Y. 11229

TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

priklausomybę? Ar nevertėtų 
paraginti mūsų likusius veiks
nius kiek pajudėti? Gal per anks
ti kelti ovacijas ir ginčus, kiek 
kas iš Lietuvos galime atgauti 
turto. ?

Manyčiau, mūsų tauta Tėvy
nėje ir užjos ribų nėra praradusi 
meilės savo kraštui. Ne visa tau
ta yra linkusi grįžti atgal į bolše
vikinę "demokratiją”... Tie, ku
rie liejo kraują, kentėjo nuo oku
pacijos, sėdėjo komunistiniuose 
lageriuose ir šiandien, Lietuvai 
atgavus Nepriklausomybę, ne
turi balso. Tikrai ne jie balsavo 
už “darbiečius”. Tiems, kurie 
kentėjo, buvo aišku, kieno vaikai 
valdo ir kam jie atstovauja. Jų ir 
mūsų Tėvynės laisvė vra pavoju
je!



DARBININKAS
341 HIGHLAND BLVD. Editorial Office 718- 827-1352
BROOKLYN, NY 11207 Business Office 718-827-1351

FAX 718-827-2964
Publication No. USPS 148-360

ISSN 0011-6637
Second Class postage paid at Brooklyn, NY, Post Office 

ISubscription per year $30.00. Single copy $1.00.
Published Weekly except 2nd and 3rd week in July

POSTMASTER: Send Address Change to:
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA —

Nuvykimas J Lietuvę
Visi šventės dalyviai, kurie at-

PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ LIETUVOJE

Vasario 16-osios dvasia
Vasario 16-oji kiekvienais me

tais tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje 
pasitinkama su šventine nuotaika. 
Ši diena visada primena lietuvių 
tautai, kad tik nuosaikus, bet tvir
tas ėjimas į valstybinę nepriklau
somybę gali užtikrinti tautos lais
vę.

Ir šiemet, pasitikdami šią vie
ną svarbausių mūsų tautai dienų, 
prisimename ne tik praėjusios is
torijos vingius, bet ir šiandieni
nius nepriklausomos Lietuvos 
rūpesčius. Vasario 16-osios proga 
neverta kalbėti apie dabartinius 
ekonominius Lietuvos sunkumus. 
Šia proga reikia pažvelgti į žmogų 
- lietuvį, kuris prieš 76 metus gyve
no Lietuvoje ir kuris šiandien joje 
gyvena, kad suprastumėm kodėl 
tada 1918 m. Lietuva pasuko ne
priklausomybės keliu ir kodėl šian
dien mes vėl atsigręžiame į tuos 
laikus, ieškodami atsakymo į patį 
svarbiausią Lietuvai klausimą 
Lietuvos valstybingumą.

įvairiai lietuviai skirtingais 
metais šventė Vasario 16-ąją. Iki 
1940 m. - tai buvo ne tik kiekvie
no lietuvio, bet, pirmiausia, visos 
tautos šventė. Buvo ypatingai prisi
menami Lietuvos savanoriai, ku
rie apgynė Lietuvos nepriklauso
mybę, negailėdami savo gyvybių. 
Tik laisvą Lietuvą jie įsivaizdavo, 
kaip gyvą, augančią ir gražėjančią. 
Būtent tada lietuvių tauta suprato, 
kad valstybingumo paskelbimas 
yra tik ilgo kelio į nepriklausomy
bę pradžia. Kelio, kuris bus gausiai 
laistomas didvyrių krauju.

Dar ir šiandien Lietuvoje yra 
išlikusių Lietuvos savanorių kapų 
ir vienodų paminklų, skirtų kri- 
tusiems. Gal todėl šie kapai išliko 
per visus sovietinio režimo metus, 
kad paminklai buvo nedideli ir 
sovietams nepastebimi. Tačiau lie
tuviai ateidavo aplankyti šių kapų. 
Paminklėliai kiekvienam savano

riui kuklūs, bet prasmingi - kryžius, 
iš kurio trykšta saulės spinduliai. 
Kančia ir viltis. Pasiaukojimas ir 
dėkingumas. Kovotojo dvasia ir 
nemirtingumas. Visa tai surasda
vo lietuviai, išdrįsę ateiti ir pagerb
ti savanorių kapus.

Šiandien savanorių kapai daž
nai aplankomi Lietuvos kareivių 
ar paprastų žmonių įvairiomis pro
gomis. Ir šių metų Vasario 16-ąją 
čia tikriausiai stovės šiandieniniai 
savanoriai, kurie turi perimti 20- 
ųjų metų savanorių drąsą ir ryžtą. 
Lietuvos kovas už laisvės įtvirtini
mą po 1918 m. vasario 16-osios 
galima istorijoje palyginti tik su 
atkakliausiomis kovomis su kry
žiuočiais. Nors ir tai būtų netikslu. 
Lietuvos priešai, norintys pasi
griebti kuo riebesnį kąsnį 1918 m., 
buvo išsidėstę iš visų pusių. Lietu
va neturėjo kur trauktis. Ji galėjo 
tik apginti savo žemę.

Situacija dabartinėje Lietuvo
je labai panaši į 1918 m. Lietuva 
apsupta nelabai draugiškai nu
siteikusių šalių, iš Vakarų pagalbos 
tikėtis nerealu. Taigi, istorija kar
tojasi. O Lietuva jau kartą išėjusi 
jos pamokas. Tik ryžtas ir tvirta 
užsienio politika, savos ekonomi
kos stiprinimas gali užtikrinti Va
sario 16-osios idealų įgyvendini
mą. Tačiau to tikrai nepakaktų, 
jeigu mes užmirštume žmogų. Ar 
lietuvyje teberusena tas pats kovin
gumas, drąsa, vienybė, sugebėji
mas aukotis vardan tautos laisvės?

Ilgiems metams šios savybės 
buvo užmirštos. Tik pokario parti
zanų bei pavienių didvyrių dėka 
Lietuva šiandien vėl yra nepriklau
soma.

Kad ją išsaugotume, turime 
susigrąžinti dvasią, tą pačią, su 
kuria tūkstančiai vyrų apgynė Va
sario 16-ąją, nes tik ji lietuviams 
suteiks jėgų kelyje į nepriklauso
mybės įtvirtinimą.

vyksta iš užsienio, Lietuvoje pri
valo būti nevėliau kaip liepos 5 
d. Pirmom liepos mėnesio die
nom skrydžiai bus ypatingai ap
krauti. Aviabendrovių, skren
dančių į Vilnių iš įvairių Europos 
miestų, yra kol kas ribotas 
skaičius.

Šiuo metu skrenda: Lufthan
sa, SAS, LOT, Malev, Vengrų 
Aviakompanija, Hamburg Air, 
Sterling Air, Finnair, Austrian 
ir Lietuvos Avialinijos.

Dėl Lietuvos aerouostų nusi
leidimo takų yra ribojami lėktu
vų dydžiai. Reikia atsižvelgti ir 
į tai, kad minėtos linijos ne kiek
vienų dieną skrenda į Vilnių. Tai 
reiškia, kad per vieną savaitę at
skraidinamų žmonių skaičius yra 
ribojamas. Dar reikia prisiminti 
ir tai, kad pvz. Aviakompanijos 
Varšuva — Vilnius persėdimas 
įmanomas tik vieną kartą per sa
vaitę, atvykus iš JAV. Lėktuvas 
mažas, propelerinis, tai irgi 
sumažina atgabenamų žmonių 
skaičių.

Protingiausia yra savo kelionę 
tvarkyti per kelionių biurą, per 
tokį biurą, kuris Lietuvoje turi 
didžiausią patirtį ir tinkamiausiai 
aptarnauja. Visos lietuvių kelio
nių agentūros šioje srityje turi 
didžiausią patirtį, tai ir būtų pro
tingiausia į jas kreiptis. Konsoli
duotos bendrovės veža daugiau
sia keleivių, tai tas pačias sąlygas 
taikys tom pačiom aviakompani
jom.

Dainų šventės renginių 
tvarkaraštis

Nors šis renginys vadinsis dai
nų šventė, bet prie jos prijungia
ma ir daugiau tradicinių rengi
nių.

Liepos 6 d.

Tai bus pirmoji proga išeivijos 
chorams ir ansambliams pasiro
dyti. Tie, kurie norės, galės įvai
riose Vilniaus salėse turėti savo 
grupių koncertus bei pasirody
mus. Tai bus pirma proga Lietu
vai susipažinti su atvykusiais.

Liepos 7 d.

Tą dieną atidaromos įvairios 
liaudies meno parodos Vilniaus 
muziejuose ir galerijose. Tų ga
lerijų yra įvairių ir gana daug. 
Vakare Vilniaus senamiesčio kie
muose prasidės folkloro vakaras. 
Ansambliai koncertuos regio
nais. Atstovaujant visą Lietuvą, 
saulei nusileidus, 9 v.v., įvyks 
ansamblių vakaro generalinė re
peticija.

Si repeticija dažnai laikoma 
pačiu spektakliu. Siūloma tiems, 
kurie galvoja liepos 8 d. važiuoti 
į Kauną, būtinai nueiti į šį an
samblių pasirodymą, nes tai bus 
tikrai nuostabus reginys.

Liepos 8 d.

Išvyka į Kauną. Anksty
vesnėse šventėse to nebuvo. Da
bar yra įtraukta į šventės rengi
nius, prisimenant pirmąją dainų

šventę, kuri įvyko Kaune 1924 
m.

Kaune įvyks šventės atidary
mas. Dalyvaus geriausi Lietuvos 
chorai, prisijungiant ir išeivijos 
chorams. Vileišio aikštėje, kur 
įvyko pirmoji šventė, bus ati
dengtas memorialinis akmuo. Po 
iškilmių prie Laisvės paminklo 
bei Nežinomojo kareivio kapo 
bus visų dalyvių eitynės per 
Kauno miestą į dainų slėnį, kur 
vyks koncertas.

Tuo tarpu Vilniuje bus pučia
mųjų orkestrų bei šokių grupių 
pasirodymai įvairiuose sena
miesčio kiemuose. Vakarą ap vai-

nikuos ansamblių vakaro pasiro
dymas, kur dalyvaus 2-3 tūkstan
čiai atlikėjų — Lietuvos stipriau
sios pajėgos. Ansamblių vakaro 
repeticija bei pasirodymas vyks 
Kalnų parke, pačiame Vilniaus 
centre.

Liepos 9 d.

Šokių diena. Koncertai įvyks 
Žalgirio stadijone. Kadangi sta
dionas nėra pats didžiausias, o 
žiūrovų tikimasi daug, tai bus du 
koncertai. Trečią valandą po pie
tų dalis koncerto bus skiriama

(nukelta į 4 psl.)

KNYGOS IŠ LTSC VĖL 
PLINTA PO LIETUVĄ

Dvidešimt devynių savanorių 
knygomis ir žurnalais prikrautas, 
44,000 svarų talpintuvas iš Li
tuanistikos Tyrimo ir Studijų 
Centro Chicagoje jau pasiekė 
Lietuvos Nacionalinę Mažvydo 
Biblioteką Vilniuje. Iš ten šie 
Amerikos lietuvių ir kitų ameri
kiečių suaukoti leidiniai bus pa
skirstyti pagal siuntėjų nurody
mą įvairioms Lietuvos bibliote
koms, mokykloms ir organizaci
joms.

Taip buvo padaryta ir su 
šešiais ankstyvesniais Centro 
suorganizuotais talpintuvais 
Centro pasiųsta literatūra jau 
viršija 308,000 svarų. Už šį nau
jausią Lietuvos bibliotekų pra-

Vėliavos Vasario 16-osios parade Vilniuje 1940 metais. Vytauto Augustino nuotrauka

turtinimą faksu padėkojo Maž
vydo bibliotekos direktorius dr. 
Vladas Bulavas.

LTSC pirmininkas prof. dr. 
Jonas Račkauskas su dėkingumu 
savo talkininkams krovėjams ir 
aukotojams pabrėžė, kad didelė 
dalis šio septintojo talpintuvo 
krovėjų buvo tie patys savano
riai, kurye krovė ir ankstyvesnes 
milžiniškas siuntas.

Šios naujausios siuntos pakro
vime rugsėjo 22 d. dalyvavo: 
Lietuvos garbės generalinis kon
sulas Vaclovas Kleiza, dr. Kazys 
Ambrozaitis, dr. Vaclovas Šau
lys, Jonas Dainauskas, Bronius 
Juodelis, Jonas Paronis, Stasė 
Petersonienė, Ričardas Peterso
nas, Česlovas GrincevičiusS Ka
zys Motekaitis, Skirmantė Jak.š- 
taitė, Osvaldas Juška, Romual
das Petrauskas, Andrius Mede
lis, dr. Mykolas Morkūnas. Vy
tautas Mikūnas, Julius Pakalka. 
Rolandas Bartašiūnas, Motiejus 
Kvedaras, Klemensas Dedela, 
Audra Mockaitytė, Rita Račkau
skaitė, Dalia Sruogaitė, Henrie
ta Vepštienė, Marija Paške- 
vičienė, Jonė Liandzl>ergienė. 
Jūratė Tamulaitienė, Arūnas 
Zailskas ir prof. dr. Jonas Rač
kauskas.

Prof. dr. Račkauskas taip pat 
su dėkingumu atsiliepė ir apie 
institucijas, kurios su finansine 
parama praeityje arba dabar pa
dėjo Centrui talpintuvus per
siųsti: JAV Lietuvių Bendruo
menę, Lietuvių Fondą ir Lietu
vių Romos Katalikų Religinę Šal-

(arza)

DARIUS IR GIRĖNAS
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Per Vėlines, lapkričio 1 d., 
iš Medicinos rūmų buvo perkelti 
lakūnų palaikai. Perkelti su di
delėm iškilmėm. Nustatytu lai
ku buvo galima mauzoliejų lan
kyti. Bet lakūnų, palaikai šiame 
mauzoliejuje tebuvo tik trejus 
metus.

Likviduojamos Kauno 
kapinės

Okupantam Kaune labai kliu
dė krikščioniškos kapinės prie 
didelės gatvės,Vytauto prospek
to. Kapinėse sulaidota atbun
dančios Lietuvos istorija. Čia 
buvo ir lakūnų ir aukštų kariškių 
kapai.

Kapinės buvo paverčiamos par
ku, kvartalas po kvartalo. 1940 
m. gruodžio mėn. 17 d. Dariaus 
ir Girėno palaikai iš mauzolie
jaus buvo perkelti į Medicinos 
rūmų koplyčią. Jų mauzoliejus 
buvo panaikintas. Kaip žinome, 
1941 m. birželio gale prasidėjo 

karas. Lietuvą užėmė vokiečių 
kariuomenė. Tada lakūnų kar
stus stropiai prižiūrėjo Tomas 
Zauka, Lietuvos aero klubo na
rys, Darius ir Girėno komiteto 
narys.

