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LIETUVOJE ir

apie LIETUVĄ 
k ■
- "Rusijos ketinimai kurti 

savo karines bazes kaimynynėse 
šalyse, jų net neatsiklausiant, yra 
naujas imperinis iššūkis tarptauti
nei bendrijai ir joje priimtoms civi
lizuotoms normoms", -pasakė Sei
mo opozicijos lyderis Vytautas 
Landsbergis, komentuodamas Ru
sijos prezidento potvarkį, kuriame 
pritariama Rusijos gynybos minis
terijos siūlymui NVS šalių ir Latvi
jos teritorijose steigti Rusijos ka
rines bazes. "Tai politinė agresija, 
labai panaši į Vladimir Žirinovskij 
pareiškimus", - pasakė Landsber
gis.
- "Dialogas su Rusija - nu

trūkęs", - balandžio 7 d. spaudos 
konferencijoje pareiškė premjeras 
A. Šleževičius. Jis informavo, kad 
A. Brazauskas balanžio 6 d. pasira
šė Rusijos prezidentui B. Jeldn 
raštą, kuriame išdėstė svarbiausias 
problemas.
- Į Kuveitą balandžio 9 d. 

išvyko Lietuvos ministras pirmi
ninkas A. Šleževičius.
- Lietuvos Seimo pirminin

kas Č. Juršėnas balandžio 6-8 d. 
viešėjo Estijoje, kur susitiko su 
Estijos prezidentu Lennart Meri, 
Estijos valstybės susirinkimo pir
mininku Ulo Nagi bei Vyriausybės 
pirmininku Mart Laar.
- JAV Taikos korpuso direk

torė Carol Bellamy balandžio 9-11 
d. viešėjo Lietuvoje. Ji susitiko su 
Lietuvoje dirbančiais savanoriais tačiau jis neišnyksta ir toliau lieka
bei taikos korpuso programų part- _ ___________________________________________________________________________________________
neriais. Dabar Lietuvoje dirba 40 
savanorių: 23 anglų kalbos moky
tojai ir 17 smulkaus verslo pata
rėjų. Šių metų rudenį tarnybą Lie
tuvoje pradės trečioji savanorių 
grupė.

-- 68,000 ieškančių darbo 
nedirbančiųjų š.m. balandžio 1 d. 
užregistruota Lietuvoje, iš jų - 
28,500 - bedarbiai. Lietuvos darbo 
biržos specialistai virtiną, kad ofi
cialioji statistika neatspindi tikro
sios padėties. Pasak jų, būtų naivu 
tikėtis tokio mažo bedarbystės ly
gio, kai per pastaruosius trejus 
metus gamybos apimtys Lietuvoje 
sumažėjo 60%, merdi anksčiau 
klestėjusios mašinų gamybos, elek
tronikos įmonės. Nedarbas mas
kuojamas, kai tūkstančiams darbi
ninkų suteikiamos ilgalaikės neap
mokamos atostogos.
- Bažnytinės muzikos festi

valis, rengiamas jau 12-ą kartą, 
balandžio 5 d. prasidėjo Kauno 
valstybinio choro koncertu Šiaulių 
Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Jame 
be šeimininkų - Šiaulių choro "Poli
fonija", dalyvauja sakralinės muzi
kos atlikėjai iš kitų Lietuvos mies
tų, Latvijos, Ukrainos.
- Lietuvos vyriausybė indek

savo darbo užmokestį ir kitas so
cialines išmokas. Nuo balandžio 1 
d. minimalus gyvenimo lygis - 48 
litai per mėnesį vienam gyvento
jui. Patvirtinta minimali mėnesinė 
alga - 53 litai, minimalus valandi
nis atlygis - 0.32 lito. Taip pat 
nutarta 5% padidinti pašalpas ir 
pensijas nedirbantiems pensinin
kams.
- Alaus šventė, kurioje daly

vavo 26 Lietuvos ir užsienio fir
mos, prekiaujančios alumi bei ga
minančios jo gamybos įrangą pir
mąkart surengta Vilniuje, "Karoli
nos" viešbutyje. Per pirinąją šven
tės dieną, balandžio 5 d., alaus 
mėgėjai išragavo pusę keturioms 
dienoms planuoto alaus kiekio. Di
džiausia alaus gamintoja Lietuvo
je - bendrovė "Utenos gėrimai" 
siūlė 8 rūšių alų, kuris eksportuo
jamas į JAV, Kanadą ir kitas šalis.

AR ĮSTATYMAS PADĖS LITUI TAPTI PATIKIMU?
— Lito patikimumo įstatymas įsigaliojo balandžio J d. -

Kovo 17 d. Lietuvos Seimas pri
ėmė Lito patikimumo įstatymą, o 
balandžio 1-ąją Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas Kazys Rat
kevičius suorganizavo spaudos 
konferenciją, skirtą to įstatymo 
aptarimui: kaip dabar dirbs ban
kas, ar pasikeitė jo funcijos? Kon
ferenciją Ratkevičius pradėjo juo
kaudamas: "Šių metų balandžio 
pirmoji mums asocijuosis ne su 
tradicine melagių diena, o su nau
jo įstatymo įsigaliojimo diena".

Banko pirmininkas akcentavo du 
esminius momentus - Lietuvos 
bankas pinigus į apyvartą galės 
paleisti, tik pirkdamas užsienio va
liutą ir, antra, pasirinkus bazinę 
valiutą, lito kursas bus fiksuoja
mas jos atžvilgiu. Valdybos pir
mininko nuomone, dvi savaitės 
iki įstatymo įsigaliojimo sukėlė su
maištį valiutų biržoje. Visi komer
ciniai bankai padidino užsienio 
valiutų kainas, todėl įstatymą, gal
būt, reikėjo įvesti iškart po jo 
paskelbimo. Valiutos paklausa la
bai padidėjo. Komerciniai bankai 
pasistengė supirkti kuo daugiau 
dolerių, tačiau žmonėms valiutos 
nebepardavinėjo. Komerciniai 
bankai tokiu būdu tikisi pasipel
nyti.

Įsigaliojus įstatymui daug kam 
nebeaiški pasidarė Lietuvos banko 
ateitis, kadangi jo funkcijas perėmė 
Valiutų taryba. Lietuvos banko val
dybos pirmininkas taip nemano: 
"Nors bankas ir netenka labai svar
bios pinigų politikos funkcijos,

Vilniuje, Arkikatedros aikštėje pastatytas V. Kašubus paminklo Gediminui maketas.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

LIETUVOS MISIJOS PRIE JT VEIKLA
Kovo 21-25 d. - JT Chartijos 

komisija baigė darbą. Diskusijose 
apie Rusijos Federacijos iškeltą 
rezoliuciją dėl regioninių junginių 
ir jų vaidmens JT taikos palaiky
mo operacijose, Estija pasiūlė pa
taisą, kad taikos palaikymo ope
racijos gali būti vykdomos tik su 
to krašto sutikimu ar Saugumo 
tarybos nurodymu. Estijos inicia
tyva, kurią parėmė Lietuvos Misi
jos patarėjas A. Gureckas ir kitos 
delegacijos, buvo priimta.

Žmogaus teisių komitetas JT-ose 
pradėjo darbą, kurį stebėjo Misijos 
patarėja G. Damušytė. Komitetą 
sudaro 18 ekspertų, kurie tris kart 
į metus svarsto Tarptautinio pilie
tinių ir politinių teisių pakto įgy
vendinimą jį pasirašiusiose valsty
bėse. Lietuvos Respublika prisi
jungė prie pakto 1991 m. Pakto 40 
straipsnis įpareigoja prisijungusias 
valstybes parengti periodines atas
kaitas pagal komiteto nustatytas 

svarbi ekonominio gyvenimo ins
titucija. Jukcentrinis šalies bankas 
turi daugybę kitų funkcijų - bankų 
priežiūra, atsiskaitymai ir kt., tai 
esminių pakitimų vidinėje Lietu
vos banko struktūroje neįvyks’.

Lietuvos bankas dalyvavo dis
kusijose, svarstant Lito patikimu
mo statymą kaip oponuojanti pu
sė. Banko valdyba pasisakė ir pasi
sako už "negriežtojo fiksavimo sis
temą", t.y. palankų kursą, kuris 
reaguotų į infliaciją. Tokia sistema 
veikia Vengrijoje, Čekijoje ir kai 
kuriose kitose šalyse.

Ratkevičiaus nuomonė dėl va
liutų tarybos: Lietuvos bankas yra 
pajėgus klasikinėmis priemonėmis 
užtikrinti lito stabilumą, tačiau 
bankas dabar vykdys įstatymą ir 
dirbs toliau.

Priėmus Lito patikimumo įsta
tymą kai kam iškilo klausimas, 
kodėl bazine valiuta pasirinktas 
JAV doleris. 70% Lietuvos banko 
valiutos atsargų sudaro JAV dole
riai, o iš viso Lietuvoje JAV dolerių 
yra penkis kartus daugiau negu 
Vokietijos markių. Dabar turimi 
konvertuojamos valiutos rezervai 
visiškai padengia visus išleistus li
tus (1300 milijonų) apytikriu san
tykiu 3.8 Lt už $1.

Lietuvos bankas neketina prie
šintis Vyriausybės nustatytam va
liutų kursui. Tačiau jeigu jau da
bar imama diskutuoti apie galimą 
valiutų kurso pakeitimą pats įsta
tymas nėra stabilus ir patikimas.

Lito patikimumo įstatymo kriti
ka iš Lietuvos banko valdybos 

gaires.
Kovo 21 d. JT rūmuose įvyko 

Baltijos valstybių ir Šiaurės šalių 
atstovų pasitarimas dėl Saugumo 
tarybos reformų. Lietuvos delegaci
jai atstovavo Misijos patarėjas A. 
Gureckas.

Kovo 22 d. Misijos patarėja G. 
Damušytė susitiko su JT Moterų 
pažangos skyriaus atstove A. Gum- 
pac. Susitikimo tikslas: painfor
muoti JT apie LR vyriausybės nau
ją postą moterų klausimams, ap
tarti tolesni bendradarbiavimą šioj 
srity ir susipažinti su JT vykdomo
mis programomis, kaip pvz. teikia
ma parama moterims mažuose 
versluose.

Kovo 23 d. Naujasis Norvegijos 
ambasadorius JT H. J. Bjomlen 
padarė mandagumo vizitą LR Am
basadoriui JT A. Simučiui. Susitiki
mo metu aptartas tolesnis Lietu
vos ir Norvegijos bendradarbiavi
mas JT-ose. 

pirmininko lūpų verčia pasiaiškinti 
gilesnes to įstatymo atsiradimo 
šaknis.

Ne paslaptis, kad Tarptautinis 
Valiutos Fondas jau seniai, prieš 
teigdamas Lietuvai stambius kre
ditus, kelia ir tam tikrus reikalavi
mus. Lietuva nėra išimtis TVF poli
tikoje. Tačiau šalys skirtingai rea
guoja į tuos reikalavimus: vienos - 
turimomis priemonėmis stengiasi 
juos patenkinti (kas ir buvo įma
noma užtikrinti Lietuvoje su Lie
tuvos banko pagalba), kitos, kaip 
Lietuva, - imasi uoliai kurti nau
jus įstatymus, ardydamos jau ro- 
dos įsibėgėjusį senųjų (jau patiki
mai veikiančių) veikimą. Žinoma, 
sukūrus naują įstatymą yra daug 
lengviau įtikinti TVF, kad yra nu
veiktas didžiulis darbas, kad TVF 
reikalavimai būtų tenkinami. TVF 
įtikinimas, kad šalis vykdo jos 
reikalavimus, nekuriant įstatymų, 
yra žymiai sunkesnis ir ne toks jau 
garantuotas kelias.

Priėmus įstatymą, kaip atvirai 
pareiškė TVF atstovas A. Knoblis, 
atsirado viltis gauti antrąją TVF 
Lietuvai skirto kredito dalį - $35 
milijonus. Taigi, Lietuva "pratur
tės" skolintais milijonais, bet kokia 
bus to "turtėjimo" kaina?

Tuo tarpu Lietuvos socialdemo
kratai įžiūrėjo, kad priimtas ir jau 
pradėjęs veikti Lito patikimumo 
įstatymas prieštarauja Lietuvos 
Konstitucijos 125 straipsniui, kuris 
numato, kad pinigų emisijos teisę 
turi tik Lietuvos bankas. Susie-

*' (nukelta i 9 psl.)

Kovo 24 d. - Generalinės Asam
blėjos sesijoje Nepriklausomų Vals
tybių Sandraugai buvo suteiktas 
stebėtojos statusas. Rezoliucija, 
kurią iškėlė Rusijos Federacijos 
ambasadorius J. Voroncov, buvo 
priimta be balsavimo niekam ne
prieštaraujant. Nors ji prisijungė 
prie konsenso, Ukraina pareiškė, 
kad ji neprisidėjo prie šios rezoliu
cijos rėmėjų, nes Sandrauga pagal 
tarptautinę teisę neišpildo juridi
nio asmens kriterijų. Be to, rezo
liucijos priėmimas nereiškia, kad 
NVS gauna teisę vykdyti Saugumo 
tarybos nutarimus (taikos palaiky
mo operacijas) pagal JT Chartijos 
8-tą skyrių. Panašiai pasisakė JAV, 
Austrija, Estija ir Rumunija. Graiki
jos atstovas, kalbėdamas Europos 
Sąjungos vardu, ir Norvegija, šiau
rės šalių vardu, sveikino NVS. Sesi
joje dalyvavo Misijos patarėjas A. 
Gureckas.

Misijos patarėja G. Damušytė

Antanas Terleckas Vilniuje parduoda knygas.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

AR PADĖSIME LIETUVAI, 
NUTYLĖDAMI POLITINĘ REALYBĘ?

Vilius Bražėnas
Visad įdomiai skaitau "Darbininke" spausdinamus Povilo Žumbakio 

(trump. - P. Ž.) radio komentarus. Autorius dažnai taikliai paliečia 
išeivijos vidaus politiką, nurodo Lietuvos politines negeroves ir gan 
tiksliai apibūdina Lietuvai nepalankią Vakarų politiką. Vienok kartais 
stebina mūsų komentatorių vengimas giliau pažvelgti į tokios Vakarų, 
ypač Jungtinių Amerikos Valstijų, politikos pagrindus ir priežastis. To 
nedarydami mes visada turėjome ir turėsime sunkumų pasirinkti 
paveikliausią išeivijos politikos kelią Lietuvai padėti.