Pirma frontas ritosi į rytus, pas
kui pradėjo grįžti į vakanis. Vo
kiečiai stengėsi išvežti visa iš 
Medicinos rūmų. Tada pabijota, 
kad vokiečiai gali išvežti ir Da
rius Girėno karstus, nes jie buvo 
variniai. Jie galėjo lakūnų palai
kus išmesti, o varį išsivežti.

Paslepiami lakūnų palaikai
Universitetas buvo uždarytas. 

Prie Medicinos rūmų stovėjo vo
kiečių sargybos. Didėjo baimė, 
kad vokiečiai gali išsivešti Da
riaus bei Girėno karstus.

Jie buvo paslėpti 1944 m. kovo 
18 d. naktį. Karstai meistriškai 
buvo užmūryti nišoje prie kati
linės. Vieta buvo maža. Buvo su

dėta karstas ant karsto ir užmū
ryti plytomis, siena nudažyta 
baltai. Nebuvo jokio įtarimo, 
kad čia yra pertvarkyta siena.

Toje sienos nišoje jų palaikai 
išbuvo daugiau kaip 20 metų. Jie 
buvo net užmiršti, niekas neži
nojo, kur jie paslėpti. O gal ir 
sunaikinti, nes 1946 m. Kaune 
buvo didelis potvynis, ir karstų 
niša buvo apsemta. Vanduo pa
teko ir į karstus ir balzamuotus 
palaikus apgadino.

Sovietiniais metais lakūnai 
buvo niekinami, vadinami fašis
tais, bet pamažu nusistatymas 
ėmė keistis. Istorijos muziejuje 
buvo įrengta Lituanikos ekspozi
cija. Spauda ėmė drąsiau rašyti 
apie lakūnus, vadinti juos liau
dies sūnumis. Tada Dariaus duk
ra, jau baigusi medicinos moks
lus, ėmėsi ieškoti savo tėvo ir jo 
draugo Girėno palaikų.

Surandami paslėpti 
lakūnų palaikai

1958 m., kai buvo minimos 
lakūnų žuvimo 25-tosios meti
nės, “Kauno Tiesa“ savo veda
majame rašė: “Lietuvos darbo 
žmonės yra tikrieji Dariaus ir 
Girėno žygio paveldėtojai, nes 
jiems savo žygį aukojo žymieji 
lakūnai”.

Tai buvo pirmasis sovietų tei
giamas lakūnų žygio įvertinimas. 
Tai padrąsino ir dukrą Nijolę 
veikti toliau. Būdama medicinos 

fakulteto studentė, sužinojo, kad 
jos tėvo ir Girėno palaikai esą 
užmūryti Medicinos fakulteto 
rūmuose, o kur, — to niekas 
nežinojo.

Po daugel metų ji pati dirbo 
Kauno medicinos institute, kuris <.■•> 
buvo sukurtas iš to paties Medi
cinos fakulteto. Tada ji sužinojo 
pavardes tų žmonių, kurie 
paslėpė Dariaus ir Girėno palai
kus. Jie visi buvo mirę, išskyrus 
J. Strupkų, kuris buvo pensijoje 
ir ten negyveno.

Dukra keletą kartų kreipėsi į 
LKP Kauno miesto komitetą. 
Komitetas, nieko gero nepasakė. 
Kreipėsi 1963 m. vasarą. Tada 
komitetas atsakė, kad paslėpimo 
vieta nežinoma. Tada dukra pati 
ėmėsi iniciatyvos. Ji kreipėsi į 
docentą J. Baubą, kurio tėvas 
buvo dalyvavęs lakūnų palaikų 
užmūrijime. Gi Raul>os motina 
pasakė, kad ji girdėjusi, jog 
lakūnai užmūryti kažkur prie ka
tilinės, liet pati tos vietos tiksliai 
nurodyti negalėjo.
Tada docentas Rauba ir Nijolė 

ėmė stuksenti sienas aplink kati
linę. Vieną sieną stuksenant, aiš
kiai pasigirdo kitas garsas. Abu 
nutarė, kad čia, už sienos, turi 
būti paslėpti lakūnų palaikai. 
Siena buvo lygi, tik viršuje buvo 
normalaus dydžio ventiliacijos 
anga. J. Rauba iš motinos kam
bario atnešė kėdę, Nijolė palipus 
ant kėdės, pasiekė ventiliacijos 

groteles. Ji prie pieštuko galo 
pritvirtino ilgą siūlą, o prie to 
siūlo — vinį. Tą vinį įkišo pro 
ventiliacijos groteles ir leido že
myn. Pasigirdo skambus tarkšte- 
lėjimas, tartum vinis būtų atsi
trenkusi į metalą. Abu suprato, 
kad ten yra paslėpti karstai. Jie 
atsivežė ir Joną Srupkų, kuris 
pats dalyvavo palaikų užmūriji
me. Dabar atykęs, jis patvirtino, 
kad už tos sienos yra lakūnų pa
laikai.

Dariaus dukra su savo vyru 
Adolfu Mastam buvo pakviesti į 
LKP Kauno miesto komitetą pas 
pirmąjį sekretorių, pakvietė ir 
docentą Raubą. Ir vėl praėjo 
pusmetis. Tada Nijolė kreipėsi į 
LK Centro komiteto pirmąjį sek
retorių A. Sniečkų. Žinią, kad 
surasti lakūnų palaikai,paskelliė 
“Kauno tiesa 1964m. rugpjūčio 
11 dieną.

Siena buvo išardyta, karstai 
išimti, dalyvaujant valdžios ats
tovams, daktarams. Dariaus vei
das buvo sudūlėjęs, sudžiūvęs, 
tamsus Ivg senomedžio žievė.

Sudaryta komisija išty rė palai
kus, surašė, kas buvo rasta. Pa
laikai buvo apgedę. Nufotogra
fuoti visi kaulai ir lūžiai. Komisi
ja padarė išvadą, kad pakartoti
nis Dariaus ir Girėno mumijų 
balzamavimas neįmanomas. Pa
laikus reikia palaidoti.

Palaikų laidotuvės
Palaidoti jie buvo 1964 m. 

rugpjūčio 12 d. 2 vai. popiet. Jie 
buvo pašarvoti vienoje iš mažųjų 
Medicinos instituto salių. Ant 
paaukštinimo, papusto gėlėmis, 
greta vienas kito buvo paguldyti 
lakūnų palaikai. Jie buvo užkloti 
juodu šilku, neatidengiant vei
dų, nes jie atrodė labai blogai

Žmonės į salę nebuvo įleidžia
mi, išskyrus Dariaus artimuo
sius. Girėno giminių nebuvo.

Docentas J. V. Nainys ati
dengė šilką ir Dariaus veidą pa
rodė jo žmonai. Ji išblyško i ėmė 
raudoti. Dukra ją ramino kaip 
galėjo.

Prie Medicinos instituto susi
rinko rinktiniai žmonės su gėlė
mis, vainikais. Tai buvo įstaigų, 
organizacijų atstovai, mokslo ir 
kultūros darbuotojai, sportinin
kai, aviatoriai, Dariaus giminės: 
našlė, dukra Nijolė su vyru Adol
fu Maštartu ir vaikais, Dariaus 
anūkais, Giedrima ir Skirmantu, 
bei kiti šeimos artimieji. Civi
linės aviacijos lakūnai nešė Da
riaus ir Girėno palaikus, kurie 
Medicinos rūmuose išbuvo 28 
metus.

Palaidojo Aukštųjų Šančių ka
pinėse. Palaidojo su kalbom, 
muzika. Seimai buvo palengvėji
mas, kad pagaliau Darių ir Girė
ną priglaudė mylimos tėvynės 
^enr'ė. (nukelta i 4 j>s/.)



Gediminas Šalna, pirmasis lietuvis slidininkas, olimpinėse 
žaidvnėse laimėjęs aukso medalį. KęstučioČ erke liūno nuotrauka

DARIUS IR GIRĖSJAS
(atkelta iš 3 psl.)

Po ketverių metų ant jų kapo 
buvo pastatytas skulptoriaus V. 
Mačiuikos sukurtas antkapinis 
paminklas. Jis buvo atidengtas 
1968 m. liepos 17 d., kai buvo 
minima 35 metų lakūnų žuvimo 
sukaktis. Paminklo architektai 
— Algimantas ir Vytautas Nas- 
vyčiai.

Juodame granite iškaltas lako
niškas įrašas:

Stepas Darius 
Stasys Girėnas 

“Lituanikos” skrydžiu nugalėję 
Atlantą, žuvo nepasiekę 
Tėvynės 1933. VII. 17.

Paminkle iškaltos lakūnų gal
vos su šalmais.

Visoje Lietuvoje jų vardais pa
vadinta daug gatvių, tiltų, mo
kyklų. Gimtieji kaimai taip pat 
pavadinti jų vardais. Išleistos dvi 
stambios monografijos: Petro 
Jurgėlos. “Sparnuoti lietuviai — 
Darius ir Girėnas”, 1935 m. ir 
Nijolės Dariūtės-Maštarienės 
“Darius ir Girėnas . Dar išleis
tas ir nuotraukų albumas. Iškeis
ta ir kitų literatūrinių knygų — 
poezijos, apysakų, rašoma dra
ma, pastatytas meninis filmas. 
Lietuvos paštas jų garbei išleido 
6 pašto ženklus.

Kiti įvairumai
Darius kelionėje rašė dieno

raštį. Kai Lituanika sudužo, die
noraštis buvo Berlyno policijos

LAKŪNŲ ISTORIJ4BAIGUS

Su šiuo numeriu baigiame pa
sakojimą apie Darių ir Girėną. 
60-ties metų sukakties nuo jų 
žuvimo proga buvo prasminga 
kiek arčiau susipažinti su lakūnų 
gyvenimu ir jų epocha. Juk tai 
mūsų tautinio susipratimo ir 
ry žtingumo istorija, tokia svarbi 
šiais laikais, kai Lietuva pamažu 
stiprėja. Atsirado naujos lite
ratūros, kurios anksčiau nebuvo, 
laibai gaila, kad neišėjo Petro 
Jurgėlos knygos “Sparnuoti lie
tuviai nauja laida. Pirmoji laida 
dėl savo kallx>s savotiškumo bu
vo sunkiai skaitoma. Petras Jur- 
gėla, tai suprasdamas, buvo pa
rengęs naują laidą, bet tuo tarpu 
Lietuvoje dideliu tiražu foto
grafiniu būdu išleido pirmąją lai
dą. Tai savotiškai pakenkė, nes 
apsunkino epochos ir žvgio su
pratimą.

Todėl norėjosi kitais žodžiais 
papasakoti tą istoriją, kuri dau

rankose, bet jį greitai grąžino. 
Dienraštis buvo Lituanikos mu- 
ziejuje.bet per antrą nacių oku
paciją dienraštis dingo. Iki šiol 
jis nerastas. Daugelis mano, kad 
dienraštįpaimti galėjo koks retų 
suvenyrų mėgėjas.

-o-

Petrasjurgėla, pirmosios kny
gos autorius, jautė, kad knygą 
reikia perredaguoti. Tai jis 
kruopščiai ir atliko. Apie tai 
dažnai kalbėdavo, atvykęs į 
“Darbininko” * redakciją. Kartą 
paskelbė, kad darbą baigęs, rei
kia surasti tik leidėją.

Tai buvo laikas, kai Lietuva 
žengė j nepriklausomybę. Auto
riui taip besidairant, 1990 m. 
Lietuvosžurnalistų sąjunga foto
grafiniu būdu pakartojo pirmąją 
laidą. Išleido dideliu tiražu.

Naujoji laida yra kur kas ge
resnė, bet kas dabar ją išleis.

-o-

Sią atkarpą parašiau, jausda
mas reikalu kad reikia šiuos did
vyrius prisiminti, kad daugeliui 
literatūraapie juos neprieinama 
ir net nežinoma. Mano darbas 
nepretenduoja į kokią rimtą stu
diją. Tai prisiminimas tų žmo
nių, kurie neužmirštami ir čia, 
ir Lietuvoje . Tai tik gėlių puokš
tė nuo Amerikos lietuvių ant 
lakūnų kapo Tėvynėje, ant to 
juodo granito, kuriame atsispin
di dangaus debesys ir gėlės.

( Pabaiga) 

geliui buvo mažai žinoma. Abu 
lakūnai savo patriotiniu nusitei
kimu buvo tiltu tarp Lietuvos ir 
Amerikos. J iedu Amerikos lietu
vius labiau a t gręžė veidu į Lietu
vą. •

Dėkoju visiems, kurie domė
josi šia tema, skaitė pasakojimą. 
Dėkoju ir tiems, kurie atsiuntė 
medžiagos. Feliksui Bočiūnui iš 
SunnyHilIs, atsiuntusiam “Lie
tuvos Aido" dienraščio iš 1933 
m. lieposžOd., Kazimierui Ma- 
tuzui, gyvenančiam Richmond 
Hill, filatelistui, atsiuntusiam iš
leistų pašto ženklų nuotraukas ir 
nuotraukas tų vokų, kuriuos 
lakūnai vežė savo lėktuve. Taip 
pat atsiuntė irto meto “The New 
York Times" iškarpas apie 
lakūnų skrydį ir žuvimą. Pašto 
ženklų ir Vokų panaudoti ne
galėjome

■'v—

Dėkdju "Darbininko" redak
cijai, kuri skvrė tiek daug vietos

OLIMPINIŲ ŽIEMOS ŽAIDYNIŲ PARAŠTĖJE
Nuo vasario 12 d. sporto 

mėgėjai žvelgs į Lillehammer 
(lietuviškai būtų Mažasis plaktu
kas) miestą, 170 km į šiaurę nuo 
Oslo, kur prasidės XVII olim
pinės žiemos žaidynės.

Ne atsitiktinai skandinavų ša
lys yra įrėžusios gilų pėdsaką 
sporto pasaulyje. Pastaraisiais 
metais ypač norvegai. Jie jau toli 
gražu ne vien žiemos sporto 
galiūnai. Jie turi iškilią lengva- 
tlečių (ietininkė Hattestad, ma- 
ratono.bėgikės Wartz ir Kristian- 
sen), olimpinius medalius raško 
imtyninkai, buriuotojai, irkluo
tojai, šauliai. Norvegijos futbolo 
rinktinė išsikovojo teisę, daly
vauti 1994 pasaulio pirmenybių 
baigminiuose žaidimuose JAV, 
Norvegijos moterų rankinio 
rinktinė 1993 pasaulio pirme
nybėse gavo bronzos medalį.