Nebandau polemizuoti su kultūrininkais kultūriniais klausimais, ar 
su advokatais apie teisę. Vienok, kai reikalas liečia pasaulinę politiką, 
bei tiesioginę istoriją, kas yra atšiauriai palietę Lietuvą ir mane patį nuo 
pat kūdikystės, bandau nurodyti mano manymu viešai daromus nu
klydimus nuo istorinės bei dabartinės tikrovės ir nušviesti skaitytojams 
"kitą medalio pusę". Pavyzdžiui, 1994 m. sausio 21 d. komentaruose 
"Pradedant 1994-tuosius" P. Ž. priskiria prezidentui Wilson idealizmą. 
Tam tiktų ankstesnės kartos lietuvio Simono Cibulsko posakis apie 
lietuviams gražiai kalbantį politikierių: "Jei jis prarytų, ką galvoja, kaip 
šuva nustiptų..." Nes ir prez. W. Wilson, nežiūrint "idealizmo", atsisakė 
pripažinti 1918 m. Lietuvos nepriklausomybę. Tame nebuvo nieko 
asmeniško. Jis buvo globalistas, savo patarėjo - totalitarinio globalisto, 
Mandel House - įtakoje, ir todėl bandė išvengti Rusijos imperijos 
skaldymo. Po Pirmojo P. Karo JAV globalistų grupė, vadovaujama M. 
House, suorganizavo klubą Council on Foreign Relations (CFR) Ameri
koje ir Royal Institute of International Affairs Anglijoje vakariečiams 
perauklėti "Vieno Pasaulio" valdžios linkme. Ši idėja buvo už JAV 
politikos, ramsčiusios ir nuo subyrėjimo Sovietų Sąjungą gelbėjusios 
bei sukūrusios pokarinį pasaulį, ko pasekmes šiandien jaučiame mes ir 
Lietuva. CFR klubo žmonės tęsė II-jį P. Karą, nepriimant antinacinių 
vokiečių pasidavimo net nuo 1943 metų, ir sukuriant "Kaliningrado" 
votį Lietuvos pašonėje. Tad ar nevertėtų šią istorinę tikrovę kelti 
viešumon ir turėti mintyje, ieškant būdų padėti Lietuvai išsikapstyti iš 
šiurpaus palikimo. Lengviau, žinoma, išskaičiuoti įvairias įą apsėdusias 
negeroves ir jos vadų daromas klaidas.

Tai reikštų, jog išeivija turėtų ieškoti būdų paknisti pamatus val
dančiajam Vakarų elitui, kuris taip ilgai kniso ir tebeknisa pamatus 
laisvės ir nepriklausomybės siekiančioms tautinėms valstybėms. Pasta
raisiais duomenimis OFR turi tik 2,905 (kviestinius) narius. Vienok 
drauge su 1973 m. bankininko ir aliejaus magnato David Rockefellerio 
įsteigto tarptautinio globalistų klubo Trilateral Commission, maždaug 

(nukelta į 7 psl.)

dalyvavo JT Gyventojų programos 
(UNFPA) bryfinge, kur vėl buvo 
aptartas pasiruošimas š. m. Tarp
tautinei gyventojų konferencijai 
Kaire. LR Misija JT išrūpino Lietu
vos eksperto, LR Statistikos depar
tamento Gyventojų statistikos sky
riaus viršininkės M. Karalienės 
kelionės finansavimą į šios kon
ferencijos III paruošiamąją sesiją, 
kuri įvyks New Yorke š. m. 
balandžio 4-22 dienomis.

Misijos patarėjas D. Sužiedėlis 
susitiko su studentų grupe iŠ Pieti
nės Karolinos valstijos, kuri atvy
kusi į New Yorką dalyvauti meti
nėje JT modelio JAV moksleivių 
konferencijoje. Mokykla pasirin
ko atstovauti Lietuvai šiame sa
vaitės ilgumo suvažiavime.

Latvijos Misijoje įvyko Baltijos 
misijų darbuotojų pasitarimas dėl 
Latvijos ir Lietuvos kandidatūrų į 
JT tarybas bei komisijas suderini
mo. (Pastaba: Estija savo noru nėra 
JT regioninės grupės nariu, tai kan
didatūrų statyti negali). Pasitarime 
dalyvavo patarėjai G. Damušytė ir

D. Sužiedėlis.
Kovo 25 d. - Latvijos Misijoje 

susitiko Baltijos misijų patarėjai 
aplinkos apsaugos ir balansuoto 
vystymosi klausimais (Antro ko
miteto atstovai). Patarėjai apsikeitė 
informacijomis apie š. m. įvyku
sias gamtosaugines konferencijas 
(Pasaulio Aplinkosaugos Fondo, 
Klimato Konvencijos, JT Balansuo
to Vystymo Komisijos) sesijai. Pa
sitarime Lietuvos Misijai atstova
vo patarėjas D. Sužiedėlis.

JT įvyko Socialinės politikos ir 
vystymosi skyriaus globojamas 
pasitarimas dėl kooperatyvinio 
sąjūdžio vaidmens tarptautinėje 
socialinėje politikoje bei pažan
goje. Misijai atstovavo patarėja G. 
Damušytė. Kooperatyvams skatinti 
ir kelti komitetas (COPAC) pain
formavo susirinkusius diplomatus 
bei kredito unijų, ūkininkų asocia
cijų, apdraudos kooperatvų at
stovus apie reikiamą bei teikiamą 
pagalbą tranzitinėse ekonomijose, 
ypač prekybos ir paslaugų srityje.

(LR Misija JTO)



POPIEŽIAUS NUNCIJUS SVEIKINA LIETUVOS KARDINOLĄ
Apaštališkasis nuncijus arkivys

kupas Justo Mullor Garda, šven
čiant Lietuvos kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus kunigystės 50 metų 
sukakti, kovo 24 d. vakare Kauno 
arkikatedroje pasakė pamokslą. 
Gavę Tėv. Sigito-Benedikto Jurčio, 
OFM, paruoštą pamokslo vertimą 
i lietuvių kalbą, čia spausdiname 
Popiežiaus nuncijaus pagrindines 
mintis.

Kaip krikščionis ir kaip vysku
pas esu Jūsų draugas, Jūsų patikė
tinis ir Jūsų gerbėjas. Šį savo daly
vavimą Eucharistijoje vertinu kaip 
paties popiežiaus Jono Pauliaus 
antrojo buvimą mūsų tarpe. Jis 
pakvietė Jus dirbti j Kauno arki
vyskupiją, pakėlė Jus į kardinolo 
garbe. Jis atvyko į Lietuvą pagerbti 
Jūsų mylimą Kraštą ir Jus, Emi- 
nendja, asmeniškai. Todėl vysku
pų ir tikinčiųjų akivaizdoje mano 
ištarti pirmieji žodžiai tebūnie 
Jums Popiežiaus vardu ištarti svei
kinimo žodžiai.

Penkiasdešimt Jūsų kunigystės 
metų yra solidus Jūsų asmeninio 
gyvenimo istorijos skyrius. Jūsų 
kunigystė ir Lietuvos istorijoje 
pasiliks išskirtinis skyrius. Jūs, no
rėdami geriau pasitarnauti lietu
vių tautos krikščionims, priėmėte 
kunigystės šventimus. Pradžioje 
dirbote Kaišiadorių vyskupijoje, 
vėliau Kaune. Lietuvių tautos isto
rijoje šis laikotarpis buvo vienu iš 
sunkiausių. Nors vis dar egzistuoja 
pereinamojo laikotarpio ekonomi
niai ir visuomeniniai sunkumai 
Lietuva po nepriklausomybės at
gavimo yra laisva ir ieškanti būdų 
sutvirtinti savo krašto vidaus taiką 
ir santykius su užsienio valstybė
mis.

Jums nuo pat 1944 metų Viešpa

INVESTICIJOS Į LIETUVĄ: 
PERSPEKTYVOS SVETIMTAUČIAMS
Advokato S. Povilo Žumbakio 

komentarai, transliuoti Chicagoje 
balandžio 3 d. per Amerikos Lietuvių 
Radijo programą, kuriai vadovauja 
Anatolijus Siutas.

- o -
Tęsiame praeitos savaitės pokal

bį su ekspertais Antanu Grina ir 
Zenonu Petkumi, paaukojusiais 
daug laiko, energijos ir lėšų atgims
tančios Lietuvos ekonomikos ger
būviui.

Pagrindinis klausimas:
Ar svetimtaučiai gali ramiai inves

tuoti savo kapitalą į Lietuvą, maty
dami tokią lito politiką Lietuvoje 
(valdžios polinkį kištis į Lietuvos 
Banko ir, tuo pačiu, lito politiza
vimą)?

Antanas Grina:
"Svetimtaučiui krašto valiutos 

stabilumas yra tik vienas iš kokio 
dvidešimties ekonominių sąlygų 
reiškinių. Juk daugelis užsienietiškų 
firmų investavo ir investuoja dide
les pinigų sumas Brazilijoje, anks
čiau Argentinoje, Bolivijoje, Ve- 
necueloje ir 1.1., kai tos šalys turė
davo masines infliacijas, finansines 
suirutes ir 1.1. Jei valiuta stabili ar 
padengta, tai nereiškia, kad visos 
kitos rizikos dingsta. Juk ir pririšus 
valiutą, galimos infliacinės, def- 
lecinės krizės, mokesčių naštos, 
nuosavybės apsaugojimo proble
mos, įstatymų, muitų apdraudos, 
saugumo netobulumai ir t. t. Jei 
valiuta pririšta ar įstatymiškai 
dengta, nereiškia, kad investuo
jant tame krašte uždirbsi pelną, 
kad jį repatrijuojant, kraštas turės 
užtenkamai rezervų apmokėti savo 
įsipareigojimus. Gali būti ir tai, 
kad pririšimas lito prie dolerio ar 
markės kaip tik sudarys sąlygas, 
kad investuotojai dėl vidaus inflia
cijos nuvertinto lito nenorės jį įsi
gyti pririštu kursu, nes jis bus pa
gal pririštą kursą per brangus, kad 
pritrauktų užsienio kapitalą!"

Zenonas Petkus:
•Kapitalas JAV, visam pasauly 

priprato prisitaikyt prie pilno kon- 
vertalumo ir tai būtų pozityviau
sias žingsnis užsienio kapitalui pri-

ties Apreiškimo šventė yra Jūsų 
kunigystės šventė. Šiai iškilmei 
Bažnyčios skaitomos maldos ir 
liturginiai mąstymai tapo Jūsų ku
nigiškos tarnystės turiniu.

"Laiškas Žydams" primena, kad 
Dievo Žodis, įsikūnydamas Švč. 
M. Marijoje, dangiškajam Tėvui 
skyrė šiuos reikšmingus vykdomos 
programos žodžius: "Štai ateinu 
vykdyti tavo, o Dieve, valios"! Luko 
evangelijos pirmame skyriuje yra 
pasakojimas apie Marijos reakciją 
į arkangelo Gabrieliaus pasveikini
mo žodžius, kurie Nazareto mer
gaitei atskleidė dieviškosios mo
tinystės paslaptį. Marijos atsaky
mas arkangelui buvo labai pana
šus į aukščiau pasakytus Jėzaus 
žodžius: "Štai aš Viešpaties tarnaitė, 
tebūna man, kaip tu pasakei".

Vyskupo kunigystės jubiliejus 
yra ne tik jums skirtas privilegi
juotas momentas apmąstymui. Tai 
puiki proga visiems permąstyti 
kunigystės pašaukimo reikalavi
mus ir iš to kylančius įsipareigoji
mus. Šiuo metu visa krikščioniškoji 
tauta turėtų savęs paklausti: ko 
tikisi iš mūsų vyskupai ir kunigai?

Dėkodami Dievui už malones, 
kuriomis buvo laiminama Kardi
nolo kunigystė, visi paklauskime 
savęs: kuo galėtume įsipareigoti ir 
laiduoti mūsų tarnystę Dievo tautai 
Lietuvoje?

Marija, išgirdusi arkangelo žo
džius apie dieviškąją motinystę, 
paklausė: "Kaip tai įvyks"? Šį va
karą, drauge su Kardinolu, sufor
muluokime klausimus, kurie būtų 
aktualūs mums, esantiems kuni
gystės pašaukimo orbitoje. Nors 
suvokiame savo ribotumą, pagal
vokime kokiais būdais galėtume 
pagilinti Lietuvos žmonių tikėjimą 
į Dievą? Ką turime daryti, kad 

traukti. Bet, žinoma, to neužten
ka. Pats svarbiausias dalykas dėl 
ekonomijos plėtojimo yra "Rule of 
law" ir, be abejo, eilė įstatymų, 
palankių nuosavybės pagarbai.

"Kaip mes visi žinom, Lietuvos 
ekonomika, vis dar tolyn blogėja - 
reikia tik žvilgtelėti į laikraščius. 
Aiškinimų, aiškinimusi, filosofavi
mo, kodėl ir kaip, yra labai daug. 
Ir nors yra nemažai demagogijos, 
netrūksta ir visai blaivių ir aiškių 
įvertinimų ir pasiūlymų, ką reikia 
daryti.

"Tačiau valstybė to nedaro, o 
opozicija to ko reikia nesiūlo.

"Aš dabar ieškau viską rišančios 
teorijos, kuri šį fenomeną galėtų 
paaiškinti, kad būtų galima su
prasti visus tuos kasdieninius įvy
kius.

"Priėjau išvados, kad vienintelis 
būdas situacijai suprasti, reikia 
priimti didžiosios Rusijos/KGB 
konspiracijos teoriją. Yra beveik 
aišku, kad kas nors siekia:

1. Privesti mūsų valstybę prie 
ekonomiško sužlugimo.

Iš paukščio skrydžio - potvynis Šilutės rajone. Tomo Kapočiaus nuotrauka

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK) 
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIU VIETŲ LANKYMAS 

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

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA
VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 

2129 KNAPP STREET
BROOKLYN, N. Y. 11229 

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

Bažnyčia Lietuvoje būtų labiau 
pasiruošusi tarnauti tautai, kurią 
Dievas patikėjo mūsų sielovadai? 
Kaip Kristaus šviesoje turėtume 
spręsti šiandien iškilusias proble
mas, kurios kamuoja jaunimą, šei
mas, kaimo žmones, pensininkus 
ir senelius? Kokiu būdu turėtume 
aiškinti krikščionišką pasaulėžiūrą 
vyriausybei, šviesuomenei, gimdy
tojams ir visiems atsakingiesiems

Kardinolas Vincentas Sladkevičius Romoje, Šv. Kazimiero 

lietuviu kolegijos rūmą balkone.
Prel. Vincento Mincevičiaus nuotrauka 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------■.-------------------------------------------------------------------------------------------------

■

2. Laukti, kol iškamuota tauta 
tikrai nubalsuos susijungimą su 
didžiąja Rusija.

"Tai būtų vienintelis būdas su
prasti, kodėl aiškia’ ir gerai sufor
muluoti tikslai dėl teisėsaugos, 
kapitalo ir technologijos pritrauki
mo, mokesčių krūvio, eksporto 
skatinimo ir svarbumo ir 1.1. Kar
tu su analogiškais žingsniais visa 
tą pasiekti... nerišant ir nevykdant. 
Tai gali būti tik, jeigu juos nemaža 
grupė žmonių, žinodami ar neži
nodami, sabotuoja.