Iš 4,3 milijono gyventojų treč
dalis priklauso sporto klubams ir 
pastoviai sportuoja. Ketvirtis 
milijono (tiksliau — 247,461) 
norvegų žaidžia futbolą, o lenk
tyniavimą slidėmis praktikuoja 
140,000 piliečių. Itin svarbus 
vaidmuo sporto plėtrai atitenka

IŠ LIETUVOS BAŽNYČIOS GYVENIMO
(atkelta iš 1 psl.)

likų Bažnyčiai. Už savo darbą ko
misija atsakanti Vyskupų konfe
rencijai.

Po to vyskupas pristatė naują 
TV studijos statutą, kuriame pa
brėžiama, jog katalikų televizijos 
studija laikinai lieka Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios informacijos 
centro sudėtyje ir kaip jo padali
nys, pavaldus Lietuvos Vyskupų 
konferencijai, vykdo konferenci
jos iškeltus uždavinius. Pagrin-r 
diriė studijos užduotis — evan
gelizuoti Dievo tautą ir atsiliepti 
į Katalikų Bažnyčios poreikius 
Vatikano II susirinkimo dvasio
je. Studijos darbuotojais gali tap
ti asmenys, praktikuojantys 
tikėjimą bei sugebantys' vykdyti 
Bažnyčios keliamus uždavinius. 
Studija įpareigojama, rengiant 
evangelizacines laidas, glaudžiai 
bendradarbiauti su rarpdiecezi- 
niu katechetikos centru.

Vyskupas Sigitas Tamkevičius 
informavo, kad TV studijos di
rektoriumi paskirtas p. Donatas 
Vilkas, vyr. redaktoriumi kun. 
Robertas Grigas. Studijos planus 
bei programas rengs darbo gru
pė, įsteigta prie Lietuvos Vys
kupų konferencijos Masinių in
formacijos priemonių komisijos.

KALĖDINĖ LIETUVOS 
“CARITAS” AKCIJA

Lietuvos “Caritas” federacijos 
Vargo mažinimo sekcija drauge 
su Kauno miesto savivaldybės 
socialiniės rūpybos skyriumi bei 
Lietuvos konservatorių partija 
Sv. Kalėdų proga surengė labda
ros akciją vargstantiems žmo
nėms — vienišiems seneliams, 
daugiavaikėms šeimoms, invali
dams. Pasak Vargo mažinimo 
sekcijos referentės Vitalijos Mik- 
ličienės, akcija buvo surengta 
Sv. Kūčių dieną 16 valandą 24 
Kauno miesto vietose mokyklo
se, ligoninėse, parapijų bažny- 

lakūnų prisiminimui ir pagerbi
mui. lakūnams žuvus. “Darbi
ninko laikraštis jau už mėnesio 
buvo užsimojęs išleisti knvgą 
apie jų gyvenimą ir tragišką žūtį. 
"Darbininkas" pirmasis rūpinosi 
knygoje įamžinti jų žygį ir buvo 
pradėjęs tai organizuoti. Vėliau 
šią idėją perėmė Dariaus gimi
nės, sesers vyras, tam reikalui 
nepagailėjęs pinigų.

Tad prie lakūnų istorijos, jų 
prisiminimo palaikymo “Darbi
ninkas" tikrai daug prisidėjo

Dar kartą visiems ačiū!
Paulius Jurkus 

gimnazijoms ir kariuomenei. Yra 
10 gimnazijų vien tik sportinin
kams, kur jie treniruojasi ir išei
na normalų mokymosi kursą. 
Sporto gimnazijoms lėšas 
parūpina valstybė, savivaldybės 
ir sporto organizacijos.

Vis dėlto toji smarkiai į viršų 
šoktelėjusi pasiekimų kreivė 
daugeliui norvegų yra per stai
gus reiškinys. Jaunieji sporto 
žymūnai, ypač slidininkai, labai 
gerbiami, bet netrūksta ir įtarti
nų žvilgsnių, nes naujieji meis
teriai esą sulipdyti iš kitokio mo
lio, negu įprastiniai norvegų did
vyriai. Žurnalistas Andreas 
Hompland Oslo laikraščio “Dag- 
bladet” skiltyse klasišką didvyrį 
taip nusako: “Jis turi ateiti iš 
žvarbios norvegiškos gamtos, 
laimėti viską, kas galima ir po to, 
kaip visiškai normalus žmogus, 
vėl dingti”. Betgi laikai keičiasi 
ir jau dabar norvegai įsisupa į 
sporto aistrą, kaip ir kituose 
kraštuose.

Olimpinis miestas Lilleham
mer (23,000 gyventojų) yra prie 
didžiausio Norvegijos ežero Mjo- 
sa. Miestas sąžiningai puoselėja 

čiose. Vienu metu pagelbėta 
1,500 žmonių. Už paaukotus 
koncernų SBA ir EBSW, Lietu
vos akcinio inovacinio banko 
Kauno filialo bei Ūkio banko pi
nigus surengtos Kūčių vaka
rienės bei paruošti maisto rinki
niai, skirti švenčių dienoms. 
Šventines dovanėles įteikė ir ga
mybinių susivienijimų “Silva” 
bei “Trikotažas” atstovai.

Nebuvo pamiršti ir patys ma
žiausieji, pasakė referentė. 
Lėlių teatre jiems buvo vaidina
mas spektaklis, įvairūs renginiai 
vyko “Planetos” kino teatre. Pa
sak Vitalijos Mikličienės, mūsų 
vaikais pasirūpino Gidenburgo 
vyskupijos (Vokietija) Maltos pa
galbos tarnyba ir vietos “Caritas” 
organizacija, atsiuntusios į Lie
tuvą labdaringą krovinį, kurį su
darė 1,5 tonos šokolado.

Išleistas naujas liturginis 
giesmynas

Prieš Sv. Kalėdas pasirodė 
naujas liturginis giesmynas, kurį 
60,000 egzempliorių tiražu išlei
do Vilkaviškio vyskupijos kurija. 
Giesmyną, išleistą popiežiaus 
Jono Pauliaus II apsilankymo 
Lietuvoje proga, parengė kuni
gas Kazimieras Senkus, bažny
tinės muzikos magistras, Rotteri- 
burgo-Stuttgarto vyskupijos lie
tuvių sielovados vadovas. Įvadi
niame Vilkaviškio vyskupo Juo
zapo Žemaičio MIC žodyje sako
ma: “Tikimės, jog šis kunigo Ka
zimiero Senkaus giesmynas bus 
labai naudingas ugdant Lietuvo
je liturginio bendruomeninio 
giedojimo tradiciją. Šis pataisy
tas ir papildytas leidimas, gražiai 
vainikuojantis kunigo K. Sen
kaus auksinį kunigystės jubilie
jų, leidžiamas paties jubiliato pa
stangomis ir, jam tarpininkavus, 
Rotterburgo-Stuttgarto ordina- 
riato finansinės paramos dėka”.

Lietuvos gyventojai 
labiausiai pasitiki Bažnyčia

1993 m. gruodžio mėnesį Lie
tuvos gyventojai labiausiai pasi
tikėjo Lietuvos Katalikų Bažny
čia. Atsakydami klausimą “Saky
kite, ar jūs pasitikite ar nepasiti
kite kiekvienu iš šių institutų”?. 
Bažnyčią teigiamai įvertino 77% 
apklaustųjų. Lyginant su lapk
ričio mėnesiu, teigiamai verti
nančių Bažnyčią padaugėjo 6%. 
Masinės informacijos priemones 
gruodžio mėnesį palankiai verti
no 66% apklaustųjų, Lietuvos 
vyriausybę — 47%, Prezidento 
tarnybą — 42%, Lietuvos Seimą 
— .38%.

savo tradicijas, gyventojai di
džiuojasi praeities vertybėmis. 
Pagrindinės gatvės mediniai pa
statai atžymėti Norvegijos-♦au
tinės architektūros premija. 
Miestas turi įdomių muziejų, 
beveik šimto metų senumo, 
Kultūros namus, o miesto Skan
senas — oro muziejus yra vienas 
didžiausių bei įdomiausių Siau
rės Europoj.

Be sportinių varžybų numaty
ta ir vykdoma (jau nuo sausio 
mėn.) plati kultūrinė programa. 
Yra progų susipažinti su šiaurės 
gyventojų sami buitimi — ant 
užšalusio Mjosa ežero įrengtas 
sami kaimelis.

įdėja rengti olimpines žaidy
nes jau 1981 m. kilo iš Vokietijos 
kilusiam viešbutininkui Mūlle- 
riui, kuris 1986 m. atsikėlė į Lil
lehammer. Menu, kaip 1984 m. 
per -žaidynes Sarajeve, buvo su
rengtas susipažinimo priėmi
mas, kuriame dalyvavo ir kara
lius Olavas V. Beje, Lilleham
mer yra vienintelis miestas pa
sauly, savo herbe turįs slidininką 
(vikingas su slidėmis). Iš miesto 
kilę slidininkai ir čiuožikai iki

Lietuvos ir Didžiosios Britani
jos rinkos bei viešosios nuo
monės tyrimų kompanija “Balti
jos tyrimai” š. m. gruodžio 10-19 
d. apklausė 1003 vyresnių nei 15 
metų Lietuvos gyventojų 103 ša
lies vietovėse. Cauti duomenys 
paskelbti 1993 m. gruodžio 23 
d. “Respublikos” laikraštyje.

PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĖ LIETUVOJE

(atkelta iŠ 3 psl.) 

užsienio lietuvių pasirodymams. 
7 v.v. įvyks antrasis šokių kon
certas. Aišku, tebeveiks mugės, 
parodos ir koncertukai visame 
Vilniaus senamiestyje.

Liepos 10 d.
Ši diena prasidės iškilmingo

mis mišiomis Vilniaus arkikated
roje bazilikoje. Mišios įvyks 
12:30 v. Tuoj po jų tradicinės ei
tynės iš Katedros aikštės Gedi
mino prospektu į Vingio parką, 
kur įvyks dainų diena. 6 v.v. 
įvyks ceremonijos dainų ir šokių 
šventėms paminėti. Po to bus 
pati dainų diena, dalyvaujant vi
siems Lietuvos bei išeivijos cho
rams. Po to vakaras bus tęsiamas 
užsienio lietuvių vakarone Vin
gio parke.

Liepos 11 d.

Patys smagiausi renginiai jau 
baigti, tačiau įvyks aptariamoji 
konferencija šventės, kurios 

šiol yra laimėję po tris aukso, si
dabro ir septynis bronzos meda
lius.

Jau senovės graikai tikėjo, jog 
sportas ir kultūra eina ranka ran
kon. Modernios olimpinės žai
dynės palaiko tą tradiciją. Šie
metinis Norvegijos meno festi
valis turės apie 500 renginių su 
9000 dalyvių. Programa įvairi: 
klasikinė muzika, dramos veika
lai, opera, baletas, poezijos va
karai, džiazas, tautosaka. Festi
valis vyksta keturiose vietovėse: 
Lillehammer, Hamar, Gjevikir 
Oslo.

Patys norvegai sakof kad Peer 
Gynt, ūkininkas, medžiotojas ir 
sapnuotojas, buvo perdaug me
lagis, bet niekas neapsigaus at
vykęs į Peer Gynt karalystę. 
Taip ir su meno festivaliu.

Iš operų minėtinas Kunt 
Hamsun šuolis į sceną — sausio 
15 d. Norvegijos tautinėj operoj 
Oslo buvo premjera “Misteri
jos”, pagal Hamsuno to pat var
do romaną, kurį parašė 1892 m. 
Kitos operos: “Anne Pedersdot- 
ter” — apie apkaltintą raganą, 
kuri buvo sudeginta Bergene 
1590 m.), “JePPe Pagal Holber- 
go 18-to šimtmečio veikalą —tai 
norvegų operos klasikinis kūri
nys, ne paskutinėj vietoj ir opera 
“Makbetas”.

Vienas iš dramos teatrų rodo 
naują pjesę “Maria Q”, apie Ant
rojo pasaulinio karo išdaviko 
Quislmgo žmoną, kita pjesė apie 
sapningą kelionę į rojų ir pragarą 
“ Draumdvedot” - tai 14-to šimt
mečio legenda, užrašyta tik apie 
1850 m. Žinoma, nestinga Ibse
no veikalo “Statybininkas Sol- 
ness ir Sigrid Undset triologijos 
“Kristina, Lauranso duktė”(taip

(nukelta į 5 psl.)

šūkis “Viena tauta — viena 
kultūra”.

Nuo liepos 11 d. iki 18 d. atvy
kę užsieniečiai su savo šokių bei 
dainų vienetais turės progos pa- 
bendrauti atskirose Lietuvos 
vietovėse, būdami Lietuvos an
samblių svečiais.

Programos turistams
Turistams taip pat netrūks 

užsiėmimų. Daugelis agentūrų 
siūlo turistines keliones po Lie
tuvą. Tai bus gera proga, nes 
būsite dalyvavę šventės rengi
niuose. Dauguma šių firmų pa
rūpina ir bilietus į šventės rengi
nius.

Tiems, kurie ne pirmą kartą 
bus Lietuvoje, siūloma aplankyti 
Baltijos respublikas. Kelionę 
baigti dainų švente Lietuvoje. 
Aišku, yra galimybė po šventės 
pabūti dar ir pas savo gimines.

Nežiūrint, kokį variantą pasi
rinksite, skambinkite savo kelio
nių agentūrai.



KATALIKŲ SOCIALINĖ DOKTRINA IR 
3 EKONOMINĖ VEIKLA

Todėl 
ūkio tvarką turi lemti ne tik funk
cionalumo aspektas, bet ir žmo
gaus asmens vertybės bei teisės. 
Katalikų socialipės doktrinos po
zicija konkurencijos atžvilgiu 
pasižymi siekimu pabrėžti kon
kurencijos instrumentinį pobūdį 
ir būtinybę pajungti ją aukštes
niems tikslams. Nevaržomos 
konkurencijos tvarka neturėtų 
būti aukščiausias ūkio dėsnis. 
Siame kontekste pateikiami visų 
pirma du kritiniai argumentai. 
Pirmasis nukreiptas prieš griau
nančius padarinius, kuriuos su
kelia savo pačios valiai palikta 
konkurencija, skatinanti neribo
tą valdžios ir pelno siekimą, kas 
savu ruožtu sunaikina sveikos 
konkurencijos struktūras. Vadi
nasi, gryną konkurenciją, kurio
je visada slypi savigriovos ele
mentai, būtina apriboti. Antrasis 
argumentas teigia, kad nevar
žomos konkurencijos mechaniz
mas arba “aklas” teisingumo ir 
žmogaus orumo reikalavimams 
ir pirmiausia prieštarauja senai 
liberalų tezei, jog visa, kas atsi
randa laisvos konkurencijos pro
cese, jau savaime yra teisėta ir 
gera. Konkurencijos sąlygomis 
rinkoje visada įsitvirtinąs “geres
nis” rezultatas. Bet kas yra tasai

Opozicijos 
lyderis kalba

Opozicijos lyderis Vytautas 
Landsbergis sausio 31 d. spaudos 
konferencijoje komentavo tai, kad 

. Lietuva pasirašė "Bendradarbiavi
mo taiko labui" sutartį. Landsber
gio nuomone, dabar yra svarbu, 
kaip susitarimas bus realizuojamas. 
Opozicijos lyderis mano, kad re
miantis šiuo dokumentu, reikėtų 
atskirų susitarimų tarp NATO ir 
Lietuvos. Landsbergis priekaišta
vo A. Brazauskui už jo kalbas Briu
selyje. Jose, pasak Landsbergio, 
buvo pabrėžiama Lietuvos pozici
ja apie ėjimą į NATO kartu su 
Rusija. Tai primena ir Rusijos 
užsienio reikalų ministro A. Ko- 
zyrev pareiškimą, kad "Bendradar
biavimas taikos labui" yra Rusijos, 
o ne JAV idėja.

Padėtis Rusijoje, sakė Landsber
gis, verčia vis labiau nerimauti. 
Tuo tarpu ir toliau rengiama sutar
tis dėl karinio transporto į Kalinin
grado sritį. Jeigu ji bus pasirašyta, 
Lietuva bus įjungta į Rusijos ir 
NVS karinės sąveikos sistemą. To 
išvengti, Landsbergio nuomone, 
galima pasirašant vienkartinius 
susitarimus. Tačiau Lietuvos val
džia apie tai negalvoja.

ŽEMĖS SAVININKŲ PROBLEMOS DIDĖJA
(atkelta iš 1 psl.)
socializmo šalininkas, - pasakė 
Landsbergis. - Be to, jai naudingas 
moralinis kaimo degradavimas, 
todėl LDDP sustabdė jo atgimimą, 
jaunimo grįžimą i tėvų namus - tą 
gražų momentą, kai jau buvo at
sirandančios darnios ir darbščios 
ūkininkų šeimos, kurios atstatytų 
tėvų sodybas, nelaikytų savo vaikų 
internatuose".

Kalbėtojo nuomone, Šiandieni
nė valdžia priėmė nekonstituci- 
nius sprendimus dar ir todėl, kad 
ji žino - ūkininkai už juos nebal
suos. Balsuos tie, kurie gaus po 2- 
3 hektarus žemės ir LDDP laikys 
savo geradare.

Landsbergis kalbėjo: "Maskva 
šiandien yra ne Rytuose, ji yra 
Vilniuje. Sakykim, Konstitucijos 
pagrindų griovimas neabejotinai 
eina iš LDDP smegenų centro. 
Taip pat, kaip ir mūsų jėgų skaldy
mas. Dabar LDDP gyvybinis in
teresas - įkurti savo partiją kaime - 
gal valstiečių liaudininkų, gal kokią 

“geresnis” kokybės požiūriu? 
Čia Katalikų socialinė doktrina 
laisvos rinkos ūkio šalininkams 
gali pateikti keblių klausimų.

Ūkio prasmę, kaip sakoma en
ciklikoje “Gaudium et spės” (Nr. 
64), sudaro ne gamybos augimas 
kaip toks, ne pelno gavimas ir 
valdžios vykdymas, bet tarnavi
mas žmonėms, ir būtent visiems 
žmonėms, atsižvelgiant į jų ma
terialinius poreikius, bet lygiai 
taip pat ir į tai, kas reikalinga jų 
dvasiniam, doroviniam ir religi
niam gyvenimui”. Tačiau kas at
sako už prioritetinių vertybių 
nustatymą? Pirmiausia čia pa
minėtini “vertybių” poreikį jau
čiantys vartotojai, kad ir kaip jų 
gerovės ir vartojimo standarto 
vaizdiniai būtų veikiami iš šalies. 
Juk nereikia užmiršti, kad rekla
ma yra ne vien privataus ūkio 
reikalas, bet turi būti ir viešų bei 
privačių švietimo bei masinių in
formacijos priemonių uždavinys 
“vartotojų švietimo” prasme. 
Kaip paskutinė normatyvinė ins
tancija ūkinėms vertybėms nu
statyti savo atsakomybę už vi
suotinę gerovę turi įsisąmoninti 
valstybė, kuri gali reguliuoti 
ūkinį vyksmą per įstatymų leidy
bą ir ūkio, finansų bei mokesčių 
politiką. Tai reiškia stiprų vals
tybės kišimąsi į ekonomikos eigą. 
Kaip prioritetinių vertybių nu
statymo pavyzdžiai paminėtinos 
valstybinės subvencijos butų 
statybai, žemės ūkiui, tam tikras 
pramonės sritis koreguojantys 
veiksmai, įsikišantys į laisvos 
rinkos dėsnių veikimo sritį. Vals
tybei tenka sunkus uždavinys, 
sprendžiant, kam teiktina pir
menybė.

Žinoma, šios valstybinės įsta- 
tymdavystės bei politikos, glo
balinio valdymo bei investicijų 
planavimo formos žymiai susiau
rina laisvą konkurenciją. Neretai 
kyla klausimas, ar apskritai bega
lima kalbėti apie rinką. Katalikų 
socialinė doktrina negali konkre
čiai atsakyti, kiek konkrečioje si
tuacijoje turi būti laisvės ir kiek 
socialinio suvaržymo. Sprendi
mas priklauso nuo to, ar ir kokiu 
laipsniu laisva ūkinė iniciatyva 
gali įveikti socialinius ir ekologi
nius iššūkius. Tačiau dar kartą 
pažymėtina, kad pagal subsidiš
kumo principą, nustatant kom
petencijų seką, valstybė tėra 
paskutinioji problemų sprendi
mo instancija, o abejonių jos da
lykine kompetencija bei sugebė
jimu įžvelgti vertybes reiškiama 
nemažai.

kitą, kuri tikrai supriešintų kaimo 
žmones. Kartais mums priekaištau
jama, kodėl tokioje situacijoje 
opozicija, kuri viską mato, nekelia 
žmonių streikuoti. Bet streikai turi 
kilti savaime, iš apačios. Dirbtinai 
šito daryti negalima - per anksti 
sukurstytą streiką lengva sutriuš
kinti, kad jis nekiltų kitą kartą".

Lietuvos žemės savininkų IV 
konferencijos dalyviai patvirtino 
savo paruoštus "Agrarinės refor
mos metmenis", taip pat priėmė 
kreipimąsi i Prezidentą, Seimą ir 
Vyriausybę, kuriame siūloma ne
delsiant ir besąlygiškai išduoti že
mės nuosavybės dokumentus, pa
leisti žemės rinką, sustabdyti žemės 
parceliavimą po 2-3 hektarus.

Praėjusi konferencija iššaukė ir 
vyriausybės padidintą "susirūpi
nimą" žemės reformos eiga. Mi
nistras pirmininkas A. Šleževičius 
vasario 2 d. pareiškė, kad "žemės 
reformos tempai nepatenkina nei 
vyriausybės, nei žemės savininkų". 
Tačiau, pasakė premjeras, dabar 

“teisingumo atlyginimo”. Todėl 
vieną svarbiausių ūkinės tvarkos 
elementų turėtų sudaryti tarifų 
autonomija, kuri išplaukia iš koa
licijų laisvės, t. y. iš darbadavių 
ir darbėmių teisės laisvai jungis 
į profsąjungas bei darbdavių są
jungas. Šitaip susivienijusios 
pusės išsiaiškina apipusiškus in
teresus bei sudaro atitinkamus 
atlyginimą bei darbo sąlygas re
guliuojančius susitarimus.

Darbėmiai savo suinteresuo
tumą didesniais atlyginimais gali 
realizuoti tik tokiu atveju, jeigu 
įmonės gauna atitinkamą pelną. 
Jeigu verslininkas orientuojasi į 
pelną, dar negalima teigti jog jis 
tai daro iš gryno godumo. Net 
socialiniu etiniu požiūriu pelnas 
atlieka svarbią funkciją, skatin
damas, pavyzdžiui, atsakomybę 
bei norą geriau dirbti. Nuo pel
no priklauso ir naujos investici
jos. Negalima paprasčiausiai rei
kalauti daugiau darbo vietų, ne
sukuriant tam sąlygų, t. y. 
neužtikrinant, kad įmonė būtų 
rentabili, dirbtų pelningai. En
ciklika “Quadragesimo anno” 
reikalauja pelno investicijų kaip 
priemonės kovai su bedarbyste. 
Nuo tada pelnas pateisintas ir so
cialiniu etiniu požiūriu.

Darbas ir bedarbystė
Enciklika Laborem exercens” 

į visų socialinių klausimų centrą 
stato darbą. Tačiau darbas reiš
kia daugiau negu vien ekono
minį gamybos faktorių. Minimas 
ir teigiamai įvertinamas fizinis ir 
dvasinis darbas, vadovaujantis 
verslininkų darbas, auklėjimo ir

OLIMPINIŲ ŽIEMOS ŽAIDYNIŲ PARAŠTĖJE
(atkelta iš 4 psl.) 
užrašyta lietuviškam vertime, 
Vilnius, 1960). Tarp kitko, rašy
toja Undset — ilgametė Lille
hammer gyventoja.

-o-
Olimpinės žaidynės Lilleham

mer sugrąžina ir praeities at
spindžių. Vyresnieji prisime
nam dailiojo čiuožimo legendą 
norvegę Sonja Henie, kuri gavo 
tris olimpinius aukso medalius 
(1928, 1932, 1936), paskutinį 
kartą matyta Nevv Yorko Madi- 
son Sųuare Garden 1948 m.), jau 
kaip ledo revue dalyvė. Iš vyrų 
nemažesnė legenda yra šuolinin
kas su slidėmis Birger Ruud, 
laimėjęs olimpinį auksą 1932 ir 
1936 m. Beje, 1948 m. St. Morit- 
ze Ruud jau buvo treneris,'bet 
oro sąlygos drastiškai pablogėjo.

Atlyginimas ir pelnas tad Jis nutare Pavaduot'' ne taiP
* patyrusį šuolininką Thrane ir 

Valstybė nepajėgi nustatyti neapvylė — laimėjo sidabro me-

žemė grąžinama sparčiau. Seimo 
agrarinio komiteto pirmininkas 
Mykolas Pronckus dar sausio 27 d. 
buvo padaręs tikrą "atradimą": 
"Prasidėjusi beveik prieš trejus 
metus žemės reforma šiuo metu 
įgauna normalų pagreitį, konkre
čius jo vyksmo procesus kaime 
valstybė pradeda valdyti".

Vien jau tokie pasisakymai rodo, 
kad žemės reforma Lietuvoje vyks
ta chaotiškai ir neaiškia kryptimi. 
Reformos nėra gamtiniai procesai, 
jos visada nuo pat pradžių turi 
būti kontroliuojamos tam tikrų 
pareigūnų. Prieštaringos premjero 
ir agrarinio komiteto pirmininko 
kalbos rodo, kad žemės reforma 
Lietuvoje valdoma skirtingų jėgų 
su skirtingais interesais, kurie 
dažnai būna asmeniniai. Padidėjęs 
premjero susidomėjimas žemės 
reforma patvirtina tai, kad Žemės 
savininkų konferencija vyko nevel
tui: išsakytos skaudžiausios žemės 
ūkio problemos, pasikeista gali
mais jų sprendimo būdais.

Gina Kisieliūtė, poeto Romualdo Kisieliaus dukra, sausio 11 
d. tragiškai žuvusi San Diego, CA.

namų ūkio darbas. Darbas šiuo 
plačiu požiūriu pasirodo esąs 
natūralus fundamentinis žmo
gaus egzistencijos matmuo. Teo
logijos požiūriu šis matmuo 
glūdi dieviškoje kūrinijoje: žmo
gus yra itin kūrybingo Kūrėjo at
vaizdas. Jis pabrėžtinai įpareigo
tas darbu pajungti sau žemę ir 
atsakingai formuoti gamtą.

Darbas yra priemonė tikslui ir 
nėra savitikslis. Imant bendrai, 
jis tarnauja žmogaus savisklai- 
dai, nes žmogus per darbą įgy
vendina savo gyvenimo vertybes 
bei tikslus (nors, žinoma, ne vi- 

Lillehammer’94

dalį, nors Birger Ruud jau buvo 
36 m. amžiaus. Beje, tąsyk nor
vegai susėmė visas tris pirmąsias 
vietas.

Atmintin įsisegusios prieš de
šimtmetį įvykusios žaidynės Sa
rajeve. Dabar ten niekas nesirū
pina sportu, nes vyksta pilietinis 
karas ir didelė kova už būvį. Se- 
rajeve tąsyk teko susipažinti su 
simpatingu treneriu Jakubaus
ku. Jo auklėtinis Gediminas Šal
na padėjo Sovietų Sąjungai 
laimėti 4x7,5 km biatlono esta
fetę, o 10 km pavienėse varžybo
se Šalna turėjo pasitenkinti 5-ja 
vieta. Tada laimėjo norvegas 
Kvalfos —jo laikas 27 sek. geres
nis už mūsiškio. Šalna buvo pir
masis iš lietuvių, olimpinėse žie
mos žaidynėse gavęs aukso me
dalį. Šiemet Sarajeve daug krau
jo ir skausmo. Be žmonių aukų, 
gaila senų pastatų, o ypač grau
du, kad netolimas Mostaro mies
te sunaikintas istorinis tiltas (sta- 
ri rhost), turko architekto kūri
nys iš 1566 m., ilgametė miesto 
pažiba.

Be Šalnos, vėliau džiaugėmės 
slidininke Vida Venciene, kuri 
1988 m. Calgary laimėjo 10 km 
prabėgimą ir buvo trečioji 5 km 
nuotolyje. Vencienė su kitais, 
jau už Lietuvos trispalvę, daly
vavo 1992 m., Albertville ir šie
met vyksta į Lillehammer. Spau- 
sime nykščius, kad lietuvių pasi
rodymas būtų patenkinamas. 
Kiek galima spręsti iš tolo, mū
siškiai bus iš tų. kuriems svarbu 

sas). Ekonomikos srityje darbu 
visų pirma siekiama įsigyti gyve
nimui reikalingų dalykų, t.y. su
kurti materialinį “savęs įgy ven
dinimo pagrindą. Būtent šioje 
srityje už “atliktą darbą reikia 
mokėti “teisingą atlyginimą .