"Man atrodo, kad męs neišven
giamai tuo keliu einam. (Dabar 
nauji Seimo rinkimai be naujų kan
didatų kainuos tautai 2-3 metus 
neveiklumo ekonomijos atstaty
mui ir gal daugiau, negu reiks lai
ko pasiekti desperatišką pragyve
nimo lygį ir atitinkamus politi
nius įvykius)".

Norėčiau tik pridėti prie savo 
draugų komentarų, kad, pasikal
bėjęs su savo klientais, norinčiais 
investuoti į Lietuvą, bet dar ne
drįstančiais, priėjau išvadų: 

už viešąjį gyvenimą, kad tik iš
pažindami Kristaus apreikštą tiesą 
mes tapsime visiškai laisvi? Kaip 
išsaugoti garbingos Lietuvos praei
ties krikščioniškas vertybes, idant 
turėtume garantijas dėl krikščioniš
kų vertybių šiandien prasidedan
čioje ateityje?

Šiuos ir į juos panašius klausi
mus mums uždavė praėjusių metų 
rugsėjyje į Lietuvą atvykęs popie-

Be pilnos teisinės struktūros ne
gali būti normalios demokratijos 

laisvos rinkos. Formos neužten
ka, Lietuvos Seimas įstatvmafif, o 
prezidentas dekretais jau pripildė 
storiausias knygas. Jais žmonės 
nepasitiki ir į juos nekreipia dėme
sio. įstatymų nesilaikymas, o ne 
paklusnumas yra jiems norma.
; Toks nepaklusnumas yra visuo
tinis, apėmęs tiek pačias viršūnes, 
tiek ir elementus gatvėje. Tai yra 
dėl to, kad 'mūsų krašte vyrauja 
moralinė tuštuma. Po 50-ties ko
munizmo metų, krašto žmonės 
žiūri į Vakarus, matydami tik ma
terialinius dalykus ir hedonistinį 
gyvenimo skonį. Ant tokių pa
grindų teisinės valstybės statyti 
negalima.

Lietuva privalo grįžti prie šeimos 
- Bažnyčios - doro mokyklos moky
mo. Tik vidinis atgimimas leis kraš
tui atsigauti po 50-ties metų mo
ralinio skurdo. Tada ne tik užsie
niečiai nebijos investuoti, bet mes 
visi galėsime džiaugtis ir didžiuotis 
savo Tėvyne.

Kiekvieno mūsų pareiga yra ban
dyti paveikti žmogų į gerą pusę - 
kiekvieną tautietį. Žinoma, reikia 
pradėti nuo savęs, rodyti gerą pa
vyzdį kitiems, o tai mums nėra 
lengva.

žius Jonas Paulius H. Jis pats ir 
atsakė savo pirmojo oficialaus susi
tikimo metu su Lietuvos vysku
pais ir dvasininkais.

Savo kalboje Lietuvos dvasi
ninkams, Jonas Paulius II parinko 
tuos pavyzdžius, kurie buvo reikš
mingi Jūsų kunigystei ir vyskupys
tei: paminėjo Jūsų dvasios tėvą 
palaimintąjį Jurgį Matulaitį, vysku
pą Steponavičių ir vyskupą Reinį.

Jonas Paulius II įspėjo: niekas te 
neužmiršta, kad "evangelizacija gali 
turėti įvairias formas, bet ji visada 
turi būti Kristaus Kryžiaus tapatu
mo ženklas". Jūs šią tiesą paliudi
jote savo gyvenimu. Jonas Paulius 
n priminė: "kunigas visada turi 
būti atlaidumo ir susitaikymo 
žmogus. Jam neturi egzistuoti nei 
pralaimėjusieji, nei nugalėjusieji". 
Jūs, šį reikalavimą visada stengėtės 
išlaikyti. Jonas Paulius II pasakė: 
"kunigai turi būti Švenčiausios

VIRGIN1A ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, lietuviškai kalbanti advokatė, 
teikia paslaugas IMIGRACIJOS bei ŠEIMOS teisiniuose reikaluose. 
The American Immigration Lawyers Association narė. Turi 
leidimą praktikuoti Massachusetts ir Washington, 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 West St., Sims- 
bury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.

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

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

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

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

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

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

NEW YORK-NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-9.30 
vai. ryto WNWK105.9FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, 
NY 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 769-3302.

NEW JERSEY, NEVY YORK - ’Music of Lithuania" programa, 
vedama anglų kalba iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 FM 
banga, girdima sekmadieniais nuo 12 iki 1 vai. popiet. "Lietuvos 
atsiminimai" programa iš tos pačios stoties, girdima sekmadie
niais nuo 1 iki 2 vai. popiet. Dr. J. J. Stukas - direktorius, 234 
Sunlit Dr., Watchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.

LIETUVIŠKOSTILIAUSPAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEVY YORK, NE W JERSEY 

IR CONNECTICUT VAISTUOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

66-86 80 ST. MIDDLE V1LLAGE, 
OUEENSN.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282; 326-3150
- TAI MCSV VIENINTtLt VIETA - 

■ GAUSI PASODU SALE -

Trejybės vyrai", t y., tarnaujantys 
ir siekiantys asmeninio šventumo, 
trokštantys būti šildančia ir švie-
čiančia ugnimi pasaulyje, diegian
tys žmogaus kilnumo viziją.

Apmąstę šventojo Tėvo žodžius, 
dėkokime Dievui už Eminencijai 
suteiktą paties Kristaus ir Marijos 
praktikuotą paklusnumo malonę. 
Mes, atvykę į šią iškilmę, prašykime 
Dievą tokių malonių, kurių mums 
labiausiai reikia, idant, į mūsų tautą 
sudėtos šv. Tėvo viltys, išsipildytų. 
Tai Dievo ir Bažnyčios viltys į 
kiekvieną iš mūsų. Ir Lietuva daug 
tikisi ir laukia iš mūsų. Lietuva 
nori būti broliška ir taiki tauta. 
Kraštas, kuris turi tokią didingą 
krikščionišką praeitį ir savo pa
žanga toks atviras, deja, yra apipin
tas daugeliu neaiškumų. Esu įsiti
kinęs, šios tautos niekas neįstengs 
suklaidinti, jeigu visi jos ganytojai 
asmeniškai pasikliaus Evangelija.

Ačiū Jums, Kardinole, už nueitą 
kelią, kuris toks įpareigojantis ir 
toks paguodžiantis.

KVEČAS
JONAS

1933-j-1976
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Rytojaus dienų paskelbiama 
A. Brazausko ir B. Jelcin susiti-

NEUŽMIRŠTAMOS AUKOJIMO APEIGOS
— Lietuva ant tarptautinės teisės aukuro —

Popiežius Jonas Paulius II sugretina Romos 
kankinių Koliziejų su Lietuvos Kryžių kalnu

Didžiojo Penktadienio, balandžio 1 d. vakarą šimtatūkstantinė mal
dininkų minia susirinko prie Koliziejaus kartu su popiežium Jonu 
Pauliu II apmąstyti Kristaus Kryžiaus kelio paslapčių. Renginio pabaigo
je ant Palatino kalvos Šventasis Tėvas atidėjo į šalį iš anksto paruoštą 
tekstą ir procesijos dalyviams, o taip pat ir milijonams TV žiūrovų 
visame pasaulyje stebėjusių šią procesiją, pasakė improvizuotą kalbą:

"Broliai ir seserys, šį vakarą čia susirinkome apmąstyti paslaptį 
Kryžiaus, kurį Didžiojo Penktadienio liturgijoje pagerbiame žodžiais: 
"Ečce lignum Cruds, venite adoremus - štai Kryžiaus medis, ateikite jį 
pagarbinsime". Pagerbkime jį dabar, čia, prie Romos Koliziejaus. Tai 
vieta, kur mūsų tikėjimo pirma takai kankinių mirtimi liudijo mylinčio
jo Kristaus meilę.

Čia, šioje žemės rutulio vietoje, Romos senamiestyje, aš noriu ypač 
prisiminti "Kryžių kalną" Lietuvoje, kur praėjusių metų rugsėjyje lan
kiausi savo sielovadinės kelionės metu. Mane labai sukrėtė anas lietuvių 
Koliziejus. Prieš vykdamas į Lietuvą, į visas Baltijos šalis, meldžiausi dėl 
dviejų evangelizacijos kelių: pirmasis prasideda Romoje ir tęsiasi į 
Šiaurę, Rytus ir Vakarus; antrasis - iš Konstantinopolio, iš Rytų Bažnyčios. 
Būtent ten, - Baltijos kraštuose, tarp Lietuvos ir Rusijos, - šie du keliai 
susijungia.

Šiandien Kryžiaus kelio stočių apmąstymus ėmėme iš Rytų Bažnyčios 
išminties lobyno. Šiuos tekstus paruošė mylimiausiasis brolis, Ekume
ninis Patriarchas Bartolomiejus. Už tai jam širdingas ačiū.

Šiandien galvoju apie daugybę kitų koliziejų: apie "Kryžiaus kalnus", 
esančius ir europinėje Rusijos dalyje, ir Sibire. Daug yra "Kryžiaus 
kalnų", daug turime mūsų laikų koliziejų.

Šiandien norėčiau savo broliui iš Konstantinopolio ir visiems mūsų 
Rytų Bažnyčios broliams pasakyti: brangieji mus visus vienija Romos 
kankiniai, Lietuvos "Kryžių kalno", Solovkų salyno ir daugelio kitų 
koncentracijos stovyklų kankiniai. Iš tiesų, mus jungia kankiniai. Mes 
negalime būti išsiskyrę, negalime nutylėti Kryžiaus tiesos. Kodėl negali
ma? Todėl, kad pasaulis nori suniekinti Kryžiaus prasmę. Antikrikščio- 
niškoji tradicija jau keletą amžių vis siekia sutrypti Kryžių. Ši tradicija 
teigia, kad žmogus neturi Kryžiuje šaknų, neturi jame perspektyvos, 
kad Kryžiuje vilties nėra, kad žmogus yra tik žmogiškas, todėl jis turi 
egzistuoti" taip - lyg Dievo nebūtų.

Brangieji, mūsų bendras uždavinys, stovint tarp Rytų ir Vakarų, 
drauge tarti: "Ne evacuetur Crux"! Neištuštinkime, nesumenkinkime 
Kristaus Kryžiaus. Įšniękįpus įį,.žrnpgus netenka šaknų, praranda.polėki,. 
liek$ sųgniųžJytasf . .../•._■*» -i.

Šį šauksmą girdžiu besibaigiant dvidešimtajam amžiui. Tai Romos 
šauksmas. Tai Maskvos šauksmas. Tai Konstantinopolio šauksmas. Tai 
visos krikščionybės šauksmas: Amerikoje, Afrikoje, Azijoje - visų šauks
mas. Pagaliau, tai naujosios evangelizacijos šauksmas.

Jėzus sako: "persekiojo mane, persekios ir jus; klausėsi manęs, priėmė 
mano žodį, priims ir jūsų". Priims, nes kitos išeities neturi. Niekas 
neturi amžinojo gyvenimo žodžių - tik Jis, tik Jėzus, tik Jo Kryžius. 
Taigi, baigdami šį Kryžiaus kelią senajame Romos miesto Koliziejuje, 
mes prisiminėme visus kitus koliziejus. Sveikiname juos visus savo 
meile, tikėjimu ir mus visus jungiančia bendra viltimi.

Paveskime save, visą Bažnyčią ir visą žmoniją po Kryžiumi stovinčiai 
Motinai, kuri mus, savo vaikus, laiko savo glėbyje. Marijos meilėje 
kartu su apaštalu Jonu galime pajusti Bažnyčios ir visų krikščionių 
vienybės jėgą. Dėkokime Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai už Kristaus 
Kryžių.

Garbė Jėzui Kristui! Šventų Velykų!"
(vertė Tėv. Sigitas Jurčys, OFM)

kimo Maskvoje data — rugpjū
čio 23. Kyla triukšmas. Protes
tuoja visos politinės partijos, 
spauda, visuomenė. Prezidento 
kelionei į Maskvą pritaria tik 
LDDP. Operacijos “Naujasis 
pavasaris” scenarijuje Lietuvos 
valstybinei derybų su Rusija de
legacijai atrodo, numatytas ši
toks vaidmuo: giliai išanalizuoti 
visas prezidento iniciatyvas ir 
pripažinti jas teisingomis, vie
nintelėmis išeitimis iš sunkios 
padėties. Delegacijos vadovas 
V. Bulovas stengiasi tai daryli. 
Tačiau dauguma delegacijos na
rių nesutinka veikti “demokra
tinės okupacijos naudai. A. Bra
zausko veiksmus, kurie turėtų 
reikšti “eilinį Lietuvos išgelbėji
mų” (išgelbėjo 1988 spaly, 1989 
gruody, 1992 rudenį...) delega
cijos nariai visuomenei komen
tuoja kaip “išdavystę ir Lietuvos 
pražudymų”. Praeis 3 mėnesiai, 
ir LR prezidentas 1993 12 08 
dekretu atims įgaliojimus iš LR. 
valstybinės derybų su Rusija de
legacijos jr .įpareigos Vyriausybę 
sudaryti derybų su NVS (!) šali
mis darbo grupę. Jos vadovu bus 
paskirtas V. Bulovas. Nariai — 
nauji. Tie. kurie atsisako tarnau
ti “demokratinės okupacijos” 
naudai, — nereikalingi.

Tačiau dabar derybų delegaci
ja tebėra, ir ji yra bjaurus kliuvi

Nuo Redakcijos: "Naujasis Dienovidis" š.m. sausio 29 d. Ni Z pradėjo spausdinti Dalios 
Dirgėlienės ir Petro Dirgėlos straipsnį "Faktų sociologija. įvykių testamentai. Aukojimo apeigos". 
Straipsnis yra labai vertingas nuosekliu naujausios Lietuvos istorijos (po Lietuvos prezidento 
rinkimų) faktų pateikimu ir analize. Perspausdiname Šį straipsnį nesutrumpindami ir tikimės, kad 
jis sudomins mūsų laikraščio skaitytojus.

nys operacijai “Naujasis pavasa- 
ris”vykdyti. Lietuvos aukojimo 
apeigos sutrinka. Iš miško šauti 
ir į Maskvų keliauti — anksti.

1993 rugpjūčio 22, 
sekmadienis.

Maskva. 4,30 vai. Iš automatų 
apšaudomas RF spaudos ir infor
macijos ministerijos pastatas. 
Pleškinama į M. Poltoranino ir 
M_Fedotovo langus.

Šūviai pasigirdo. Tačiau ne 
Lietuvoje — Maskvoje.

Vilnius. 12.00 vai. Radijas. 
Žinios. Prezidento atstovas 
spaudai N. Maliukevičius pra
neša, kad Prezidentas A. Bra
zauskas rugpjūčio 23 dienų į 
Maskvų susitikti su B.Jelcįu ne
vyks".

15.30 vai. Radijas rusų kalba 
(16.00 vai. — lietuvių kalba) pa
skelbia naujų RFUR.M pareiški
mų: "Vilnius nenori pasirašyti 
(...) dokumento, juridiškai api
brėžiančio Rusijos kariuomenės 
išvedimo iki rugpjūčio31 dienos.