Darbas negali būti atsietas 
nuo jo subjekto. Žmogus kaip 
darbo subjektas netraktuotinas 
vien kaip gamy bos faktorius. Jo 
darbo sąlygos turi atitikti jo kaip 
asmens orumą. Todėl Katalikų 
socialinė doktrina ragina imtis

(ntikelta į 7 psl.)

daly vauti olimpinėse žaidynėse, 
bet kurie ne visuomet gali pasi
puošti medaliais. Betgi sporte 
būna netikėtumų ir jei tokių pa
sitaikytų Lietuvos naudai, galė
sim tik pasidžiaugti.

Eikim gilyn į praeitį ir. nusi
metę 55-rių metų dangą, atsi
dursim 1939 m. pasaulio slidžių 
pirmenybėse Zakopanėj. Iš Kau
no buvom atvykę penki žurna
listai. Viešbučio restorane ant 
mūsų stalo turėjom lietuvišką 
trispalvę. Vienas iš mūsų atsto
vavęs Kauno dienraščiui “Lietu
vos žinios , nebuvo iš spsųlo 
sluoksnių. Užtai vėlų vakarą, kai 
rašydavo savo reportažą į Kauną, 
prašydavo jauniausiojo iš gru
pės. kaip jis sakydavo Benjami
no, pataisyti, palyginti reportažo 
sportinę dalį. Mielai tai atlikda
vau. ir tarp mūsų užsimezgė 
draugiškas ryšys, kuris sustip
rėjo 1941-1942. kai kartu dirbom 
dienraščio “Į Laisvę" redakcijoj 
Kaune.

O dabar iš to penketuko Zako
panėj ar tik ne dviese su kolega 
iš “Lietuvos žinių“ likom šiame 
pasaulyje. Bepigu buvo būti ta
šyk jauniausiam — tik 17-kos 
metų. Dabar tie du skaičiai susi
keitė vietomis, na. ir dar vieneri 
metai priedo. Bet ieškoti tyro 
džiaugsmo sporte ir dabar ne vė
lu, nors žymiai sunkiau jį rasti, 
ir ne dėl metų krūvio.

Kęstutis Cerkeliūnas

Šiam piešiniui pagrindas 
buvo 4000 metų senumo rai
žinys uoloj, rastas Norve
gijoj. Raižinys rodė anųjų 
laikų slidininką.

— Alfonsas Petrutis, buvęs il
gametis “Amerikos Balso Wa- 
shingtone lietuvių sky riaus ve
dėjas. kalbės Vasario 16-osios 
minėjime Brocktone vasario 20 
d., sekmadienį. 3 vai. popiet Sv. 
Kazimiero parapijos salėje.

— Tėv . Augustinas Dirvelė, 
OFM, bi ivęs Sv. Antano gimna
zijos Kretingoje rektorius ir lie
tuvių pranciškonų provinciolas, 
1940 m. bolševikų buvo suimtas, 
kalintas Lietuvos kalėjimuose ir 
ištremtas į Sibirą. Jei dar yra 
gyvų jo kančią liudininkų, jie la
bai prašomi apie tai parašyti 
adresu: Tėv Placidas Barius. 
OFM Franciscan Monaste- 
ry. P. O. Box 980. Kennebimk- 
port. M E 04046.

— ŠALFASS-gos 1994 m. jau
nučių krepšinio pirmenybės 
įvyks balandžio 23-24 dienomis 
Clevelande. OH. Vykdo — Cle- 
velando LSK Žaibas. Registraci
ja privalo būti atlikta iki vasario 
28 d. adresu A idas Tatarūnas, 
18202 VVindvvard Rd.. Cleve- 
land, O H 44119. Tel. 216 486- 
7916, Fax: 216 943-4485.

— Lietuvos Aplinkos apsau
gos departamento techniniame 
centre pradėjo veikti nauja, mo
derni kompiuteri nė-programi nė 
sistema. Du didelio pajėgumo 
kompiuterius ir kitus sudėtingus 
įrengimus sumontavo į V ilnių at
vykusi JAV Aplinkos apsaugos 
agentūros 5-ojo regiono admi
nistratoriaus Valdo Adamkaus 
vadovaujama komanda.

— Dr. Vy tautas ir Vanda Ma
jauskai, Jupiter, FL. sausio 2 d. 
atšventė vedybų auksinę sukak
tį. Jų vaikai, kurių išaugino šešis, 
tėvams suruošė šventinę puotą, 
o svečiai suaukojo ta proga 
SHMM), skirdami tai per Ateiti
ninkų federacijos fondą vargs
tantiems Lietuvoje.

— Jonas Damauskas, istori
kas ir žurnalistas, sausio 21 d 
atšventė- amžiaus 90 metų su
kaktį.

— Los Angeles, C A. Dramos 
sambūris dėl žemės drebėjimo 
turėjo pakeisti Algirdo lainds- 
bergio dramos spektaklių datas. 
Spektakliai vyks vasario 19-20 
dienomis Sv Kazimiero lietus ių 
parapijos salėje.

— Daytona Beach, FL. Lie
tuvių klubas sausio 9 d išsirinko 
naują valdy bą, kuri vėliau pasi
kvietė papildomus narius. Da
bar valdy bą sudaro: pirm. Jonas 
Daugėla, vicepirm Aniceta Ma
žeikienė, sekr. Ona I^mienė. 
ižd. Danutė Silbajorienė. rengi
nių vadovė Ona Daržinskienė. 
nariai Alfonsas Bacevičius ir Al
girdas Šilbajoris Artimiausi įvy
kiai klubo veikloje: — V asario 20 
d. — Lietuvos nepriklausomy- 
l>ės 76 m. minėjimas, kovo 1-3 
d. vysk Pauliaus Baltakio, apsi
lankymas, kovo 13 d — nepri- 
klausomvlrės atstatv mo šventė.

— ŠALFASS-gos 1994 m. al
pinistinės slidinėjimo pirmeny
bės įvyks vasario 26 d Blue 
Mountain Ski Resort, Colling- 
W(mkL Ont., Kanadoje. Vykdo 
Toronto LSK Jungtis.

— Amerikos Lietuvių gy dyto
jų sąjunga mosią tradicinį semi
narą kūvo .5-12 dienomis (kolora
do kalnų Crestred Butte vieto
vėje.



Lietuviai esame visi - 
Lietuvių Fonde ar esi?

14911 127th Street 
Lement, IL 60439 
Tel.: (708) 257.1616 
Fax.: (708) 257-1647

uhhii mus /< įminu hiiiuii
Santrumpos: atm. jn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio = 

aukotojas, jm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = įnašų 
iš viso.

1993 m. lapkričio mėn.:

1 x $10 Balukas Antanas atm. jn., $110.
2 x $25 Klosis VValter, $285; Raulinaitytė dr. Jūratė Elena, $185.
1 x $30 Razma dr. Edis P. ir Kristina, $730.
1 x $50 Baksys Bronius, $800.
29 x $100 Bačkis Arkivyskupas Audris: jm. Prunskis prel. Juo

zas, $100; Balys Leonas M: jm. Balys Mečys ir Leokadija, $100; Balys 
Lukas R.: jm. Balys Mečys ir Leokadija, $100; Balys Mečys ir Leokadija, 
$465; Balytė Rita L.: jm. Balys Mečys ir Leokadija, $100; Balytė Roma 
V. atm. jn.: Balys Mečys ir Leokadija, $400; Blinstrubas Teodoras ir 
Barbara, $400; Bobinienė Konstancija atm. jn.,: Bobinas Feliksas ir 
Janina, $1,100; Bružienė Elena atm. jn.: Bobinas Feliksas ir Janina, 
$1,100; Čyvas Aleksandras atm. jn.: Čyvas Saulius, $100; Čyvas Jonas 
atm. jn.: Čyvas Saulius, $100; Čyvas Kazys atm. jn.: Čyvas Saulius, 
$100; Čyvas Petras atm. jn.: Čyvas Saulius, $100; Džiugas Stasys ir 
Sofija, $1,000; Gritėnas'Juozas (miręs) ir Stanislava, $1,600; Leugoud 
Edward, $5,494.40; Majauskas Kazys ir Elena, $1,000; Narutis dr. Vytas 
ir dr. Jolita, $400; Naujokaitis Mykolas ir Elena, $500; Razma Andrius 
Antanas: jm. Razma dr. Antanas, $100; Rimkus Juozas ir Marija atm. 
in.: Zvirzdys Zita, $500; Smilga Aleksas, $700; Sutkus Pranas (miręs) 
ir Ada, $3,385; Užgirienė Ina, $1,300; Užgiris Vytautas I., $300; Vai 
Vito ir Regina, $400, Vardys Vytautas atm.: Zvirzdys Zita, $300; Varnec- 
kas Vitalis atm. jn.: Pellett Varneckas Judy, $100; Velža Vladas ir Eleo
nora, $2,701.

9 x $200 Ambrazaitis dr. Kazys ir Marija, $8,030; Endrijonas Vik
toras ir Salomėja, $500; Grybauskas dr. Vytenis, $2,600; JAV Švietimo 
Taryba: Kučienė Regina, pirm., $200; Ošlapas Raimundas ir Regina, 
$200; Ostis Algirdas ir Regina, $1,700; Saulis Vytautas T., $200; X, 
$2,500; Šležas dr. Adolfas ir Algė, $2,600.

1 x $300 Ročkus Juozas (miręs) ir Marija, $1,800.
1 x $500 Kisielius dr. Tomas ir Rita, $3,550.
1 x $525 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: jm. Aušrotas B., 

$250, Tomkus A. $150, Ližaitis J. $100, Deikis A. $25, $8,595.
1 x $1,000 Kaunas dr. Ferdinandas ir Vanda, $15,400.
1 x $2,000 Zmuidzinas Stanley, testamentinis palikimas, 

$2,000.
1 x 2,500 Standard Federal Bank: Mackevičius Dovydas prez., 

$4,600.
Išviso $11,665.00.

INVESTAVIMAI APDRAUDA

1993 m. gruodžio mn.:

1 x $5 Rėderis Emanuelis atm. jn., $120.
1 x $10 Vaitkevičius Stasys, $250.
2 x $15 Pimpė Alfonsas, $150; Tomkutė Živilė Monika, $125.
2 x $25 Garka Antanas atm. jn.: Garka Elena, $225; Kubiliūtė 

Ramunė, $125.
I x $40 Banevičius Viktoras ir Adelija, $100.
II x $50 Baksys Bronius, $850; Banys-Banevičius Kazimieras 

atm. jn.: Banevičius Viktoras ir Adelija, $400; Grayson Vida Šimėnas, 
$775; Keblys Kęstutis ir Vitalija, $550; Klemka Vytautas, $150; Laučka 
Juozukas atm. jn.: Laučkienė Izabelė, $350; Lelienė Staškevičiūtė Lai
mutė atm. jn.: Liaubienė Danutė, $410; Liauba Albinas VMD atm. jn.: 
Liauba Rimas MD, $635; Lukaševičius Vincentas ir Magdalena atm. jn.: 
Kamantas Vytautas ir Gražina, $400; Maželis Vytautas, $675; Variakojis 
Petras i^Daina MD, $250.

1 x $90 Valiuška kun. Antanas, $200.

34 x $100 Anonis Vytautas ir Danutė, $2,800; Augius Jurgis ir 
Jūratė, $200; Basiulis Bronius ir Petronėlė atm. jn.: Basiulis Algis, $650; 
Bliudnikas Petras atm. jn.: Bliudnikienė Stefa, $600; Bliudnikienė Stefa
nija, $200; Braziūnas Vytautas ir Rūta, $100; Budelskis Zigmas, 8-tų 
mirties metinių proga: Budelskis Eugenija, $900; Čiurlys Kazimieras, 
$300; Daukantas Bladas ir Zuzana, $800; Draugelis Arūnas ir Irena, 
$1,050; Gliozeris Sofia, $100; Griežė-Jurgelevičius Stasys ir Barbora 
(mirusi), $11,100; Jatulis Izidorius atm. jn.: Jatulis Mindaugas, $500; 
Kačinskas Jeronimas ir Elena, $950; Kasis Jonas A. ir Ina, $1,600; 
Laučka Juozas atm.: Laučkienė Izabelė, $230; Milūnas Anatolijus ir 
Danutė $100; Mulionis Algirdas ir Amanda, $600; Pakštas Pranas atm. 
in.: Pakštienė Bronė, $600; Palionis Tadas ir Gailutė, $500; Pupelis 
Adolfas ir Jadviga atm. jn.: Jurkūnienė Laima, $5,205; Ramas Povilas 
(miręs) ir Ona, $700; Šakys Kazys ir Salomėja, $510; Šaulys dr. Jurgis 
atm. jn.: Čečkienė Birutė, $200; Shatas Romas A., Gertrūda M. ir Stasė 
(mirusi), $1,565; Sidrys dr. Jonas ir Judy, $200; Sruoga Dalia, $100; 
Stakė Petras atm. jn.: Užgiris Šarūnas ir Audronė, $500; Strasdas Zig
mas J. ir Marta, $300; Totilas Dana M. atm. jn.: Totilas Algimantas F., 
$200; Vaikutis Vytautas ir Stefa, $300; Vanagūnienė Stasė atm. jn.: 
Vanagūnas Stasys Jr., $1,100; Wade Savera, $100; Zailskas Antanas 
ir Teodora, $600.

2 x $150 Alkevičius Vitalius atm. jn.; Geldys Stasys ir Danutė 
$100 ir 4 kt. asm., $150; Kazėnas Kęstutis atm. jn.: Kazėnas Gediminas, 
$250.

1 x $175 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: jm. Šalčiūnas Vin
cas $100; JAV LB Palm Beach Apylinkė $75, $8,670.

7 x $200 Eitmanas Algirdas ir Laimutė, $800; Karaška Maksimi- 
nas, $1,400; Makštutis dr. J. ir I., $200; Miknis Andrew ir Victoria, $2,200; 
Raslavičius dr. Vincas atm. jn.: Raslavičius Polius $150, Lipskis dr. 
Antanas ir Aldona $50, $700; Tamkutonis Gerald C., $3,000; Žilinskas 
prof. Jurgis ir dr. Ksavera atm. jn.: Vileišis-Sherwin dr. Vita, $1,520.

1 x $250 Kirkus Bronius, Stasė ir Bronius atm. jn.: Kazėnas Leo
nidą, $250.

1 x $300 Kisielius dr. Alfonsas ir Enna, $3,200.
1 x $325 Jokša Kostas atm.: Rugienius Vitas ir Jūrina $100, 

Bražinskas Algirdas $50, Hojnacki Leonard ir Carai $25 ir 9 kt. asm., 
$425. 1 x $400 Plikaitis dr. Juozas iur Barbora, $8,200.

6 x $500 Brazis Algirdas ir Aldona, $2,300; Dapkus Algirdas ir 
Regina, $500; X, $3,100; Klimavičius Antanas atm. jn.: Wade Savera, 
$600; Paškus Raymond E., $1,350; Raišys Vidmantas ir Maria N., 
$1,000.