Rusijos kariuomenė bus išvesta, 
tačiau dabar jau Rusijai palan
kiais terminais". Ir: “(...)susida
rius tokiai situacijai Lietuvoje, 
Rusijos URM pareiškia, kad bet 
kokių (...) provokacijų atveju 
Rusijos atsakymas bus greitas, 
praktiškas ir ryžtingas”.

"Bet kokios provokacijos” — 
tai šūviai iš Lietuvos miško tylos 
RFL'RM pareiškimas — tai jau 
nekantrus raginimas “suplėšyti 
tylų".

1993 rugpjūčio 25 d,
Agentūra BNS praneša 

"Siaurės kariuomenės vadovybė 
perspėja, kad jai leista išduoti 
ginklus rusų kariškiams, esan
tiems Lietuvoje. Tam. kad turėtų 
kuo gintis nuo Lietuvos patrioti- 
mių jėgų, ėmusių komplikuoti 
padėtį .

Kas tai —jau viešas kvietimas, 
kad “SKAT o vyrai iššautų, ar 
susitartas ženklas, kad nedrįstų 
iššauti dabar? Veikiausiai tai 
reiškia, kad “šūvis iš miško" ir 
vėl atidedamas.

Klaipėdos Sv. Juozapo Darbininko bažnyčios statyba žiemų kiek sulėtėjo. Pagal kun. 
Burneikio projektų numatyta didelė bažnyčia naujame uostamiesčio rajone. Dabar 
naudojama laikina medinė bažnyčia. Parapijoje dirba jėzuitai: klebonas kun. Algis 
Baniulis, kun. Antanas Šeškevičius ir kun. Vidmantas Šimkūnas. Kun. \ntan<> Saulaičių 
nuotrauka.

Vakar, anot “Lietuvos ryto ”, 
A. Brazauskas kalbėjosi telefonu 
su B. Jelcin. Šiandien priima, 
JAV ambasadorių Lietuvoje D 
Johnson.

Jau per arti RF premjero V. 
Cernomyrdyn vizitas į JAV 
(premjeras susitiks su B. Clinton 
09 02 VVashingtone).

Jau per arti popiežiaus Jono 
Pauliaus II vizitas į Lietuvų, kad 
dar būtų galima čia destabilizuo
ti ir vėl stabilizuoti padėtį prieš 
jam atvykstant.

Lietuvos aukojimo Rusijai 
apeigos laikinai nutraukiamos. 
Pauzė.

Faktų liudijimas: “Tų rug
pjūčio dienų įvykiai nebuvo 
"žingsniai link šaltojo karo ”, 
kaip tai pavadino kai kurie poli
tikos apžvalgininkai. Tai buvo 
Lietuvos ir Rusijos valdančiųjų 
sluoksnių, tarnaujančių "de
mokratinės okupacijos tėvams ”, 
sąmokslas prieš Lietuvos vals
tybę. Po sėkmingo sąmokslo Lie
tuva būtų buvusi valstybė, kuri 
pati "integravosi į TSRS ”, ir pa
starosios teisių ir pareigų pa
veldėtoja Rusija neturėtų atly
ginti Lietuvai jokios žalos. 
LDDP visiems laikams būtų at
sikračiusi didžiai gėdingo “oku
pacinio režimo vykdytojos titu
lo, paveldėto iš TSKP, iš LKP. 
Dabar vykdoma “demokratinė 
okupacija’ būtų tapusi paprastu 
demokratiškai išrinktos valdžios 
valdymu. "Demokratinės oku
pacijos tėvams’’ labai svarbu, 
kad jų vietininkai visose užspeis
tose valstybėse būtų nekalti 
avinėliai”.

Įvykių testamentas: “Lietuvos 
nepriklausomą valstybę ilgai iš
saugoti galime tik idealųjį gyven
senos lygmenį su praktiškuoju 
lygmeniu preciziškai derindami 
— visada turime gerai matyti 
ribą, ties kuria atsidūrę 
sandėrių su sąžine vardan nau
dos nebedarytume. Deja, tai 
partijai, kuri yra “pasaulinės 
politikos vietininkė savame

(nukelta į 4 psl.)
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Po geros valandos taktiškiau- 
sių diskusijų iš mano pusės 
padėtis, atrodė, sušvelnėjo, bet 
čia pjautaskruostis pradėjo nuly
ti gyvyliės ženklus. Netrukus jis 
atsisėdo ir, kreivai žiūrėdamas į 
besikallrančius, mus paklausė: 
kur-“ėdalas"? Padaviau jam ap
vemtų maišų su duona ir sviestu. 
Gerai, kad neturėjome peilio. 
Gerokai apšalusių duonų reikėjo 
daužyti pagaliu ir laužyti gaba
lais.

Šiek tiek pasistiprinusį pjau- 
tažandį ^užliejo pykčio banga. 
Keikė jis viskų: žuvies fabrikų, 
prigrūstų prakeiktų lietuvių 
buržujų ir žydiškų išgamų, ir ka
terį, ir apdegusius savo rūbus, 
ir, žinoma didžiausių l)ėdų kalti
ninkų — mane — lietuvį diver
santų. Čia jie buvo ir teisėjai, ir 
vykdytojai.

Apie 6 valandų ryto jie atgijo. 
Santykiai tarp mūsų taip paašt
rėjo, kad mažiausias mano kiši
masis į jų kalbų sukeldavo prie

šiškiausių reakcijų, vos neperei
nančių į muštynes. Reikėjo vis 
trauktis į šalį. Dėl visa ko jiems 
nepastebint, ištraukiau iš to ap
vemto maišo dar vienų kepalų ir 
švystelėjau į tamsų.

Porsevas, dabar aiškiai susigie
dojęs su Makarovu, ruošėsi 
plaukti iš salos. Mano velenui 
pakilki didelė grėsmė. Smigti į 
tamsų per plaukiančius ledus. lx* 
orientacijos, apnuodytom sme
genim jie, lx<alx*jonės, galėjo, 
l>et apie pražūtingas pasekmes 
visai negalvojo!

Ir štai susigrabalioję savo “tur
tų) jie svirduliuodami nusileido 
nuo salos, sumetė į apledėjusių 
valtį mantų ir atrišo nuo kelmo 
virvę. Gerai pakurstyto laužo 
liepsna šiek tiek apšvietė šių “tu
ristų avantiūristų startų!

Stipriai prišalę prie kranto val
ties šonai juos įsiutino. Vėl pasi
pylė keiksmų lavina. Auksabur
nis, įsirėmęs į apledėjusį valties 
Įkirtų, jį stumdamas “neapskai

čiavo" ledo slidumo. Jo rankos 
paslydo ir jis pilvu išsitiesė juo- 
dan, šaltan vandenin. Pjautažan- 
dis, prirėpliojęs gelbėti savo 
skęstančio giminaičio, taipogi 
pasly do, l>et jau kojom į viršų ir 
tėškėsi ant savo sėdynės. Nuo
žulnus krantas juos vis nustum
davo į upę. Tuoj apsiblaivę, me
tėsi į panikų. Negalėjau ne- 
gellrėti mirkstančių žmonių. Iš
tiesiau jiems irklų. Eikite 
greičiau prie laužo, aš jums jj ge
rai pakoriau. Prie laužo spektak
lis virto didžiuliu divertismentu. 
Šių personažų striptizas ne tiek 
mane juokino, kiek atidengė visų 
“galerijų" įvairiausių tatui
ruočių. Ant apskretusių nuogų 
figūrų šliaužė gyvatės, lakstė 
meilės strėlės, trankė nuogos 
moterys, taipogi drebėjo ir 
judėjo. Vienos buvo su kojomis, 
kitos su žuvies u<xlegomis. Visos 
jos tabalavo, mosikavo laužo 
šviesoje ir reginys virto tikrų \ al- 
piirgijo.s naktimi prie Kremliaus 
Ikikštų su Dusiom ir Martišium, 
su Ninom ir Katiušom!

Taigi, rimčiausia ekspedicija 
virto estetiniu atžvilgiu labai 
alrejotina “paveikslų" paroda ir 
įtartinos švaros baltinių džiovyk
la! Penkių litrų talpos skardinėlė 
vėl pradėjo “dirbti visa savo 
jėga. Taip ir karštos laužo lieps
nos visu smarkumu džiovino 
mūsų “didvyrių" garderolų, pa
džiautų ant mano surinktų ilgų 

karčių. Savo pataikavimu vis 
vien negalėjau įsigyti jų palanku
mo. Jie mane keikė, žemino, 
grasino susidoroti ir palikti salo
je. Žodžiu, jie išsėmė mano 
kantry bės likutį. Nutariau perei
ti į puolimų.

Gerai žinojau, kad geriausias 
ir aiškiausias argumentas tokio 
tipo žmonėms yra skambus matų 
leksikonas. Be to, prisiminiau, 
kad Kliackinas prieš išplaukiant 
įmetė į valtį kirvukų. Pasiėmiau 
jį ir mosiku<xlamas jiems po no
sim grasinau paleisti į darbų.

Mano pasirinkta nauja pozicija 
pa.sir<xlė labai efektinga. Aišku, 
reikėjo anksčiau su jais kalbėtis 
iš jėgos pozicijos! Dabar stebė
jausi ir džiaugiausi, kaip blizgan
tys kirvio ašmenys gerai veikia 
alkoholio permerktus protus! Iš
sidžiovinę šį lx*i tų jie apširengė 
ir išsitiesė prie laužo miegoti. Su 
kokiu pavydu į juos žiūrėdamas 
kovojau su miegu!

Po kelių valandų prašvito ir 
jie, lx*ginkliai ir liejėgiai. turėjo 
paklusti mano valiai. Pirmų kartų 
gyvenime buvau toks piktas' 
Porsevui liepiau išsemti iš val
ties vandenį, o Makarus ui — 
ruoštis tolimesniam plaukimui. 
Galėsite dabar gulėti sausoje val
tyje, trauk jus velniai, irsiuos aš 
vienas l>e jūsų pagallkis". kaip 
ligi šiol!

Po pusvalandžio nusistatęs 
reikiamų kryptį su degančiu 

skausmu rankose jau traukiau 
irklus.

Rytas buvo giedras, šaltokas, 
be vėjo. Pasinxlžiusi saulutė 
gražiomis spalvomis nutapė šį 
Arktikos peizažų. Nugara buvau 
atsisukęs į Nuniro pusę, o man 
prieky je gerai matėsi tamsi, plo
na Bykov-Myso iškyšulio juos
telė. Po poros valandų irklavimo 
Porsevas. iki šiolei miegojęs, at
sisėdo ant suolelio ir paėmė irk
lų. Dviese tylėdami yrėmės ir 
galvojome, manau, tik apie tų 
didžiulę klaidų, kuri buvo pada
ryta. pasirenkant tokį neapgal
votų žingsnį.

Iki kitos salos arba iki nakvy n- 
\ ietės buvo 12 km. Yrėmės pačiu 
farvateriu, nes šalimais buvo di
deli. ižo plotai. Diena. perėjusi į 
antrų savo pusę, pradėjo vis la
biau kelti man nerimų, nes buvo 
nuplaukta ne daugiau negu 6 ki
lometrai. Mintis apie sugrįžimų 
į tų |XiČių salų vis dažniau sukosi 
gaivoje kaip vienintelė reali al
ternatyva.
Mano nuolat į By kovų nukreip

tų žvilgsnį patraukė vos įžiūri
mas ju<xlo dūmelio šleifas. Kas 
gi ten? Nejaugi nelemta žūti šio
je pragaištingoje šaly je?! Kelios 
minutės prieštaringiausių per
gyvenimų greitai Imigėsi ir dabar 
jau aiškiai jn<xlais dūmeliais pap
sėdamas taškas artinosi prie 
mūsų. Jis ėjo vieninteliu keliu, 
kuriuo galimas susisiekimas iš 

Tiksi su Lenos aukštupiu. Tai 
galėjo būti koks nors fiedidelis 
kateris, nežinia ko užsilikęs Tik- 
syje, ir dabar skubantis pasiekti 
vėliausiai užšųlančias lamos au
kštupyje esančias gyvenvietes. 
Tačiau tai galėjo būti ir ..." Muk
simas"! Nors labai neįtikėtina, 
kad Avakimovui pavyko mobili
zuoti pakankamai jėgų atpalai
duoti jį nuo ledų ir išblaivinti 
ekipažų. Porsevui, kuris yrėsi 
užsimerkęs ir nieko apie save ne
matė. sušukau: Plaukia! Plau
kia ! Nepakėlęs galvos jis atsakė: 
“pust plyvut. oni mnie nenužny 
("tegul plaukia, jie man nereika
lingi".)

Po 15 minučių tas pats “Muk- 
sunėlis kaip magneto traukia
mas plaukė mūsų link ir štai jau 
čia pat lx*t už kokių 20 metrų, 
pasuko į kairę ir. darydamas lan
kų apie valtį, nuplaukė tolyn 
savo keliu!

"Kapitone, kapitone, paimk 
mane iš paskutinių jėgų šau
kiau. Koks tada mane apėmė 
jausmas, manau, nesunku įsi
vaizduoti! Tolstančio “Moksli
no kapitonas, vis dėlto paveik
tas mano lieviltiškų šauksmų (o 
gal tai buvo apskaičiuotas ma
nevras?). apsisuko ir sukdamas 
nedidelius ratus aplink valtį 
šaukė: kiek už tai duosi?! Duo
siu, kapitone, viskų kų norėsi,

(nukelia į 4 pslJ
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krašte ir vykdo jame “demokra
tinės okupacijos režimą”, yra 
būdingas visiškas sąžinės iš
sižadėjimas. Sąvoką “esu atsa
kinga už savo darbus“ jai pa
keičia sąvoka “esą neapkaltina
ma ir nebaudžiama”.

PAUZĖ

Prieš pat Šventojo Tėvo vizitą 
j Lietuvą tyliai, paskubomis, 
netvarkingai buvo išvesta iš Lie
tuvos Rusijos kariuomenė.

1993 rugpjūčio 30, 
pirmadienis.

Vilnius. Rytą ,A. Brazauskas 
“ilgai ir atvirai kalbėjosi su B. 
Jelcinu”.

12.00 vai. Radijas. A. Brazaus
kas: ‘Skelbiu džiugią naujieną 
(...). Rusijos kariuomenė bus iš
vesta šį mėnesį (...) rytoj (...) tai 
reiškia, kad Lietuvos (...) jūsų 
visų (.. .)ir mano kaip prezidento 
veikla pastarąją savaitę (...) 
buvo teisinga .

Pokalbio su B. Jelcinu metu 
buvęs rastas "abiem pusėms pri

Automobilių turgus Kaune. Čia telpa apie 2000 mašinų, tačiau sunkiau rasti perkančius.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

Kelionė į vienę pusę, perkant 
bilietu j abi puses

Sos komos yro nesezoomės W«<jvwr*o komos Ko« cxos«dės kel«avwno sezonos ’O# 
peok" įos bus žywvo« M^vs reūuo užs«sokyh bent 21 d*r»o pnei skrydi
Voidrūi mokesčio* $32 95 bus pr*e kei«onės btkefo ko* už tuos mokėsite

imtinas kompromisas“. Susitari
mo dėl kariuomenės išvedimo 
nebūsią. Susitarimą atstosianti 
deklaracija, kurios tekstą A. Bra
zauskas ir B. Jelcinas suderinę 
telefonu.

A. Brazauskas: “Deklaracija 
yra tikras dokumentas, ir jis ne
pasirašytas abiem pusėms susi
tarus”.

Kompromisas — tai nepasi
rašytas, tačiau už tikrą tikresnė 
deklaracija, kurios tekstas sle
piamas nuo visuomenės?

1993 rugpjūčio 31, 
antradienis.

Vilnius. Seimo rūmai. 19.20 
vai. Brifingas užsienio misijų at
stovams. Veda C. Juršėnas. LR 
krašto apsaugos ministras, LR 
vyriausiasis įgaliotinis RF ka
riuomenės išvedimo klausimais 
A. Butkevičius kalba: “Šiandien 
18 valandą 05 minutės paskuti
nis dalinys paliko dislokacijos 
vietą ir apie 22 valandą apleis 
Lietuvos teritoriją, kirtęs sieną 
ties Kena".

LR prezidentas A. Brazaus
kas: “Gerbiamieji diplomatinių 
misijų atstovai Lietuvoje, ponai 

ir ponios. (...) Galima konsta
tuoti, kad Rusija iš esmės įvykdė 
grafiką, pasirašytą 1992 09 08 ir 
deponuotą JTO ”.

RF ambasadorius Lietuvoje 
N. Obertyševas: “(...) laisvos 
Rusijos ir nepriklausomos Lie
tuvos (mūsų pabrauktais žodžiais 
pasakoma tam tikra subordinaci
ja — aut.) vadovybių garbei, jos 
rado vienintelį gerą šiandien 
sprendimą. Deklaracija (...) dek
laracija, be kita ko, pažymi, kad 
Rusijos kariuomenės išvedimo 
pabaiga "atverčia švarų istorijos 
puslapį” (...). Ir nuo to, kaip vyks 
bendradarbiavimas, priklausys, 
kas tame švariame puslapyje bus 
parašyta“. Taigi. Globa, bloka
da, okupacija — tai vis prie
monės, kurias gali taikyti Rusija 
Lietuvai priklausomai nuo to, 
kaip “nepriklausomoji” bendra
darbiaus su “laisvąja”?

Vilnius. Arkikatedra. 20.00 
vai. Šv. Mišios, Arkivyskupas 
metropolitas A. Bačkis sako pa
mokslą: “(...) Šiandien pasibaigė 
antrasis pasaulinis karas mūsų 
tėvynėje (...). Viešpaties akivaiz
doje paklauskime, ką mes pa
darėme su savo laisve? (...) Te

padeda Dievas visai mūsų tautai. 
Amen”.

Kena. 23.47 vai. pro Kenos 
geležinkelio stotį pravažiuoja pa
skutinis Rusijos karinis ešelonas. 
Lietuvoje liko apie 400 rusų ka
riškių. Jų statusas: komandi
ruotėje esantys Rusijos piliečiai.

1993 rugsėjo 2, 
ketvirtadienis.

Washingtonas. V. Černomyr- 
din susitinka su B. Clinton.

Vilnius. A. Brazauskas priima 
Rusijos parlamentarų delegaci
ją, vadovaujamą J. Ambarcumo- 
vo. Joje — generolas V. Jerma- 
kov. Delegacijos vizito tikslas: 
išvengti aklaviečių LR-RF santy
kiuose.

“Demokratinės okupacijos tė-

WORCESTER,MA
Naujas vikaras
Kun. Antanas Nockūnas, MIC, 

nuo vasario 1 d. eina vikaro parei
gas Šv. Kazimiero lietuvių parapi
joje. Jis gimė 1931 m. birželio 10 
d. Alksninės parapijoje, Egliškių 
kaime, Marijampolės apskrity. 
Augo giliai religingoje šeimoje tarp 
trijų sesučių ir brolio. 1944 m. 
vasarą karo audrų maišaty atsiskyrė 
nuo šeimos, Vokietijoje sulaukė 
karo pabaigos. Po karo apsigyveno 
Hanau mieste, lietuvių pabėgėlių 
stovykloje.

1948 m. atvyko į JAV, 1949 m. 
įstojo į lietuvių Marijonų vie
nuoliją ir pradėjo studijas jų vado
vaujamoje kunigų seminarijoje 
Hillsdale, IL. 1954 m. išsiųstas stu
dijoms į Romą ir ten 1957 m. 
įšventintas kunigu. 1960 m. paskir
tas mokytoju Marianapolio kolegi
joje, Thompson, CT. Dėstė pran
cūzų ir lotynų kalbas.

1963 m. perkeltas į Marijonų 
vienuolijos centrą Chicagoje. Ėjo 
provincijos sekretoriaus pareigas 
ir dirbo prie įvairių "Draugo" dar- 
frtT12 metų. Kun. Antanas Nbckū- 
nas, MIC, nuo 1975 m. perėjo 
dirbti į pastoraciją. Daugiausia 
darbavosi Chicagos apylinkėse. 
Paskutinė vieta prieš atsikeliant į 
Worcester buvo Šv. Petro parapija, 
Kenosha, WI.

J.M. 

Taupios Kelionės
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TU PYKITE LAIKA... tiesioginė kelione* iš New Ybrko Kennedy aerodromo 
iki Rygos.(Latvija). \merican ’IYans Air yra greičiausias kelias į Pabaltijį!
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Itasimalyli su giminėmis. Jus norit 
len nukeliauti kuo greičiau. Nereikia 
persėsti į kita lėkimą, nereikia be 
reikalo išleisti <lar daugiau pinigų. 
\T\s tiesioginis skrydis iš \ew Yorko 
j hiballijį yra palogus. ekonomiškas, 
ir labai paprašius. Juk Jūs visjida lo 
ir norėjote.

1X1 pigiausios keliones j Pabaltijį skam
binkit Jūsąi kelionių .įgenini arba VTV 

800-382-5892

/Ik
American Trans Air

vai” dirba darniai. “Strateginė 
partnerystė, pradėta Vankuve
ryje, nuosekliai stiprinama kon
krečiais veiksmais. Kai sukerta
ma rankom Vankuvery, Mask
voj, Washingtone, tuojau šis tas 
nuveikiama Gruzijoj, Azer
baidžane, Lietuvoj...

1993 rugsėjo 6, 
pirmadienis.

Baku. H. Alijevas, “didžiųjų 
tėvų vietininkas Azerbaidžane”, 
pareiškia, kad Azerbaidžanas 
stos į NVS. Ir paprašo Rusijos 
karinę vadovybę, kad padėtų su
stabdyti Armėnijos puolimą.

Maskva. Pasirašytas NVS ša
lių susitarimas dėl naujos rublio 
zonos. Tai pirmas ir svarbiausias 
žingsnis atkuriant Sandraugos 
ekonominę sąjungų. Tikriau: Ru
sijos imperiją “toje pačioje — 
buvusios TSRS — geografinėje 
ir ekonominėje erdvėje”.

Neto Y orkas. Lietuvos Respu
blikos atstovas prie JTO A. Si
mutis ir RF atstovas Voroncov 
įteikia B. B. Galiui, JTO genera
liniam sekretoriui, Rusijos-Lie- 
tuvos deklaraciją. Kas parašyta 
deklaracijoj, nežino nei Lietu
vos, nei Rusijos visuomenė. B. 
Jelcin ir A. Brazauskas telefonu 
susitarė deklaracijos nepasirašy
ti. Deklaracija šalių signatarių 
vadovų dar nepasirašyta. Ir nie
kas neprieštarauja, kad ji būtų 
įregistruota kaip oficialus doku
mentas. Galima numanyti, kad 
tai bus pamatinis dokumentas, 
kuris nulems Lietuvos likimą 
Antrojoje Jaltoje, kai bus apifor
minamas naujausias pasaulio pa
sidalijimas.

1993 rugsėjo 9, 
ketvirtadienis.
Maskva. V. Čemomyrdin 
sugrįžęs iš JAV, priima H. Alije- 
vą. Vyksta derybos dėl Azer
baidžano įstojimo į NVS H. Ali- 
jev: “Azerbaidžano liaudis šią 
idėją labai palaiko”.

Vilnius. Lietuvos ir Rusijos 
delegacijos, vadovaujamos V. 
Šmykovo ir V. Domarko, tariasi 
dėl sienų delimitizacijos. 
Paaiškėja: dingo 1991 metais su
tartas žemėlapis, kuriame veda
mos jūros sienos. Smulkmena.

Po Antrosios Jaltos Lietuvos sie
nos gali dingti.

1993 rugsėjo 13, 
pirmadienis.

Washingtonas. Pievelė prie 
Baltųjų rūmų. Iš rūmų išeina 
JAV prezidentas B. Clinton, 
Izraelio premjeras I. Rabin, 
PLO vadovas J. Arafat. Įkandin: 
JAV valstybės sekretorius W. 
Christopher ir Rusijos užsienio 
reikalų ministras A. Kozyrev.

JAV - Rusija - Izraelis. Tai trys 
stulpai, ant kurių laikysis pasau
lis, jeigu jis bus pasidalintas pa
gal JAV peršamą modelį. Izraelis 
- agresorius. Negerai. Agreso
riaus reputaciją reikia pakeisti 
kilnaus taikdario šlove.

Ir štai: pievelėje priešais Bal
tuosius Rūmus Izraelio užsienio 
reikalų ministras S. Pėrės ir 
PLO Vykdomojo komiteto narys 
M. Abasas pasirašo sutartį, pagal 
kurią Izraelis išves kariuomenę 
iš okupuotų Palestinos žemių iki
1994 04 07. Kur jau ne!

Talinas. Parlamento ir Vy
riausybės rūmai “Tompes”. 
17.00 vai. Lietuvos, Latvijos, 
Estijos premjerai A. Sleževičius, 
V. Birkav, M. Laar pasirašo re
gioninio saugumo deklaraciją ir 
trišalę laisvosios prekybos su
tartį.

Praeis tik 59 valandos ir Lietu
voje kils aliarmas (1994 09 16): 
miške — savanoriai demokratija 
sutrypta!

Sąmokslas prieš Lietuvą yra 
sąmokslo prieš visas tris Baltijos 
valstybes dalis.

(Bus daugiau)

DIENOS UŽ
POLIARINIO 
RATO

(atkelta iš 3 psl.)

dėl Dievo meilės, paimk mane 
su velenu į katerį. “Mes čia trys 
ir prašome po pusę “kavalko”, ar 
duosi”? Duosiu, tik paimk ma
ne ! “Muksimas galų gale pri
plaukė prie valties. Užmečiau 
ant jo denio veleną ir pats įlipau 
į katerį. Girdėjau Porsevo ir Ma- 
kartfvo keiksmus ir griežtus pro
testus mano akcijai, tačiau dabar 
man jau niekas neberūpėjo ir 
užmigau kaip akmuo. Banditai, 
pajutę vienintelį išsigelbėjimą iš 
šios situacijos, taipogi įsirioglino 
į katerį prieš tai pririšę savo 
apledėjusią valtį prie “Moksli
no” uodegos.

Mane pažadino gerai nuo 1941 
metų biržlio 14 dienos 4 valan
dos ryto pažįstamas Žiulis: Vsta- 
vai! Vstavai! (Stok!). Tik tiek, kad 
šį kartą nejutau į šonkaulius 
įremto vamzdžio! Jau smarkiai 
temo, bet pakištą man pasirašyti 
raštelį perskaičiau: “Mus, Porse- 
vą Nikolajų, Makarovą Fiodorą 
ir katerio “Pervyj" mechaniką, 
pusės kilometro atstumu nuo ka
terio “Pervyj" pavijo “Moksli
nas" su kapitonu Starkovu ir ėmė 
vilkti, parašai".

Pasirašiau, kai jau čia pat 
girdėjosi džiaugsmingi šauksmai 
iš "Pinnuko” ir baržos liendrake- 
leivių. Sukrapštęs apie 8(M) rub
lių. direktoriaus pavaduotojas 
Krasnovskis muksuniečius pa
siuntė velniop, o banditai gavę 
parašą, su ta pačia valtimi pasi
davė į krantą. Daugiau nelieteko 
jų matyti Bykove ir jų šliundra 
taip pat išvažiavo, žmonės kalbė
jo. kad į Tiksį.

Kelionė į Arganastachą sėk
mingai baigėsi ir škuną “Balu
čiui" pavyko atvilkti į Bykovą, 
tiesa, su dideliu vargu dėl šą
lančios ir žiemai liesiruošiančios 
Lenos upės.

Tokių ir panašių į šią istoriją 
likimas kažkinlėl negailėjo 
mums lietuviams Arktikos navi- 
gatoriams.

Algirdas Čarneckis, 1978 m.



LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS 
ŠALPOS DABARTINĖ VEIKLA

Sėkmingai užbaigtas 
mokyklinių reikmenų vajus

New Yorke sausio 31 d. pak
rautas talpintuvas, skirtas Lietu
vos katalikiškų mokyklų reika
lams. Siunta pasiekė Vilnių kovo 
mėnesio viduryje ir šiuo metu 
išskirstomą mokykloms.

JAV-ijų katalikiškų mokyklų 
dosnus atsiliepimas į Religinės 
Šalpos prašymų paremti Lietu
vos mokyklas paaukojant dalį 
savo mokyklinių reikmenų in
ventoriaus pradžiugins Lietuvos 
katalikiškų mokyklų mokytojus 
ir mokinius, kuriems trūksta ele
mentariausių mokymo priemo
nių. Vajaus metu surinkta įvai
rios aparatūros, vaizdinių prie
monių, magnetofonų, žemėla
pių ir gaublių anglų kalbos va
dovėlių, kreidos ir spalvinimo 
pieštukų, žaislų, ir t. t. ir t. t..

Šalia suaukotų reikmenų, pa
vienių asmenų bei Religinės Šal
pos mecenatų “Oak Tree Phi
lanthropic Foundation” aukų 
dėka, nupirkta ir naujos apa
ratūros bei mokymo priemonių, 
kurių specifiniai prašė Lietuvos 
kat. mokyklų mokytojai ir admi
nistratoriai.

Kadangi JAV mokyklos labai 
noriai įsijungė į šį vajų, surinko
me, net daugiau negu įmanoma 
sutalpinti numatytame 20-pėdų 
talpintuve. Todėl siųsdami 40- 
pėdų siuntų,turėjome galimybę 
talkinti Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seselėms, kurioms 
reikėjo į Lietuvą pergabenti ti
kybos vadovėlių, bei “Krikščio
nis Gyvenime” leidyklai, per
siunčiant naujausią kun. Antano 
Rubšio Senojo Testamento lietu
viško vertimo tomą Lietuvos 
vyskupams. - • *

NAUJI LIETUVOS KALBININKŲ RŪPESČIAI

Aldonas Pupkis “Lietuvos ai
do” 1993 m. gegužės 29 d. laido
je rašo “Gerinkime reklamos ir 
skelbimų kalbų”. Rašinys per
spausdinamas ištisai. Nors ir ne 
viskas užjūrio lietuvius liestų, 
bet savo informacija — aktualus!