1 x $931.05 Baukienė Elzbieta atm. mirties metinių proga: 
Baukys Matas, Vytautas, Vilija ir Želvyra, $1,406.05.

2 x $1,000 Keženius Leonas (miręs) ir Stasė T., $4,000; Likto- 
rienė Bronė atm. jn.: Liktorius Ferdinandas, $1,000.

1 x $1,304.17 Karpavičius Algirdas, testamentinis palikimas, 
$1,304.17.
1 x $25,521.66 Sutkus Viktoras ir Veronika, testamentinis palikimas, 
$52,546.66.

1 x $100,000 Aušiūra Aldona ir Petras Stipendijų Fondas: 
Aušiūra Aldona testamentinis palikimas, $100,000.

Išviso $142,081.88

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 1993.XII.31, 
$6,574,627 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 3,588,611 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalj. Iš viso palikimais 
gauta 2,448,626 dol. Sudarykime testamentus ir bent dalj turto palikime 
Lietuvių Fondui. Testamente jrašvkime šj tikslų pavadinimą:

“LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION.”

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę.

MQDERN, TOTAL HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENTS 
ARE NOW BEING PERFORMED IN THE BALTIC STATES IN 
CENTERS THAT ARE OFFERING SERVICES OF SURGEONS 
THAT HAVE BEEN TRAINED IN THE U.S.
RIGA-AMERICAN, LTD. OF VVATERBURY, CONNECTICUT, 
IS IN A POSIT1ON TO GUARANTEE THE DELIVERY OF 
TOTAL HIP AND KNEESURGERY IN LATVIA, ESTONIA AND 
LITHUANIA.
PAYMENT FOR THE SURGERY CAN BE MADE EITHER IN 
THE U.S. OR IN THE INDIVIDUAL REPUBLIC.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE (IN ENGL1SH) 
BY CALLING 203 - 757 - 5052 OR BY MAIL TO 1201 VVEST 
MAIN STREET, VVATERBURY, CT 06708 U.S.A.

ŽIVILĖ BALTUTIS - PANICO
NASD registered

FINANSINĖ PATARĖJA
siūlo finansinius patarnavimus asmenims ir korporacijoms: 
MUTUAL FUNDS, TAX-FREE BONDS, GOVT. BONDS, TAX-DE- 

FERRED ANNUITIES, IRAS, PENSIONS, RETIREMENT PLANNING, 
COLLEGE FUNDING, LONG TERM CARE, UFE INSURANCE

800 - 755 - 9933
Securities offered through First Montauk Securities Corp. 

Member NASD, SIPC
- Kalbame lietuviškai -

Pasigyrė
Jonukas, parėjęs iš mokyklos, 

pasakoja:
— Mūsų mokytojas šiandien 

pateikė klausimą, ir tik aš vienas 
pakėliau ranką.

— Na, na, ko moky tojas klau
sė? — teiraujasi tėvas.

— Paklausė, kas neatliko 
namų darbų.

VILTIS
(HOPE)

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

TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I VILNIŲ

Waterview Properties M L S *
of the Palm Beaches, Ine.

Ray Staskunas
LICENSED REAL ĖST ATE BROKER

11501 Ellison Wilson Road 
North Palm Beach, FL 33408 
SE Comer of PGA Bridge

407 - 622 - 5000
407 - 626 - 8562 res.
407 - 622 - 5966 fax

FOR YOUR FLORIDĄ REAL ĖST ATE NEEDS!!!

CALL 1 (800) 369 - 7355

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO

► atlanta IMPORT EXPORT
Trumpiausias kelias į Lietuvą
SIUNTINIAI | LIETUVA

SIUNTINIAI PRISTATOMI l NAMUS
NEW YORKE, KREIPKITĖS Į MŪSŲ ATSTOVĄ 

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

Rlchmond Hill, NY 11418 i
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL.

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

_ __ S atlanta impobt expqrt. me|

Iš mokyklos

— Jonai, vėl gavai blogą 
pažymį. Argi nesupratai moky
tojo klausimų? — teiraujasi 
tėvas.

— Klausimus aš supratau ge
rai, bet mokytojas mano atsaky
mų nesuprato.

In Dpharmacy tr
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA A VENŲ E 
(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER 

\ Tel.: 296 - 4130 J

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

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. r. - 4 vai. p. p.
tel. 718 827-1351

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207 

k__________ —________/

□ Siuntinių agentūra VILTIS pradeda trečiuosius savo darbo metus. VILTIS yra ne 
pelno organizacija.

□ Visus siuntinius nuvežame ir žmonėms asmeniškai į namus pristatome per 
vieną mėnesį.

□ Minimalus mokestis už siuntimą yra $25. Vieno svaro kaina yra nuo 79 iki 99
centų.

O Visi siuntiniai yra apdraudžiami.
□ VILTIS ir toliau tąsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES 

DOVANA. Aukotojas gali asmeniškai paremti ypatingai sunkiai pragyvenančią 
Lietuvos šeimą, Sibiro tremtinį, vienišą žmogų.

□ Sekantį konteinerį į Lietuvą išsiųsime vasario pabaigoje.

Vasario mėn. siuntinius priimsime šiuose miestuose:
LOWELL, MA 18 d. (penktadieni) 
LAWRENCE, MA 18 d. (penktadieni) 
WORCESTER, MA 19 d. (šeštadieni) 
VVATERBURY, CT 19 d. (šeštadieni) 
HARTFORD, CT 19 d. (šeštadieni) 
PU7NAM, CT 21 d. (pirmadieni) 
CAPE COD, MA 22 d. (antradieni) 
PROVIDENCE, Rl 23 d. (trečiadieni) 
BROCKTON, MA 24 d. (ketvirtadieni) 
BROOKLYN, NY 26 d. (šeštadieni)

9.30-11.00 ryte 
11.30 - 1.00 popiet 
12.00 - 4.00 popiet 
9.00-11.00 ryte 
12.00 - 2.00 popiet 
4.00 - 6.00 popiet 
4.00 - 6.00 popiet 
4.00 - 6.00 popiet 
4.00 - 6.30 popiet 
12.00 - 4.00 popiet

ra* Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455
Gintaras Karosas, Vytautas Bazikas ir VILTIES ŠTABAS



Tu ružavu tiedu tarp mūsų buvai
. . Tik šypseną, gėrį tu mums dalinai,

Gal per kančią tą šypsnį siuntei, 
Gal pagalbos prašančią ranką tiesei? 
O, atleisk, jei gali, • 
Nors aukštybėse dabar tu esi!

A.tA.
RASAI ŽIOBAITE I

žuvus, gilią užuojautą reiškiame Rasos mamytei Ange
lei Ziobienei, sesutei Daivai Bartulienei, jos vyrui Alvy
dui, sūneliui Ramūnui bei visiems artimiesiems.

Anglų kalbos kursų studentai

Mylimam dėdei

A.t A.
T. BERNARDINUI GRAUSLIUI, OFM

Kennebunkporte, ME, sausio 25 d., T994 m. mirus, 
Danutę Grauslytę nuoširdžiai užjaučiame.

V. ir R. Bariai, Lake Worth, FL 
Edvardo Bariaus šeima, Japonija 
Aldona Barius, Monroe, CT
Raimundo Bariaus šeima, Oxfbrd, CT

A.t A.
RIMVYDUI BARONUI

staiga mirus, reiškiame gilią užuojautą 
tėveliams: vaidybos nariui Kazimierui 
Baronui su žmona Jadvyga, Rimo dukrelei 
Kristinai, sesutėms Danutei ir Audronei, ir jo 
broliui Algiui.

LB Daytona Beach apylinkė

Pranešame giminėms ir draugams, kad 1994 m. 
vasario 6 d. Šv. Rapolo ligoninėje New Havene po 
širdies operacijos mirė buvusi Šiaulių miesto pradžios 
mokyklos mokytoja

A.t A.
ONA KUNCAITĖ-KENIAUSIENĖ,

gimusi 1914 m. liepos 3 d. Krokialaukio miestelyje, 
Alytaus apskrityje, Lietuvoje. Buvo pašarvota J. 
Stokaus šermeninėje Waterburyje. Po mišių Šv. 
Juozapo bažnyčioje vasario 9 d. palaidota Water- 
burio lietuvių kapinėse.
Giliame skausme liko:

vyras Aleksandras Keniausis,
dukra Roma ir jos vyras Gediminas Bielskai • •.

ir vaikaitis Edvardas, 
dukra Audrė ir jos vyras Geminas Čampės :

ir 4 vaikaičiai, 
vyro dvi seserys ir kiti giminės Lietuvoje.

BROCKTON, MA
Rengiamės minėti Vasario 16

Brocktono lietuviškų organi
zacijų atstovai, susirinkę keletui 
posėdžių, vadovaujami LB 
Brocktono apylinkės pirmininko 
Stasio Eivos, nustatė šitokią 
tvarką Vasario 16 minėjimui:

Vasario 16 d. 10 vai. ryto orga
nizacijų atstovai apsilankys pas 
Brocktono miesto burmistrą, ku
ris pasirašys proklamaciją, skel
biančią Vasario 16-ąją Lietuvos 
švente Brocktone.

Vasario 20 d. 10 vai. ryto Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioje 
iškilmingos mišios už Lietuvos 
kovotojus; organizacijos daly
vauja su vėliavomis. Vėliavas 
tvarko Brocktono šaulių kuopos 
pirmininkė Stasė Gofensienė. 
Po mišių prie žuvusiems už Lie
tuvos laisvę paminklo padeda
mas vainikas ir vykstama prie 
miesto rotušės nuleisti Lietuvos 
vėliavą, kuri iškilmingai buvo 
pakelta vasario 13 d. ir čia 
plevėsavo visą savaitę, skelbda
ma Brocktono gyventojams, kad 
Lietuva gyva.

Pagrindinis minėjimas — va
sario 20 d. 3 vai. popiet Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Kalbės 
Alfonsas Petrutis, buvęs ilgame
tis “Amerikos balso VVashingto- 
ne lietuvių skyriaus vedėjas. 
Meninę programą atliks Bostono 
etnografinis ansamblis “Sodau- 
to”, vadovaujamas Gitos Kup
činskienės.

Į minėjimą kviečiami Brockto
no ir Massachusetts valstijos 
valdžios atstovai. Valdžios atsto
vų kvietimu rūpinasi advokatas 
William Pribušauskas.

Rengiantis Vasario 16 minėji
mui, aktyviai ir solidariai pasi
reiškė: Šv. Kazimiero parapija. 
Lietuvių Bendruomenė, Šaulių 
Sąjunga, BALFas, Lietuvos 
Vyčiai, Montello Lietuvių Tauti
nis Klubas. *

Tikimasi, kad Brocktono ir 
apylinkės lietuviai gausiai susi
rinks paminėti 76-tą Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktį.

Stasys E i va

A.tA.
ALINA PETRAUSKAITĖ - 

SKRUPSKELIENĖ
sausio 24 dieną mirė Matulaičio Slaugos namuose.

Palaidota Nekaltai Pradėtosios Marijos seserų vie
nuolijos Dangaus Vartų kapinaitėse, Putnam, CT.

Lietuvoje velionė buvo Kauno Aušros gimnazijos 
mokytoja, dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, vėliau 
tapo Aušros gimnazijos direktore. Atvykusi j Ameri
ką, trumpai gyveno ir dirbo Putnam, CT, vėliau Hart
ford, CT. 1959 m. persikėlė į Chicagą ir iki pensijos 
dirbo University of Illinois, School of Dentistry labora
torijoje.

Aktyviai dalyvavo ateitininkų organizacijoje nuo 
1920 m. iki paskutiniųjų metų. Lietuvoje buvo "Atei
ties' žurnalo redakcijoj, ateitininkų "Šatrijos' meno 
draugijos pirmojoj valdyboj, Amerikoj buvo daugelį 
kartų išrinkta Ateitininkų tarybos nare, taip pat buvo 
Chicagos ateitininkų skyriaus pirmininke. Per visą 
savo gyvenimą daug laiko ir rūpesčio skyrė jaunimo 
auklėjimui bei spaudos ir literatūros reikalams, lei
džiant įvairius lietuviškus raštus.
Nuliūdime liko:
dukterys Enata ir Viktorija, sūnus Kęstutis, marti 
Audronė, anūkai Tomas ir Daina, sesuo dr. Jonė 
Meškauskienė, sesers vyras dr. Juozas Meškauskas, jų 
vaikai Marytė Meškauskaitė Gaižutienė ir Jonas 
Meškauskas su šeimom ir giminės Lietuvoje.

MIRĖ DR.
M. GIMBUTIENĖ

Vasario 3 d. UCLA ligoninėje 
Los Angeles, CA, mirė žymi 
mokslininkė archeologė dr. Ma
rija Gimbutienė-Alseikaitė. Bu
vo gimusi 1921 m. sausio 23 d. 
Vilniuje, Aušros mergaičių gim
naziją baigė 1938 m. Kaune. 
1942 m. Vilniaus universitete 
baigė proistoriją, lietuvių kalbą 
ir literatūrą. Studijas tęsė Tūbin- 
geno universitete, kur studijavo 
Europos archeologiją, tautotyrą 
ir religijų istoriją.

Į Ameriką atvyko 1949 m. Stu
dijas dar tęsė Harvardo universi
tete ir ten dirbo. J Los Angeles 
atsikėlė 1963 m.

Ji parašė apie 20 mokslo kny
gų, apie 200 straipsnių. Vadova
vo keliom kasinėjimo ekspedici
jom Europoje. Žymiausi jos vei
kalai yra “Goddesses and Gods 
of Old E u rope ”, 1974, “The 
Language of Goddess", 1989, 
“The Civilization of the God- 
dess", 1991.

Prieš ketvertą metų buvo pa
sitraukusi į pensiją. Liko trys 
dukterys: Živilė, Rasa, Danutė.

— Vilniaus “Audėjo” įmonė 
nuo sausio pradžios ėmėsi dirbti 
trimis pamainomis. Lietuviškus 
gobelenus perka angjfo, ameri
kiečiai, vokiečiai, skandinavai. 
Jau gruodžio mėnesį įmonėje 
buvo užsakyta daugiau kaip du 
trečdaliai būsimos 1994-ųjų pro
dukcijos. Jos generalinis direk
torius J. Karčiauskas vadinamas 
vienu pirmųjų Lietuvos fabri
kantų. 38% valstybei priklausiu
sių akcijų įsigijo trijų asmenų 
grupė.