Einantį rinkos ekonomikų, vis 
didesnę svarbų įgyja įvairių kom
panijų, firmų, privataus verslo 
savininkų reklama ir skelbimai. 
Dabar jų įvairiose visuomenės 
informacijos priemonėse labai 
daug, o kai kuriuose laikraščiuo
se jie užima net didžiųjų leidinio 
dalį; yra specialių reklamos leidi
nių. Apstu reklamos per vals
tybinę bei komercines radijo ir 
televizijos stotis.

Neretai informacijos priemo
nėse pažymima, kad už skelbi
mų turinį leidėjai neatsako, tik 
niekur nerašoma, kad neatsako
ma už jų kalbų. Taigi taisyklinga 
reklamos ir skelbimų kalba — 
pačių periodinių leidinių Res
publikos Televizijos Valdylios 
pridermė.

Reklama ir skelbimai šiandie-

Spring Hill, FL, Lietuvių klubas jau antri metai surengia 
šokius su vakariene. Šokiams groti iš New Yorko atvažiuoja 
Joe Thomas, dainuoja Juozas Nakutavičius. Šiemet tokia va
karienė įvyko sausio 28 d.

Komentuodama savo mokyk
los nutarimą prisidėti prie šios 
akcijos, Lorraine Hurley, St. 
Francis mokyklos vedėja (Nau- 
gatuck, CT) parašė laišką Hart
fordo arkivyskupui, J. E. Daniel 
Cronin, kuriame sakoma:

“Man malonu Jums pranešti, 
kad atsiliepiant į Lietuvių Kata
likų Religinės Šalpos prašymą, 
St. Francis mokyklos mokiniai, 
mokytojai ir darbuotojai turėjo 
galimybę padėti Lietuvos katali
kiškoms mokykloms..;,

Pasikalbėjus su LKRŠ darbuo
tojais ir paskatinta jų dėkingu
mo, tuojaus pat pradėjome rinkti 
ir pakuoti savo dovanas. Kun. 
William Bums, mūsų klebonas, 
pritarė šiam projektui ir taip pat 
sutiko paaukoti gerai veikiantį 
kopijavimo aparatą.

Pas mus atvyko labai malonus 
Religinės Šalpos atstovas And
rius Adams ir pripildėme auto
busiuką savo aukomis. Pridedu 
mūsų “pasiaukojimo dienos” 
nuotrauką.

Esame laimingi, kad galime 
pasidalinti savo gėrybėmis su ki
tais ir džiaugiamės turėdami 

Med. seselė Ramunė Buivienė (pirma iš k.), kalba Vasario 
• 16-osios gimnazijos mokinių susikaupimo vakare. Marijos Šmi
tienės nuotrauka * 1 ’’ ”

-- Kun. dr. Vytautas Man- 
keliūnas, profesoriavęs Begotos 
universitete Kolumbijoje, mirė 
gruodžio 21 d. Buvo gimęs 1912 
m. birželio 27 d. Jezne. Baigęs 
Kauno kunigų seminariją, kunigu 
įšventintas 1936 m. rugpjūčio 2 d. 
1948 m. atvyko į Kolumbiją. 
Pradžioje dirbo ispanų parapijoje, 
nuo 1952 m. profesoriavo, dėstė 
filosofiją ir psichologiją. Bendra
darbiavo lietuviškoje ir ispanų 
spaudoje, ispaniškai parašė keletą 
mokslo veikalų.

— Studentams ir moksleivi
ams ateitininkams prieškong- 
resinė stovykla Lietuvoje Berčiūnų 
stovyklavietėje vyks liepos 11-14 
dienomis. Stovyklą bendromis je-

moksleiviu ir studentų ateitininku 
sąjungos. Lietuvos, JAV, Kanadc>, 
Vokietijos ir kitų kraštu ateitimi' 
kiškas jaunimas kviečiahfras. daly- 
vauti. Stovykla vyks tuoj po Dainų 
ir šokių šventės ir prieš pat didįjį 
Ateitininkų Kongresą, vyksianti 
Lietuvoje. —

■Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto (VLIKo) 
50 metų jubiliejų minint, už as
meninius nuopelnus ginant laisvę
ir nepriklausomybę, Prezidentas 
Algirdas Brazauskas Vyčio Kryžiaus 
IV laipsnio ordinu apdovanojo Lie
tuvos valstybės konsultantą eko
nomikos ryšiams su Pietų Ameri
kos šalimis, Lietuvos informacijos 
biuro Argentinoje direktorių žurna
listą Aleksandrą Artūrą Mičiūdą.

— IX Teatro festivalis, kaip 
praneša JAV LB Kultūros taryba, 
įvyks lapkričio 25-27 dienomis 
Chicagos Jaunimo Centre. Festi
valiui vadovauti sutiko "Margučio" 
radijo vadovas Petras Petrutis.

— Vytautas Klova. Pilėnų 
operos kompozitorius, lydimas 
žmonos Jūratės, atvyksta į Ame
riką dalyvauti jo operos premje
roje, kuri bus balandžio 17 d. 
Morton East salėje. Cicero IL.

— Kun. Dr. Viktoras Rimše
lis. MIC. marijonų vienuolijos 

dienraščio m<xleratorimni.

— Kun. prof. Pauliui Rabi
kauskui, SJ, kaip praneša Lietu
vių Katalikų Mokslo \kademija. 
kurios pirmininkas yra kun. 
prof. Antanas Liuima. SJ. pa
skirta $1.54X) prtunija už knygą 
apie šv. Kazimierą. Premijos 
mecenatas yra prel. dr. Juozas 
Prunskis.

— LB Davtona Beach, FL. 
apylinkėje išrinkta nauja valdy
tai. kuri pareigomis pasiskirstė 
taip: pirm. dr. Birutė Preikš- 
tienė. vicepinn. Mindaugas Pet
rikas ir dr. Sigita Ramanau
skienė. sekr. Algirdas Šilbajoris, 
ižd. Pranas Damijonaitis, narės 

reikalams — Rita 
ir Joana Gryliaus-

niniame pasaulyje — labai speci
fiškas informacijos žanras. Jam- 
būdinga trumpumas, tikslumas 
ir dažnai meninis estetinis turi
nio perteikimas. Įvairūs šriftai, 
savotiškas^_bet tikslingas^kelbi- 
mų maketavimas daro neabejoti
ną poveikį kalbai — čia gali būti 
tam tikrų kalbos normų pažeidi
mų (didžiųjų ir mažųjų raidžių, 
kabučių rašymas, skyrybos ženk
lų dėliojimas ir kita). Vis dėlto 
daugumos gimtosios kalbos tai
syklių būtina paisyti — ir dažnai 
daug griežčiau nei kitame ko
kiam rišliame tekste.

Reikia pasakyti, kad šiandie
ninė reklamos ir skelbimų kalba 
yra pagerėjusi. Didžiųjų laik
raščių puslapiuose spausdinami 
daugiau ar mažiau redaguoti 
tekstai —jų tvarkytojai, taip pat 
reklamos firmos konsultuojasi su 
kalbininkais, dažnai bendromis 
jėgomis prieina prie vienos nuo
monės, padedančios visiems tvir
čiau stovėti ant kojų.

Ir vis dėlto reklamininkų lau
kia nuolatinis, ilgas ir sunkus 
darbas. Dirbti reikėtų, mano 
nuomone, keliomis kryptimis. 

naujus St. Francis mokyklos 
amžinus draugus”!
LKRŠ dėkoja visoms mokykloms 
už jų aukas šiam vajui!

Religijos studijų ir tyrimų 
centras dėkoja LKRŠ

“Oak Tree Philanthropic 
Foundation” mecenatų dėka, 
LKRŠ parėmė Vilniaus Univer
sitete veikiantį Religijos Studijų 
ir Tyrimų Centrų (RSTC), finan
suojant kopijavimo aparato ir 
reikmenų įsigijimų. Centro ve
dėja Irena Eglė Laumenskaitė, 
dėkodama Religinei Šalpai, rašo:

“Priimkite mano ir tuo pačiu 
mūsų visų — Religijos studijų ir 
tyrimų centre dirbančiųjų ir be
simokančiųjų — padėkų už Jūsų 
rūpestį ir labai reikalingų pagal
bų Religijos studijoms Vilniaus 
universitete.

Jūsų dėka įsigyta kopijavimo 
technika mums būtina ne tik 
RSTC kaip bet kurios kitos 
struktūros organizaciniam dar
bui, bet, pirmiausia ir svarbiau
sia, akademiniam darbui. Iki šiol 
mes negalėjome studentams 
rengti pilnaverčių seminarinių 
užsiėmimų, nes neturėjome mi
nimalių mokymo priemonių — 
būtinų tekstų ir straipsnių kopi
jų. Tai itin keblu situacijoje, kai

Pirma, stabilizuoti pačius 
bendriausius reklamos ir skelbi
mų kalbos dalykus. Pavyzdžiui, 
pritartina polinkiui atsisakyti 
žodžio “dėmesiui", sudėtiniuose 
kreipiniuose vartoti įvardžiuoti- ryšius ‘susiporuoti’ — su Lietuva 
nes pažyminių formas (“gerbia
mieji pirkėjai!” irpan.), užuojau
tose rašyti ne padalyvinę kons
trukciją, o prielinksnio dėl jun
ginį ir kt. Reikia tvirtai atsisakyti 
kalbos praktikos darbuose taiso
mų normų pažeidimų (“žinoti 
užsienio kalbas”, “komplektuo
jančios detalės” ir pan.).

Antra, visokiais būdais gellėti 
reklamos ir skelbimų kalbą nuo 
svetimybių , ypač nuo tariamųjų 
tarptautinių žodžių, daugiausia 
iš anglų kalbos einančių skolinių 
(visokių dilerių, distributorių, 
prezentacijų, sponsorių, šopų ir 
kt.). Užsakovams nesutinkant jų 
atsisakyti, kol nėra lietuvių kal
tais komisijos paskelbta nevarto
tinų naujųjų skolinių sąrašas, 
bent kur įmanoma skliaustuose 
būtų pravartu rašyti lietuviškus 
pavadininus.

Trečia, sutvarkyti elementa
rius rašytais dalykus (tinkamai 
rašyti video-, audio- su kitais 
žodžiais, atsisakyti svetimojo x 
ž<xlyje faksas ir kituose, trumpi
nimų m./f. — meninis filmas, 
men. filmas, m.f. ir kt).

Baigiant keli žodžiai apie tele
vizijos ir radijo reklamą ir skelbi
mus. Liūdna, kad čionai gerokai 
daugiau klaidų negu laikraščiuo
se, lie to, prisideda nežmoniška 
intonacija, baisūs tarties ir kir
čiavimo kraipymai. Dėl prastos 
TV reklamos kaltais Valstybinė 
kaltais inspekcija jau yra įspėjusi 
televiziją. Bei televizininkams, 
regis, nuo to nei šilta, nei šalta...

“Gimtosios kaltais” redakcija 
netolimoje ateityje tikisi plačiau 
apie visa tai parašyti. Tik vėl 
klausimas — ar užsisakys lend
rinės kaltais žurnalą tie, kuriems 
to labiausiai reikia, ar skaitys jį?

Vasario 16-osios minėjime Clevelande meninės programos 
dalį atlieka solistė V. Bruožytė-Muliolienė. Jai akompanuoja 
pianistė R. Bandzienė. Vlado Bacevičiaus nuotrauka.

religijos studijų srities knygų ir 
vadovėlių dar praktiškai nėra. 
Kopijavimo aparatas padės 
išspręsti ne tik šią problemą: 
galėsime patys parengti studen
tams būtinas mokymo priemo
nes bei skatinti ir pačių studentų 
mokslinę tiriamąją veiklą, įtrau
kiant juos į šį darbą.

Tikimės, kad mūsų kuklios pa
stangos padės atkurti ir stiprinti 
religijos ir kultūros dermę mūsų 
visuomenėje .

JAV katalikai žurnalistai 
tiesia pagalbos ranką savo 

kolegoms Lietuvoje
Gruodžio mėnesio pradžioje 

10 amerikiečių katalikų žurnalis
tų aplankė Lietuvą, Lenkijų, 
Slovakijų ir Čekiją, atstovaudami 
Amerikos ir Kanados Katalikiš
kos Spaudos Sąjungos Rytų Eu
ropos Komitetui. Jų tikslas — 
susipažinti su Rytų Europos ka
talikiškos spaudos rūpesčiais ir 
ištirti galimybes teikti konkrečių 
pagalbų Delegacijų globojo bei 
susitikimus su kolegomis Vilniu
je organizavo LKRŠ atstovė Re- 
liecca Martin.
Grįžęs iš šios kelionėj delegaci

jos narys Msgr. David AL Lee, 
Buffalo vyskupijos Komunikaci
jos Direktorius, rašė LKR Šal
pai:

“Norėčiau Jums pranešti, kad 
apsilankymo Lietuvoje bei p. 
Martin pagalbos dėka, Buffalo 
vyskupijos Komunikacijos sky
rius žada palaikyti glaudžius 

keliose srityse.
Pirmiausia, suteiksime aukų 

Vilniaus Arkivyskupui bei Lie
tuvos Vyskupų Konferencijos 
pirmininkui, Audriui Račkiui.

Antra, palaikysime nuolati
nius ryšius su Katalikų Informa
cijos Centru Kaune. Pasidalinsi
me savo informacija su jais, siun
čiant vyskupijos laikraštį.

SALFASS-gos 1994 M. 
SPORTO VARŽYBOS

Rakettailo pirmenybės įvyks 
balandžio 16d., Baltimore, MD. 
Rengia Baltimorės Lietuvių At
letų klubas. Kontaktas: Vincas 
Dūlys, 616 Cedarw<xxl tame, 
Crownsville, M D 21032. Telef 
410 987 - 5275.

Šachmatų pirmenybės įsyks 
balandžio 16-17 dienomis Chica- 
goje, IL. Rengia Chicagos lietu
vių šachmatininkai. Kontaktas: 
Pranas Šalkauskas, 10707 South 
Keating Avė.. Oak taisvn. IL 
60453. Telef. 708 423 - 5289.

Jaunučių krepšinio pirmeny- 
lės įvyks balandžio 23-24 dieno
mis Cieveland. OH. Vykdo Cle- 
velando LSK Žaibas. Kontaktas: 
Vidas Tatarūnas. 18202 VVind- 
ward Rd., Cieveland, OH 
44119. Telef. 216 486 - 7916.