Aplink 
pasauli

□ Tarptautinio valiutos fon
do pirmininkas R. Erbas ekonomi
kos forume Davose pareiškė, kad 
posovietinėje Europoje Estija yra 
viena iš greičiausiai rinkos ekono
miką kuriančių valstybių. Estijos 
ministras pirmininkas M. Laar savo 
pasisakyme forume pabrėžė, kad 
reformos nereiškia greito gyven
tojų pajamų augimo. Estijos vy
riausybės spaudos tarnyba praneša, 
kad forumo dalyviai pritarė šalies 
ministro pirmininko M. Laar kvie
timui "mažiau užsienio pagalbos, 
daugiau atvirų rinkų".

□ Ukrainos vyriausybė vasa
rio 1 d. atidėjo branduolinio gink
lo neplatinimo sutarties rati
fikavimą iki kovo 27 d. įvyksian
čių rinkimų į Ukrainos parlamentą.

□ Rusijos prezidentas B. Jel- 
cin vasario 1 d. šventė savo 63-ąjį 
gimtadienį. Prezidentas dirbo 
įprastą darbo dieną, ruošdamasis 
kelionei į Gruziją ir gerindamas 
savo metinės kalbos parlamente 
tekstą, - pranešė Jelcin atstovas 
Aleksandr Orfionov. Rusijos prezi

KATALIKŲ SOCIALINĖ DOKTRINA
(atkela iš 5 psl.) 

priemonių “darbui humanizuo
ti ir dirbančiajam apsaugti, re
miantis darbo teise.

Žmogus yra Dievo ir etikos po
žiūriu, savo prigimties įpareigo
tas dirbti. Tačiau jis negali -būti 
teisiškai priverstas dirbti (prie
vartinis darbas). Etinę užduotį 
ir pareigų dirbti atitinka etinė 
teisė į darbų. Pagal enciklikų 
“Quadragesimo anno (Nr. 14) 
kiekvienas turi teisę į darbų, į 
galimybę dirbant pagal profesi
jų, išskleisti savo gabumus ir 
asmenybę . Katalikų socialinė 
doktrina čia turi galvoje ne konk

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai atsiun

tę metinę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir atsi
lyginę už įvairius patarnavimus ar 
metini kalendorių:

Po 35 dol.: Ona Baltutis, 
Chipley, FL; Dr. Giedrė Kumpikas, 
Hollis Hills, NY.

Po 30 dol.: Albina K. Lip- 
cius, Putnam, CT; A. Stankaitis, 
VVethersfield, CT; A. Šilbajoris, 
Ormond Beach, FL; L. ir A. Tor- 
nau, Chicago, IL; V. Soliunas, Le
ment, IL; A. Bepirštis, Baltimore, 
MD; Eugenia Liaugaudas, Parsip- 
pany, NJ; A. Šaulys, Shoreham, 
NY; Vera McGinty, Montrose, PA.

Po 25 dol.: Sophia Šakalys, 
East Greenvvich, RI.

Po 20 dol.: Elena Sakas-Slu- 
der, Littleton, CO; F. Buškevičius, 
Hartford, CT; B. Kondratas, Qua- 
ker Hill, CT; V. Vaikutis, Stam- 
ford, CT; J. Liaukus, St. Petersburg 
Beach, FL; H. Zitikas, Sunny Hills, 
FL; J. Dainora, Boston, MA; L. 
Svelnis, Needham, MA; J. Urbo
nas, CIawson, MI; Fr. J. Tomalo- 
nis, Bridgevvater, NJ; R. Kisielius, 
Somerville, NJ; Prof. J. Stukas, 
VVatchung, NJ; Kun. V. Palubins
kas, Brooklyn, NY; A. Vakselis, Ja- 
maica, NY; Celeste Siulte, Rich- 
mond Hill, NY; A. M. Trainis, Rich- 
mond Hill, NY; J. Sabulls, VVallkill, 
NY; A. Kajris, VVoodhaven, NY; 
Shalins Funeral Home, VVood
haven, NY.

Po 15 dol.: Bronė Bartkus, 
Thompson, CT; K. Ciurinskas, 
Crovvn Point, IN; B. J. Skrabulis, 
VValpole, MA; V. Savukynas, 
VVoodhaven, NY; V. Svalbonas, 
Red Don, PA; 

dentas taip pat tą dieną pasirašė 
dekretą, kuriuo paskyrė 8 naujus 
Saugumo Tarybos narius, kurie 
pakeitė 13-a ankstesnių. Naujų 
narių tarpe yra ir gynybos minist
ras PaveI Gračiov. įprasta Jelcin 
darbo diena buvo sutrukdyta 
premjero Viktor Čemomyrdin, ku
ris atnešė didžiulę puokštę gėlių. 
Deja, Rusijos prezidentui tą dieną 
teko sužinoti Viešosios Nuomonės 
centro apklausos duomenis, kurie 
rodo, kad tik 44% Rusijos gyven
tojų pasitiki Rusijos prezidentu, o 
nepasitikinčių buvo net 40%.

□ Kirgystano prezidentas As- 
kar Akajev laimėjo šalies gyvento
jų paramą. Tai parodė referendu
mas, turėjęs ištirti Kirgystano gy
ventojų nuomonę dėl ekonomi
kos reformų. 96.7% rinkėjų parė
mė prezidentą, kuris pasakė, kad 
nori paversti Kirgystaną Vidurinės 
Azijos Šveicarija. 49 metų Akajev 
buvo išrinktas prezidentu 1991 m., 
kai šalis dar buvo Sovietų Sąjun
gos dalis. Jo kadencija baigiasi 1996 
metais.

□ Lenkijos finansų ministras 
Marek Borovvski vasario 4 d. pa
reiškė, kad jis atsistatydina iš pa
reigų. Jo sprendimas sekė po to, 
kai Lenkijos premjeras Waldemar 
Pavvlak pašalino iš pareigų finansų 
ministro pavaduotoją Stefan Ka- 
walec dėl valstybinio banko Bank 
Slaski SA privatizacijos. Borovvski 
kritikavo premjerą dėl to, kad jis 
be jo sutikimo pašalino Kavvalec.

rečių teisę į tam tikrų darbo vie
tų, bet teisę į laisvę, draudžian
čių visuomenei be reikalo truk
dyti realizuoti šių teisę. Drauge 
valstybė neįpareigojama imtis 
priemonių darbo vietoms kurti, 
bet tiktai raginama nedaryti nie
ko? kas sunkintų-žmogui pačiam 
susirasti pilnų užimtumų.

Be abejonės, bedarbystė yra 
neišspręsta socialinė problema. 
Tačiau, remiantis subsidiškumo 
principu, atsakomybė už jos 
sprendimų pirmiausia tenka ne 
valstybei, bet atskiriems darb
ėmiams bei darbdaviams, o po 
to dėl tarifų besiderančioms

Po 13 dol.: Franciscan Fri- 
ary, St. Petersburg Beach, FL.

Po 10 dol.: H. Radenas, 
Toronto, Canada; K. Žebrauskas, 
Toronto, Canada; Aldona Braz
džionis, Los Angeles, CA; J. Ko
jelis, Santa Monica, CA; Irene 
Donovan, Boulder, CO; Gintarė 
Ivaškienė, Monroe, CT; Janina 
Zdanys, Nevvington, CT; Kun. Z. 
A. Smilga, VVestbrook, CT; Virgin- 
ia Gureckas, VVindsor, CT; P. Domi- 
jonaitis, Ormond Beach, FL; N. 
Karasa, Ormond Beach, FL; Jadvvi- 
ga VVanat, Part Rickey, FL; E. Strau
se, Sun City, FL; Stefanija Cesna, 
St. Petersburg Beach, FL A. Ba- 
rulis, Brockton, MA; P. Radzevičius, 
Brockton, MA; J. Blažys, Holiston, 
MA; A. Zenkus, VVebster, MA; K. ir 
E. Bagdonavičius, Brick, NJ; A. B. 
Kudirka, Linden, NJ; S. Vaičiūnas, 
Roselle, NJ; A. Eitmantas, West 
Paterson, NJ; Janina Simutis, East 
Ročka way, NY; H. Miklas, Great 
Neck, NY; V. J. Grajauskas, Jeffer- 
sonville, NY; Angelą Miknius, Nevv 
York, NY; Milda Newman, VVil- 
liamsville, NY; J. Žukas, VVood
haven, NY; V. Vilkutaitis, Cleve- 
land, OH; Gene Eluhovv, Arling- 
ton, VA; A. Barzdukas, Falls 
Church, VA.

Po 7 dol.: Jadvyga Vebeliun- 
as, Richmond Hill, NY;

Po 5 dol.: L. Tomkus, VVest 
Hills, CA; Elizabeth Navikas, East 
Hartford, CT; A. Nielsen, Glaston- 
bury, CT; Alexandra Kazickas, 
Greenvvich, CT; F. Narbutas, Man- 
chesster, CT; Z. Dalangauskas, Nevv 
Britain, CT; Janina Valiusaitis, 
Stamford, CT; Julia laukaitis, Tor- 
rington, CT; A. Martinenas, VVal- 

Šis atsistatydinimas meta šešėlį ant 
3-ių mėnesių senumo kairiosios 
vyriausybinės daugumos, kurią su
daro premjero Pavvlak Lenkijos 
Valstiečių partija ir buvusių komu
nistų, dabar besivadinančių Social
demokratais. Abi grupės turėjo 
sunkumų, tariantis dėl ekonomi
nės politikos. Premjeras pašalino 
iŠ pareigų finansų ministro pa
vaduotoją po to, kai Bank Slaski 
akcijos pakilo 13 kartų lyginant su 
pradine verte debiuto biržoje die
ną. Keletas Valstiečių partijos poli
tikų apkaltino Kavvalec, kad jis 
nustatęs per žemą pradinę kainą. 
Bank Slaski yra antras iš valsty
binių bankų, kuris buvo privati
zuotas. Iš viso Lenkijoje buvo įkurti 
devyni valstybiniai bankai po to, 
kai 1989 m. komunistinė vyriau
sybe buvo nuversta.

□ Liberalas demokratas Vladi- 
mir Žirinovskij vasario 5 d. ap
kaltino JAV, Vokietiją ir Vatikaną, 
kad jie kursto IlI-iąjį pasaulinį karą 
prieš slavus buvusioje Jugoslavijo
je. Tarp jo pastabų buvo ir įdomių 
palyginimų: Prancūzijos preziden
tas sulygintas su Hitleriu, Rusijos 
prezidentas apkaltintas tuo, kad 
padeda Vakarams sudaryti Rusijos 
išnaikinimo mechanizmą. Žiri
novskij pareikalavo, kad JT atšauk
tų savo sankcijas prieš Serbiją. Libe
ralų demokratų vadas taip pat 
pranašauja, kad jo Liberalų De
mokratų partija gali "ištikrųjų atei
ti į valdžią jau šiais metais".

pusėms.
Katalikų socialinė doktrina 

nėra “paskirstymo” doktrina, 
kuriai vien rūpėtų, kaip teisingai 
paskirstyti esamas darlx> vietas 
ir turimų turtų. Katalikų socia
linės doktrinos krikščioniškajam 
realizmui būdinga tai. kad jis ne
mano, kad humaniškos vertybės 
ir principai gali būtiįgyvendinti, 
atmetant gerai funkcionuojantį 
produktyvų rinkos ūkį. Tačiau 
drauge Katalikų socialinė doktri
na yra pakankamai optimistiška, 
kad pripažintų, jog žmogišku
mas ir rentabilumas ilgo laiko 
perspektyvoje vienas kitų nešali
na. bet integruoja.

lingford, CT; R. ir J. Bandziukas, 
Seminole, FL; L Gedvilą, Sunny 
Hills, FL; V. Kleiza, Chicago, IL; 
Roma Kuprys, Riverside, IL; A. 
Valinskas, Aubum, MA: A. Priž- 
gintaitė, Brockton, MA; J. Vasys, 
Dedham, MA; J. Bogušis, So. Bos
ton, MA; Sigita A. Žibąs, Elizabeth, 
NJ; Stasė Medžiūnas, Oak Ridge, 
NJ; S. K. Lukas, Brooklyn, NY; 
Marjona Ramonas, Brooklyn, NY; 
V. Nakutavičius, Fishkill, NY; Jo- 
sephina Ciplikas, Flushing, NY; D. 
Mažeika, Le Roy, NY; Veronica 
Kazlauskas, Nevv Hyde Park, NY; 
Vida Patronis, Nevv York, NY; A. 
Arūnas, VVoodhaven, NY; Henrika 
Graziunas, VVoodhaven, NY; S. 
Karmazinas, VVoohaven, NY; Mari
jona Kleiza, VVoodhaven, NY; Kun. 
J. F. Angelaitis, VVindsor, OR; VV. 
Kolicius, Allison Park, PA; V. Mu- 
raska, Philadelphia, PA; A. ir E. 
Pešteniai, Philadelphia, PA.

Po 3 dol.: Rymantė Baraus
kas, Los Angeles, CA; Tėv. K. Kas- 
inskas, C.P., Cambridge, MA; V. 
Balten, Huntingdon Valley, PA.

Po 2 dol.: T. Vitkauskas, 
Brockton, MA; C. J. Matonis, 
Ocean, NJ.

Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. Laikraščio atei
tis priklauso nuo aukotoju dosnu
mo. Vien iš prenumeratos nebūtų 
galima išsilaikyti.

Už kiekvieną auką 
nuoširdžiai dėkojame.

Darbininko Administracija
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DARBININKAI

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

New Yorko žinių dar yra ir 7- 
me puslapyje.

Kultūros Židinyje šį savait
galį: vasario 13 d., sekmadienį, 
3 vai. popiet Virginijos Ko- 
chanskytės poezijos meno po
pietė. Rengia Kultūros Židinio 
Valdyba ir Taryba.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 12 d., šį šeštadienį, 1.30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radijų bus transliuojama W. A.
Mozart opera Le Nozze di Figa
ro. Pagrindiniai solistai: James 
Morris, Renee Fleming. Diri
guoja Julius Rudei. Vasario 19 
d., ateinantį šeštadienį, bus 
transliuojama G. Donizetti ope
ra “La Fille du Regiment”.

Tautos Fondo lėšų skirstymo 
komisija paskyrė “Darbininkui” 
$3000. Tos komisijos nutarimas 
turi būti patvirtintas Tautos 
Fondo Tarybos.

Leonardas Žitkevičius, poe
tas, ilgai dirbęs “Darbininko” re
dakcijoje, gyvenęs Brooklyne, 
prieš Kalėdų šventes buvo pa
guldytas ligoninėn. Dabar iš li
goninės perkeltas į Clearvievv 
Nursing Home, 157-15 19th 
Avė., VVhitestone, N Y 11357.

Juozas Gaigalas iš Nesconset, 
LI, susižeidęs ant ledo vasario 2 
d., mirė ligoninėje. Jis buvo Ve
ronikos ir Juozo Gaigalų sūnus, 
74 metų. Tėvai jau mirę. Būda
mas drąsus ir pasišventęs marinų 
medicinos tarnybos lakūnas, 
Korėjos kare buvo apdovanotas 
aukščiausiais žymenimis.