44-osios metinės žaidynės 
įvyks gegužės 27-30 dienomis 
Detroite, MI. Varžytais praves 
Detroito LSK Kovas. Programo
je: vyrų, moterų ir jaunių krepši
nis. vyrų ir moterų tinklinis, le
do ritulys, kėgliavimas. lauko te
nisas, stalo tenisas. Kontaktas: 
Algis Rugienius, 3620 Burning 
Tree Dr., Bl<xnnfield Hills. MI

Trečia, mūsų vyskupijos laik
raštis “The VVestern New York 
Catholic” susiporuos su “Katali
kų Pasauliu .

Turime viltį, kad šiuo būdu 
galėsime įgyvendinti savo norą 
palaikyti Lietuvos Katalikų 
Bažnyčią ir pasidalinti savo min
timis apie galimybes tobulinti 
katalikiškas informacijos prie
mones.

Dėkoju Jūsų organizacijai už. 
suteiktą pagalbą šioje kelionėje. 
Nuoširdus ačiū”.

Paremkite Religinę Šalpę 
per savo lietuvišką parapiją

Kaip įprasta ir šiais metais 
daugumas vyskupų ordinarų yra 
suteikę leidimus Amerikos ir Ka
nados lietuviškose parapijose or
ganizuoti rinkliavas LKRŠ pa
remti. Vyskupai pritaria ir skati
na išeivijos lietuvius šiuo keliu 
paremti Bažnyčios atstatymų sa- 
vo tėvynėje. Bostono arkivysku^^omis mošia Lietuvos ir išeiviios
pas kardinolas Law Religinei 
Šalpai rašė:

“Rašau Jus užtikrinti, kad aš 
mielai pritariu Jūsų prašymui or
ganizuoti jitskjrą jinkliavą šios 
arkivyškupijestietuviškose para
pijose. Duodu savo leidimą 
todėl, kad aš kartu su J mnis rūpi
nuosi Lietuvos Katalikų Bažny
čios ateitimi ir gerai suprantu jos 
didžiulius dabartinius porei
kius”.

I

Prašome visų pagal savo išga
les prisidėti prie Religinės Šal
pos rinkliavos savo lietuviškoje 
parapijoje ir dėkojame visiems, 
kurie šiuo keliu jau yra prisidėję 
prie Religinės Šalpos išlaikymo, 
liei klebonams, kurie mielai su
tinka suorganizuoti LKRŠ rink
liavas. Parapinės rinkliavos yra 
gyvybiškai reikalingas paramos 
šaltinis mūsų darbams.

(nukelta į 6 psl.)

48302. Telef. 313 642-7049.
Golfo pirmenytas vykdo To

ronto Lietuvių Golfo klubas 
rugsėjo 3 - 4 dienomis Kanadoje. 
Kontaktas: Andrius Zaleskis. 
3160 Eden Oak Cresc., Missis- 
auga. Ont.. Kanada. Telef. 416 
607 - 4203.

Š. A. Baltų ir lietuvių lengvo
sios atletikos pinnenylės įvyks 
rugsėjo 10-11 dienomis Kanado
je: Kontaktas: Irena VVilkinson, 
2783 Kinnerton Cresc.. Missis- 
sauga. Ont.. Telef. 416 822- 
0302.

Baltų ir lietuvių šaudymo pir- 
menylės įvyks Hainilton LMZK 
“Giedraitis šaudykloje šia tvar
ka: rugsėjo 10 d. stendinis šau
dymas. rugsėjo 17 d. smulkaus 
kalibro šautuvais šaudymas, rug
sėjo 24 d. pistoletais šaudymas. 
Kontaktas: Balys Savickas, 340 
Dixon Rd.. Apt. 2(XM. Weston, 
Ont., Telef. 416 244 - 2267.

Visų varžybų reikalais galima 
kreiptis į ŠALFASS centro val
dytais gen. sekretorių Algirdą 
Bielskų. 3(XM) Hadden Rd.. Euc- 
lid, OH 44117. Telef. 216 486 - 
0889. Fax: 216 <M3 - 4485.

Iš visur

specialiems 
Bagdonienė 
kienė.
.Savo auka 
spaudą

pnrcnik lietuvišką



LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS 
ŠALPOS DABARTINĖ VEIKLA

(atkelta iš 5 psl.)

Šv. Antano Kolegijoje 
bus jrengta biblioteka

Lietuvos pranciškonų įsteigta 
bei jų vadovaujama Šv. Antano 
Kolegija Kretingoje, yra iki šiol 
vienintelė privati aukštojo moks
lo institucija Lietuvoje. Kolegi
jos rektorius Tėv. Astijus Kun- 
gys, OFM, neseniai kreipėsi j 
Religinę Šalpų su prašymu finan
suoti reikalingos bibliotekos 
įrengimų. Nutarta šiam projek
tui paskirti $10,000 iš šių metų 
LKRŠ-ai “Oak Tree Philanthro- 
pic Foundation patikėtų pinigų 
Lietuvos Bažnyčiai ir švietimui 
remti. Dėkodamas už pagalbų 
Tėv. Kungys rašo:

“Džiaugiamės gautais pini
gais, nes be jų neįmanoma nei 
kų nors kurti ar statyti, nei 
auklėti Lietuvos jaunimų. Taip 
pat su pinigine parama ateina 
dvasinis ir moralinis paskatini
mas ir toliau tęsti pradėtus dar
bus. Piniginė parama yra ženk
las, kad kažkam rūpi kitų gerovė.

Biblioteka auga, įsigijom rei
kalingų knygų, jau yra ir pora 
stalų su kėdėmis, kur studentės 
galt ramiai mokytis .

Stambi finansinė parama 
LKRŠ darbams

Jau kelis kartus šiame žiniaraš
tyje minėti LKRŠ mecenatai. 
“Oak Tree Philanthropic Foun
dation nutarė 1994-iesiems me
tams paskirti $55,000 paremti 
Religinės Šalpos projektus Lie
tuvoje Bažnyčios atsinaujinimo 
bei švietimo ir mokslo srityse. 
Nuoširdžiai dėkojame fondo ta
rybai už pasitikėjimų ir nepa
prastai reikšmingų paramų mūsų 
darbams. ■■ ■ ■ ' 1

Gautas S6250 paskyrimas iš 
“Loyola Foundation’ prisidėti

LAIŠKAS IŠ KAUNO
ATSIMINIMAI APIE KARO MOKYKLĄ

Žiūrint dabarties akimis, pri
siminus karo veiksmus, kai ku
rios disciplinos, pvz. šaudymas 
iš sunkiųjų kulkosvaidžių netie
sioginiai, nebuvo praktiškai pri
taikytos, o šiam apmokymui bu
vo skirta nemažai laiko. Per ne
pilnus metus gerai įsisavinti tokį 

Viktoras Gulmanas, šių atsiminimų autorius, 1940 m. prie 
Vytauto Didžiojo paminklo, PLP karo mokykloje, kasdie
ninėje uniformoje.

prie Lietuvos Katalikų Televizi
jos autobusiuko finansavimo. Ši 
transporto priemonė nepapras
tai reikalinga LKTV, kad galėtų 
praplėsti savo kuriamų laidų 
įvairovę, operatoriams renkant 
medžiagų per visų Lietuvą. Pir
kinys -finansuojamas LKRŠ ir 
JAV Vyskupų Konferencijos 
jungtinėmis pajėgomis. Nuošir
dus ačiū “Loyola Foundation” 
direktoriams už jų įnašų į šį pro
jektų.

Linkime sėkmės
Ilgametis Religinės Šalpos 

darbuotojas Andrius Adams nuo 
sausio 31 d. pasitraukė iš savo 
pareigų. Andrius beveik 9 metus 
LKRŠ tarnavo įvairiose pareigo
se, atėjęs kaip bendras raštinės 
talkininkas savo studijų metais. 
Jis baigęs universitetų, perėmė 
siuntų ir transporto koordinavi
mų bei buhalterijų. Dėkojame 
Andriui už pasišventimų ir linki
me sėkmės naujose pareigose.

Finansinė parama 
Lietuvos Katalikų 

Bažnyčiai
Pateikiame sųrašų Lietuvos 

vyskupijų, parapijų ir organiza-

IŠ LIETUVOS IR APIE LIETUVĄ

- Politizuota ir teisiškai 
nepateisinama agresyvi reakcija dėl 
Vytauto Skuodžio patvirtinimo 
Lietuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro genera
liniu direktoriumi nebėra objekty
vi. Esame dėkingi, kad V. Skuodis 
nepalūžo, kovo 23 d. Vyriausybės 
rūmuose įvykusioje spaudos kon
ferencijoje pasakė Lietuvos Respub
likos Ministras Pirmininkas Adol
fas Šleževičius. Šūkiai, skelbimai, 
kad iškilo grėsmė KGB archyvams, 

šaudymo būdų nebuvo lengva, 
juo labiau, kad reikėdavo atlikti 
gana sudėtingus apskaičiavimus, 
kur mažiausia klaidelė viskų nie
kais paversdavo.

Pasižiūrėjus iš šalies. Karo 
mokyklos auklėtiniai atrodė 

cijų, kurioms perduotos visuo
menės aukos ęer Lietuvių Kata
likų Religinę Šalpų nuo paskuti
nio mūsų žiniaraščio išleidimo 
spalio mėnesį. Tame laikotarpy
je iš viso perduota tiesioginės fi
nansinės pagalbos $273,429:

Seminarijoms: Vilniuje — 
$20,500, Telšiuose — $9070; 
Kaune — $1000. Vyskupijoms: 
Vilkaviškio — $57,680; Kaišia
dorių — $5000; Panevėžio — 
$235; Kauno — $2,000. Parapi
joms: Pal. J. Matulaičio (Vilniu
je) — $2,500; Prisikėlimo 
Bažnyčiai (Kaune) — $10,450; 
Šv. Mykolo/Igulos Bažnyčiai 
(Kaune) — $250; Šiluvos švento
vei — $30; Pagirio — $500; Pau
pio — $1000; Jurbarko — $850; 
Sintautų — $100; Griškabūdžio
— $3480; Plokščių — $400; Liš
kiavos — $3000; N. Daugėliškio
— $1000; Kaltinėnų — $265; Se
dos — $100; Varėnos — $100; 
Berčiūnų — $200; Utenos (Die
vo Apvaizdos bažnyčiai) — $400; 
Kruosnio — $100; Ryliškių — 
$100, Aukštadvario — $100, 
Truskavos — $75,000. Katalikiš
koms organizacijoms savai
traščiui “Naujasis Dienovidis”
— $4070; Vaiko Tėviškės Na
mams — $10,261; Caritui — 
$45,688; A. Jakšto Katalikiškai 
Spaustuvei — $20,000; Mari
jampolės Caritui — $1000, Te
lšių Caritui — $1000.

LKRŠ

anot premjero, neturi jokio pa
grindo. Archyvai perduodami Li
etuvos archyvų generalinei direkd- 
jai. Tai turi būti padaryta iki 1995 
metų sausio 1 d. Spaudos konfe
rencijoje dalyvavęs V. Skuodis 
pasakė, kad buvusių politinių ka
linių organizuojamos akcijos teisi
nėje valstybėje neturėtų būti tole
ruojamos ir patvirtino, kad jo 
vadovaujamas centras veiks kaip 
rimta ir objektyvi mokslo insti
tucija, kuriai negalės daryti įtakos 

gražiai, geros uniformos, balti 
diržai, baltos pirštinės, specialūs 
batai ir kt. Tačiau tai buvo išori
nė pusė.

Mūsų būrio aspirantas J. Kari- 
nauskas (slapyvardė Bundžius) į 
mokyklos žurnalų “Kariūnas” pa
rašė porų straipsnių aktualiom 
temom, būtent “500” ir “Be 
išėjimo ’. Juose buvo aptarti per 
maži mėnesiniai atlyginimai ir 
reikalas keisti kariškas bausmes. 
Atlyginimai (5 litai mėnesiui, ku
rie kilo po 1 litų priklausomai 
nuo laipsnio) buvo per maži, nes 
iš šios penkinės reikėdavo nusi
pirkti ir baltų dažų diržams, įsi
gyti baltas žiemines pirštines ir 
1.1., o Vidaus tvarkos statute 
buvo aiškiai parašyta kad kariū
nai ir aspirantai neturi moralinės 
teisės prašyti iš artimųjų mate- 
rialės paramos. Be to, buvo pa
geidautina, kad būtų rūkoma ne 
papirosai ar pypkės, bet ciga
retės, kurios nebuvo pigios.

Tie du straipsneliai padarė 
sprogusios lx>mlx>s įspūdį ir 
aukštoji karo vadovyliė buvo nu
mačiusi daryti reformų, bet pra
sidėję skaudūs 1940 m. politiniai 
įvykiai neleido to įgyvendinti.

Mūsų būrio ir kuopos vyrų li
kimai buvo įvairūs. Vieni buvo 
ištremti į tolimų šiaurę, kiti pasi
traukė į Vakarus, atsidūrė JAV, 
kur ir dabar gana aktyvūs, pvz. 
broliai Marijus ir Albinas Sodo
mai, Cezaris Surdokas, Bronius 
Nainys, kiti 1940 m. tapo netpo- 
litvadovais, pvz. D. Ivanovas ir 
A. Strazdas (dabar gyvena Izrae
lyje), dar kitiems teko kovoti 
įvairiuose frontuose ir tik po karo 
l>ei visų “turistinių" kelionių iš- 
sikalliėjus, sužinodavai, kad bu
vome priešingose barikadų 
pusėse.

Viktoras Gulmanas

Pokario metais Vokietijoje ėjo bent keli lietuviški laikraščiai. “Žiburiai” ėjo Augsburge. 
“Žiburių” redakcija 1947 metais. Iš k. mašininkė Angliskaitė, korektorius ir korespon
dentas A. Šalčius, stovi administratorius Guobužis, vyr. redaktorius Juozas Vitėnas, 
prie stalo sėdi redaktoriai Vacys Rociūnas, Vacys Ratas, Albinas Gražiūnas.

arba valingo spaudimo jokia politi
nė partija arba sąjunga.

— Tremtiniu ir politiniu 
kalinių sugrįžimo į Lietuvą proble
ma egzistuos ne daugiau kaip 
dešimt metų, šiandien spaudos 
konferencijoje pasakė Vladimiras 
Gražulis. Šiuo metu į Lietuvą nori 
grįžti daugiau kaip 850 tremtinių 
ir politinių kalinių šeimų, tačiau 
prognozuojama, kad jų skaičius 
greitu laiku gali padidėti iki 2,000. 
1992 m. Vyriausybė priėmė pro
gramą grįžtantiems į Lietuvą po
litiniams kaliniams ir tremtiniams 
paremti. Kol kas daugiausia sun
kumų sudaro butai. Jų statybai iš 
valstybės biudžeto šiemet skirta 
3,1 mln.litų, už kuriuos planuoja
ma pastatyti 86 butus, t. y., tik 
dešimtadalį reikalingų. Spren
džiant tremtinių aprūpinimo dar
bu problemą, šįmet pirmą kartą 
skirta lėšų papildomoms darbo 
vietom steigti. Ir ten prade juslėms 
savo verslą tremtiniams ir politin
iams kaliniams bus kompensuoja
ma 50 proc. verslo įkūrimo išlaidų. 
Migracijos skyriaus viršininkas įsi
tikinęs, kad visiems šiais metais 
sugrįžtantiems į Lietuvą, turėtų 
užtekti 300 tūkst. lt, kuriuos vyriau
sybė iš savo rezervo paskyrė jų 
persikėlimo išlaidoms padengti.