Automobilių apauga pasirūpi
no Jaunimo Centras Chicagoje, 
kai ten buvo minima palaiminto
jo Jurgio Matulaičio šventė. 
Būtų gerai, kad Kultūros Židinys 
renginių metu pasirūpintų pa
našia apsauga, tada vandalai ne
gadintų automobilių ir jų nevog
tų.

Dvi dideles tautines vėliavas 
turėjo K. Židinio administracija. 
Viena vėliava buvo kokių 10 pė
dų ilgio ir 6 pėdų pločio. Vėlia
vos buvo naudojamos salės deko
ravimui švenčių metu. Dabar 
abi vėliavos dingo. Gal kas ne
tyčia paėmė ar pasiskolino. Pra
šom apžiūrėti savo sandėlius. 
Prašom vėliavas grąžinti, nes jos 
reikalingos papuošti salę, kai ten 
bus minima Lietuvos nepriklau
somybės šventė.

Apolonija Radzivanienė sir
guliuoja. Vasario 5 d. jų aplankė 
Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros draugijos valdyba. Iš 
Australijos savo motinos aplan
kyti yra atvykęs sūnus inž. Vy
tautas Radzivanas ir čia išbus 
visų vasario mėnesį.

Živilė Baltutis - Panico, finan
sinė patarėja, Coral Springs, 
FL, pradėjo skelbti savo patar
navimus Darbininke. Žinr. jos 
skelbimų 6 psl.

VIRGINIJOS KOCHANSKYTĖS

POEZIJOS MENO VAKARAS įvyks 
vasario 13 d., sekmadienį, 3:00 vai. popiet

Kultūros Židinyje, 
361 Highland BLVD, Brooklyn, NY.

- Po programos kavutė ir atgaiva -- 
įėjimo auka $6.00.

Visus atsilankyti maloniai kviečia
Kultūros Židinio Valdyba ir Taryba

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.) ...... (716)827-9645
Salės adm........ (718) 235-8386

Marina ir Zigmas Raulinai- 
čiai, Manahavvkin, NJ, kaip kas
met, taip ir šiemet apmokėjo 
prenumeratų su 100 dol. čekiu. 
Tai didelė parama mūsų spau
dai, už kurių nuoširdžiai dėkoja
me.

Juozas Ivanauskas, Klaipėdos 
teatro režisierius, Nevv Yorko La 
MaMa teatre sausio 26-31 d.,-va
sario 1 d. ir 2 d. pastatė veikalą 
“VVaiting for the Little Prince”. 
Gaila, kad nebuvo gerai išrekla-
muotas, dauguma apie spektak
lius sužinojo, kai jie buvo pasi
baigę.

Vincė Januškaitė, anksčiau 
gyvenusi Nevv Yorke, buvusi 
Kauno operos solistė, dabar gy
venanti Santa Barbara, CA, sau
sio 22 d. atšventė 93-čių gimta
dienį.

Elena M. Juškienė, Smith- 
town, NY, a. a. kun. J. Pragul- 
bicko atminimui paskyrė 500 
dol. aukų Darbininkui. Kun. 
Juozas Pragulbickas buvo ilga
metis Sv. Petro ir Povilo bažny
čios vikaras Elizabeth, NJ, ir tos 
parapijos mokyklos globėjas. 
Elenai M. Juškienei nuoširdžiai 
dėkoja Administracija ir leidėjai.

Virginijus Barkauskas, vargo
nų virtuozas, sausio mėn. kon
certavo Putnam, CT. Koncertas 
buvo palaimintojo Jurgio Matu
laičio garbei. Maestro džiaugia
si, galėjęs koncertų atlikti, nes 
jis pats yra atvykęs iš Marijam
polės prokatedros. Prieš Kalė
das, gruodžio 25 d., buvo jo 
penktasis koncertas per paskuti
nes devynias savaites. Pirmasis 
koncertas buvo Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje. Vienų iš tos 
serijos koncertų teko groti 
Crooksten, M N, katedroje. Du 
koncertus grojo Manhattane. 
Tik vienas koncertas buvo groja
mas lietuviškoje bažnyčioje. Yra 
didelė konkurencija ir nėra taip 
lengva prasimušti į žinomus var
gonų virtuozus. Šį pavasarį dar 
turi atlikti keletu koncertų. V. 
Barkauskas dabar ruošia naują 
repertuarų.

Albina Tomkienė, iš Juno 
Beach FL, Kalėdų šventes pra
leido pas Elenų ir Juozų An- 
driušius ir čia sutiko N. Metus. 
Elena Tomkienė su savo vyru 
Tomkum Juno Beach turėjo savo 
motelius, kur yra atostogavę 
nemaža lietuvių. Vytautas mirė 
prieš pusantrų metų.

Gera žinia New Yorko ir 
apylinkių lietuviams

VILTIES siuntinių agentūra 
praneša, kad vasario mėn. 
pačioje pabaigoje išplaukian
čiam konteineriui surinkti siun
tinių į Nevv Yorkų atvyksime va
sario 26 d., šeštadienį. Priimsi
me siuntinius Kultūros Židinio 
kieme (bu v. spaustuvės patalpo
se) nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet. 
Jokių muitų nėra. Mūsų telefo
nas (617) 269-4455.

(Žiūr. skelbimų 6-tame psl.)

Kun. Leonardas Musteikis, 
Sunny Hills, FL, apmokėjo pre- 

jjumeratą, atsiųsdamas 100 dol. 
čekį. Nuoširdžiai dėkojame už
spaudos stiprinimų.

Dr. Kazys Ambrozaitis, M D, 
Chesterton, IN, kiekvienais me
tais paremia Darbininko leidi
mą. Ir šiemet užmokėjo prenu
meratą su 100 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Ona Jankevičiūtė, New York 
City, jau daug metų įvairiomis 
progomis aukoja mūsų spaudai 
stiprinti. Ir šiemet prenumeratų 
užmokėjo, prisiųsdama 150 dol. 
čekį. Nuolatinei mūsų spaudos 
rėmėjai nuoširdžiai dėkojame.

Apreiškimo parapijoje šių 
gavėnių rekolekcijoms vadovaus 
kun. Saulius Filipavičius, Troš
kūnų parapijos klebonas. Reko
lekcijos vyks vasario 25, 26, 27 
dienomis. Penktadienį ir šešta
dienį pradžia 7:30 vai. vak., o 
sekmadienį — 10:30 vai. ryto.

AKTORE VIRGINIJA KOCHANSKYTE 
KOPIA J KULTŪROS ŽIDINIO SCENĄ

Vasario 13 d., sekmadienį, 3 
v. popiet Kultūros Židinyje bus 
reta proga išgirsti Lietuvos ak
torę — skaitovę Virginijų Ko- 
chanskytę. Ji čia Amerikoje lan
kosi antrą kartų. Dabar atliko 
programą Kūrybos ir mokslo 
simpoziume ir toliau važinėja 
lietuviškose vietovėse skaityda
ma lietuviškų poezijų, išeivijos ir 
Lietuvos poetus sujungdama į 
vieną pynę. Visa tai, ką ji skaito, 
yra vienos lietuvių tautos poezi
ja.

Gerai, kad iniciatyvos ėmėsi

Prel. dr. Algirdas Olšauskas, 
Šv. Kazimiero par. klebonas Los 
Angeles, CA, ir vėl parėmė Dar
bininkų su 100 dol. čekiu. Nuo
latiniam mūsų spaudos stiprinto
jui nuoširdžiai dėkojame.

Juozas Arlauskas, Nevv Bri
tam, CT, kaip kasmet, taip ir šie
met parėmė Darbininką, atsiųs
damas už prenumeratų 100 dol. 
čekį. Nuoširdžiai dėkojame.

Liudas Normantas, Hiram, 
ME, kaip kasmet, taip ir šiemet 
parėmė Darbininką, užmokėda
mas prenumeratų su 100 dol. če
kiu. Nuolatiniam mūsų spaudos 
stiprintojui nuoširdžiai dėkoja
me.

“Lietuvos aidas”, patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas - 
išeivijos lietuvių, 1994 metams 
paliko tą pačią metinę prenume
ratą— $85oro paštu.‘Kiti Lietu
vos dienraščiai prenumeratą oro 
paštu pakėlė 50%. Jau laikas nž- 
sisakyti “Lietuvos aidą" 1994 
metams arba pratęsti turimą 
prenumeratą. Čekį $85 išrašyti: 
“Lietuvos aido’vardu ir siųsti 

AV įgaliotiniui adresu: Bronius
Juodelis, 239 Brookside Line. 
VVillovvbrook, IL 6O514.Telef. 
708 986-1613.

Reikalinga šeimininkė, jauna 
ar vyresnio amžiaus lietuvė, pri
žiūrėti senesnio amžiaus žmones 
ir jų namus. Geros sąlygos, rei
kia gyventi drauge; geras atlygi
nimas. Gali būti atvykusi iš Lie
tuvos, iš Kanados, arba Ameri
kos gyventoja. Rašyti:

Joseph Lugan-John Conw<xxl 
P. O. Box 210270 
W(xxlliaven, NY 11421 
Jamaica, USA

(sk.)

TALPINTUVAI PER TRANS- 
PAK siunčiami kas savaitę. Sku
bins siuntinius siunčiame AIR 
CARGO. Pinigai pervedami do
leriais. TRANSPAK, 2638 W. 
69th Street, Chicago, IL 60629 
Telef. 312436-7772. CONNEC- 
TICUT valstijoje 203 232-6600 

(sk.)

“Virgo”, Vilniaus universiteto studentės choristės, Kultūros Židinio scenoje 1994 m. 
vasario 6 d. Pirmoje dalyje per 28 minutes sudainuota 11 lietuviškų dainų. Po 30 
minučių pertraukos per 35 minutes antroje dalyje atlikti 9 įvairių tautybių kompozitorių 
kūriniai. Vytauto Maželio nuotrauka.

Kultūros Židinio administracija 
surengti šių poezijos popietę, 
nes šiaip kitom organizacijom to
kie renginiai jau darosi nepake
liami finansiškai. Tik salių šeimi
ninkai įstengia tai padaryti.

Amerikoje lankėsi ir Kocfian- 
skytė, ir Laimonas Noreika, ir 
eilė kitų aktorių. Nevv Yorke ka
daise gyveno aktorius Henrikas 
Kačinskas, bene pats pirmasis 
pradėjęs puoselėti dailųjį skaity
mų, dėstęs mokytojų vasaros 
kursuose. Jis vyresniajai kartai 
liko legenda, senųjų literatūrų at
nešęs iki mūsų dienų.

Tiek išeivijai, tiek Lietuvoje 
esantiems nebuvo sąlygų pažinti 
vienų ir kitų kūrybą. Dabar jau 
vyksta laisvas bendravimas. Jis 
dar nedrąsus, bet gy vas. Todėl 
tokie svečiai iš Lietuvos mums 

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATSTATYMO
7 6 METŲ SUKAKTIES

INE JIMA6
Sekmadieni, vasario 20 d.

PAMALDOS - 11 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje.
Mišias koncelebruoja ir pamokslą sako 
Vyskupas PAULIUS BALTAKIS, OFM. '

AKADEMIJA - 3 vai. popiet Kultūros Židinyje.

Oficialioji dalis:
Atidarymas - ALEKSANDRAS VAKSELIS, 

Tautos Fondo valdybos pirmininkas;
Invokacija - Tėvas LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM, 

Pranciškonų vienuolyno viršininkas;
įžangos žodis - ANICETAS SIMUTIS, 

Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Tautose;
Paskaita - Advokatas POVILAS ŽUMBAKIS, 

Žinomas lietuvių veikėjas iš Chicagos.
Meninė dalis:

Solistė ASTA KRIKŠČIŪNAITĖ;
Pianistas WILLIAM SMIDDY;
Tautinių šokių ansamblis "Tryptinis*, 
vad. JADVYGA MATULAITIENĖ.

Programos vedėja - RŪTA VIRKUTYTĖ

Dabar Lietuvai reikalinga visų lietuvių parama ir meilė: 
Padėkime vargstančiai Tėvynei! Dalyvaukime minėįime!

Prie įėjimo aukojama ir renkamos aukos Lietuvos atstatymui bei jos nepriklausomybės įtvirtinimui.

Minėjimą rengia: Tautos Fondas 
Amerikos Lietuvių Tarybos NY skyrius 
LB Nevv Yorko apygardos valdyba

brangūs. Jie yra tiltai, kurie su
jungia mus ir mūsų sukurtą 
meną.

-o-
Virginija Kochanskytė yra gi

musi 1952 m. 1977 m. ji baigė 
teatrinį fakultetą Lietuvos Muzi
kos Akademijoje, įsigydama dra
mos aktorės profesiją. 1977 m. 
pradėjo dirbti Šiaulių dramos 
teatre. Nuo 1982 m. darbą tęsia 
Kauno valstybiniame akademi
niame teatre. Vaidino žymiausių 
Lietuvos režisierių pastatymuo
se. Su Kauno dramos teatru ga
stroliavo Latvijoje, Gruzijoje, 
Armėnijoje, Vidurinėje Azijoje, 
Maskvoje, Lietuvoje. Vaidino 
Lietuvos kino studijos filmuose 
ir Lietuvos televizijos spektak
liuose.

Kochanskytė Lietuvoje yra 
viena įdomiausių poezijos inter
pretatorių, poezijos skaitovų 
konkursų laureatė. Yra surežisa
vusi keletą poezijos ir muzikos 

spektaklių, parengusi poezijos 
programų Lietuvos televizijai ir 
radijui. Su geriausių Lietuvos 
poetų programomis yra plačiai 
gastroliavusi Lietuvoje ir Jung
tinėse Amerikos Valstijose.

-o-
Aktorė savo repertuare turi 

įvairiausių autorių kūrinių, kupi
na įvairiausių minčių, kurias ji 
sušildo savo įžvalgos galia ir ati
duoda klausytojams. Klausytojas 
tada jaučia lietuviškos poezijos 
dydį ir grožį.

Sveikiname Virginiją Kochans- 
kytę, atvykusią į Kultūros Židi
nio sceną. Iš tos scenos prasidėjo 
mūsų artimesnis bendradarbia
vimas. Čia 1988 pirmą kartą pa
sirodė Vilniaus Jaunimo teatras, 
tuo pradėdamas mūsų bendravi
mo laikus. Tegu lietuviška kūry
ba laisvai sklinda ir Lietuvoje, ir 
čia Amerikoje, kad būtų visi su
vienyti tuo gražiu, skambiu, iš 
gilios senovės ateinančiu lietu
višku žodžiu, (p.j.).