- Lietuvoje įkurtas "Saulės 
spindulio" labdaros fondas vaika
ms su negalia remti. Jo iniciato
rius - Miuncheno vaikų centro gy
dytojas profesorius Theodor Hell- 
brugge, 1968 m. Vokietijoje įkūręs 
panašų "Aktion Sonnenshein" fon
dą. Saulės spindulio fondas kaups 
lėšas medicininei, pedagoginei, 
psichologinei, socialinei ir kito
kiai pagalbai, padės diegti naujus 
vaikų vystymosi sutrikimų diag
nostikos, gydymo, ugdymo ir re
abilitacijos metodus, rengti spe
cialistus ir plėsti mokslo tiriamąjį 
darbą. Fondo pirmininku išrink
tas profesorius Vytautas Basys, 
globėju-konsultantu - profesorius 
Theodor Hellbrugge.

- Seimo rūmuose kovo 24 d. 
įvykusioje spaudos konferencijoje 
Lietuvių tautininkų sąjungos pir
mininkas Rimantas Smetona pa
reiškė, kad priešlaikinių parlamen
to rinkimų idėjai pritaria didžioji 
dalis opozicijos partijų, todėl atė
jo laikas kalbėti apie konkrečią 
parašų rinkimo datą. Tautininkų 
sąjunga siūlo, kad referendumas 
šiuo klausimu vyktų rudenį, kartu 
su savivaldybių rinkimais.

— Lietuvos mokslų akademi
joje išrinkti tikrieji nariai ir na
riai korespondentai. Iš 7 kandi
datų į akademikus išrinkti 5: filo
sofijos srityje — Rolandas Pavi
lionis, fizikos — Zenonas Rudzi- 
kas, geografijos — Vytautas Gu
delis, medicinos — Jurgis Brėdi
kis. elektronikos ir informatikos 
— Adolfas Laimutis Telksnys.

— Marijos Montessori auk

lėjimo centras įkurtas Vilniuje, 
Jovaro gatvėje. Čia pritaikyta pa
saulyje gerai žinoma italų psi
chiatrės auklėjimo sistema. Jos 
esmė — pagarba vaikui, auklėji
mas darbu, be prievartos ir baus
mių. Centrui vadovauja direk
torė Vida Gasparkaitė.

— Anykščių miškų urėdijoje 
Austrijos firma “Schonegger” 
perka apvalių spygliuočių me
dienų. Paskatinti sėkmės, anykš
tėnai Pavarių girininkijoje stato
si medienos perdirbimo cechų 
— tikimasi platesnių ryšių su 
užsieniu.

— Opozicija pareiškė, kad de
mokratijai Lietuvoje iškilo rim
tas pavojus. Priėmus Nepapras
tosios padėties įstatymų, kurio 
projektų pradėjo svarstyti Sei
mas, faktiškai bus sustabdytas 
pačios Konstitucijos galiojimas, 
nes bus paruikinti žmogaus teises 
ginantys straipsniai. t libnių.

Ar istorija nesikartoja?
APIE LINCOLNO IR KENNEDY NUŽUDYMĄ

Abu prezidentai, Lincolnas ir 
Kennedy, kovojo už civilines 
žmogaus teises.

Lincolnas buvo išrinktas 1860 
metais, gi Kennedy 1960 metais.

Abu buvo nužudyti penkta
dienį savo žmonų akivaizdoje.

Abiejų įpėdiniai turėjo tų 
pačių pavardę — Johnson, abu 
buvo pietiečiai demokratai ir tar
navo Senate.

Andrevv Johnson buvo gimęs 
1808 m., o Lyndon B. Johnson 
buvo gimęs 1908 m.

Lincolno žudikas, John Wil- 
kes Booth, buvo gimęs 1839 m.,

LIETUVOS TELEFONAI
Lietuvos krašto kodas yra 370. Tiesioginis skambinimas į Lietuvą 

atliekamas taip: 011 plius 370 plius miesto kodas plius telefono nume
ris. Čia pateikiami kai kurių Lietuvos miestų kodai:

Naujoji Akmenė - 95
Alytus — 35
Anykščiai — 51
Birštonas - 10
Biržai — 20
Druskininkai - 33
Elektrėnai - 37
Gargždai - 40
Ignalina - 29
Jonava — 19
Joniškis — 96
Jurbarkas - 48
Kaišiadorys — 56
Kaunas - 7
Kelmė — 97
Kėdainiai - 57
Klaipėda - 61
Kretinga - 58
Kupiškis - 31
Lazdijai - 68
Marijampolė - 43
Mažeikiai - 93
Molėtai — 30
Nida - 59
Pakruojis — 91

— Jungtinė Tanzanijos Res
publika yra 86-oji valstybė, 
užmezgusi diplomatinius santy
kius su Lietuva.

— Kauno rajono Neveronių 
kaime vagys išardė du šimtus 
metrų siaurojo geležinkelio bė
gių. Tai septynių“kilometrų ilgio 
geležinkelis, jungiąs Palemono 
keramikos gamyklų su molio kar
jeru. Ieškoma vagių, nuostoliai 
skaičiuojami.

— Plungiečiai, švęsdami “Li
nų audinių” įmonės (buvusios 
Kučinsko ir Pabedinsko bend
rovės) šešiasdešimtmetį, pasi
kvietė Amerikoje gyvenantį sa
vininkų K. Pabedinskų. Čia jis 
atšoko 90-ųjų sukaktį.

— Klaipėdoje prieš porų me
tų įsikūrusi “Euro-Baltic” firma 
atidarė naujų laivyljos linijų į Da
li ijų — iš Klaipėdos į Fredericijų. 
Numatoma per savaitę porų ke-

Kennedy žudikas, Lee Harvey 
Oswald, buvo“gimęs 1939 m’

Abu, Booth Ir Oswald, buvo 
pietiečiai,^simpatizavę nepopu
liariom yjėiįfh.

Abu, Booth ir Oswald, buvo 
nužudyti prieš jiem surengiant 
teismų.

Abiem prezidentų šeimom, 
gyvenant Baltuosiuose Rūmuo
se, mirė vaikų.

Lincolno sekretorius, kurio 
pavardė buvo Kennedy, patarė 
jam neiti į teatrų.

Kennedžio sekretorius, kurio 
pavardė buvo Lincoln, patarė 
jam nevykti į Dalias, Texas.
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mę.
Pirma, visos trys tautinės grupės 

sujungė savo jėgas. Bent Los An
geles baltai. Bet neužtenka būti 
kartu. Laimėjimui reikia tikėti pa
sirinkto tikslo svarba, pasitikėti 
vieni kitais, ir atkakliai dirbti. Aš 
manau, kad p. Pavlovskis ir kai 
kurie kiti iš mūsų prisimename, 
kiek daug dirbome ruošdami me
morandumą prieš kelionę į Wa- 
shingtoną 1983 m. Baltuosiuose 
Rūmuose p. Pavlovskis memoran
dumą įteikė Valstybės saugumo 
tarybos atstovui dr. John Lenc- 
zowski, ir šis perskaitęs pasakė 
komplimentą: "Šitaip memoran
dumus visi turėtų paruošti".

Antroji sėkmės priežastis, - kad 
BAFL pademonstravo privačios 
iniciatyvos jėgą. Kai įsisenėjusios

Kovo 19 d. Los Angeles latvių kultūros centre įvyko metinis Amerikos Baltų Laisvės lygos 
banketas. Vaišių metu (iš dešinės) aktorius Vincas Dovydaitis, architektas Edmundas Arbas 
ir žurnalistas Juozas Kojelis. Aivars Jerumanis nuotrauka

BALTIŠKAS SOLIDARUMAS
Los Angeles Latvių centre kovo 

19 d. įvyko metinis Amerikos Bal
tų Laisvės Lygos banketas, kuria
me dalyvavo Latvijos krašto apsau
gos ministras Valdis Pavlovskis, 
Vokietijos ir Danijos konsulai, Is
landijos bendruomenės delegacija 
ir apie pusantro šimto vietos lietu
vių, latvių ir estų. Garbės svečio 
titulu dalyvavo Juozas Kojelis, kurį 
BAFL prezidentas Avo Piirisild 
pristatė kaip "BAFL tėvą". J. Kojelis 
tarė žodį:

"Iki tam tikro laipsnio galiu prisi
imti p. Piirisild suteiktą man titu
lą, nes iš tikro šią idėją pajudinau 
aš. Pastebėjęs, kad JAV Kongresas 
skelbia įvairias "dienas", ėmiau gal
voti, o gal ir mums verta į Kon
gresą eiti su "Baltijos dienos" idėja. 
Pasitariau su reikalą išmanančia 
amerikiete Leslie Dutton ir svarsty
mui paruošėme tokį planą: a) dėti 
pastangas, kad JAV Kongresas pri
imtų Baltų laisvės dienos jungtinę 
rezoliuciją, b) sukurti baltų orga
nizaciją ir c) projektui įvykdyti 
angažuoti amerikiečių Hannaford 
viešųjų santykių firmą.

1981 m. vasario 21 d. susirinko 
septyni lietuviai tam planui aptar
ti. Visi sumanymui pritarė, pradžiai 
sudėjo $4000 ir nutarė į bendrą 
darbą kviesti latviusjr estus. Ne
trukus įvyko pirmasis susirinkimas, 
kuriame, jei teisingai prisimenu, 
dalyvavo Avo ir Viivi Piirisilds, dr. 
Ansis BlakisJHeino ir ponia Nur- 
mbergs, Jonas Matulaitis, Danutė 
Barauskaitė, Tony Mažeika, Sau
lius Damušis ir aš. Šitaip gimė 
BAFL.

Koks buvo skirtumas tarp BAFL 
ir kitų Amerikos baltų organizaci
jų?

Amerikoje buvo ir tebėra keletas 
Amerikos baltų organizacijų, ku- } 
rios dirbo tiems patiems Baltijos 
valstybių išlaisvinimo tikslams. 
Rašė memorandumus, organizavo 
konferencijas ir demonstracijas, į 
Washingtoną siuntė delegacijas, 
stengėsi Kongrese pravesti rezo
liucijas. Visa ta veikla buvo labai

Kvietimas dalyvauti Jaunimo kongrese
- Galima pasirinkti 9, 11 ar 19 dienų programų - >

"Daug Gimtinių - Tėvynė Vie
na!” Tokiu šūkiu tęsiasi paruošia
mieji darbai Aštuntajam Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresui (PLJS). 
Norėdamas užtikrinti kiek galint 
gausesnį lietuvių jaunimo daly
vavimą šiame aštuntame pasauli
niame sąskrydyje, PLJK Ruošos 
Komitetas su džiaugsmu praneša, 
kad Kongrese dalyvavimo kainos 
sumažintos net 25 procentais!

Atsižvelgiant į daugelio Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) 
narių nuomonę, nutarta progra
mos dalį Lietuvoje pratęsti, atšau
kiant laivo kelionę Baltijos jūra.

Deja, nebegalėsime aplankyti

svarbi. Baltijos valstybių laisvė 
buvo pagrindinė varančioji jėga. 
Bet tik BAFL turėjo spedfinius ir 
labai konkrečius tikslus.

Pagrindinis tikslas buvo - kad 
JAV Kongresas priimtų jungtinę 
rezoliuciją, įpareigojančią Prezi
dentą skelbti Baltų laisvės dienos 
proklamadją. Pirmą kartą tas tiks
las buvo pasiektas 1982 metais , 
-kai Senatas ir Atstovų Rūmai
priėmė SJR 201. 1983 metais pre-
zidentas Ronald Reagan į Baltuo
sius Rūmus Washingtone pakvie
tė 200 Amerikos baltų, kad daly
vautų Baltų laisvės dienos prok
lamacijos pasirašymo iškilmėse. 
Mūsų šios dienos garbės svečias 
Valdis Pavlovskis, kuris tais metais 
buvo BAFL prezidentas, vadovavo 
pasirašymo ceremonijoms Baltuo
siuose Rūmuose. Nuo Baltijos vals
tybių okupacijos 1940 m., tas 
įvykis buvo pats stipriausias viešai
parodytas JAV žestas, kad jos re
mia Baltijos valstybių nepriklau
somybę.

Tais pačiais 1983 metais BAFL 
pasiekė kitą labai svarbų tikslą. 
Amerikos vyriausybė palankiai at
siliepė į BAFL memorandumą ir

Metiniame Amerikos Baltų Laisvės lygos bankete pagrindinę kalbą pasakė iš Rygos 
atvykęs Latvijos krašto apsaugos ministras Valdis Pavlovskis. Nuotruakoje iš dešinės: Avo 
Piirisild, pirm., Valdis Pavlovskis su žmona, Robert Kerr, najai išrinktas pirm., ir kun. 
Martins Irbe. Aivars Jerumanis nuotrauka

Latvijos ir Estijos, tačiau turėsime 
papildomo laiko geriau pažinti 
Tėvynę ir bendrauti su jos žmo
nėmis. Šis sprendimas taipogi 
sudarys galimybę Rytų Europos ir 
buvusios Sovietų Sąjungos kraštų 
lietuvių jaunimui geresnę progą 
artimiau susipažinti su šiuo, pirmą 
kartą Kongrese dalyvaujančiu jau
nimu.

Kongreso Lietuvos programa (lie
pos 11-21 dd.) - tai unikali proga 
jaunimui susipažinti su tikruoju 
Lietuvos gyvenimu. Nebūsime vien 
turistais, o turėsime progą pama
tyti savo tėvų bei senelių žemę 
šiandieninio Lietuvos jaunimo aki
mis.

Darbo būreliuose bendrausime 
su savo profesijos kolegomis arba 
su savo specialybės studentais, 
praleisime dieną Lietuvos kaime ir 
susipažinsime su jo gyventojais; 

prez. Reagan pasiuntė laišką vi
siems Jungtinių Tautų nariams, 
nurodydamas priežastis, kodėl 
Amerika nepripažįsta prievartinio 
Baltijos valstybių inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą.

1984 m. BAFL pasiekti laimėji
mai labai aiškūs, kai pasisekė radi
jo transliacijas baltų kalbomis iš 
Laisvės radijo (Radio Liberty) per
kelti į Laisvosios Europos radiją - 
(Radio Free Europe) ir sulaikyti 
sovietų dalyvavimą vasaros olim
piadoje. Kai tais pačiais metais pas 
mus įvykusioje Žmogaus teisių 
konferencijoje Valstybės sekreto
riaus asistento Elliott Abrams kal
bą Valstybės departamentas paskel
bė kaip oficialų valdžios doku
mentą, Baltijos valstybių klausi
mas atgijo Europoje. Ypač vokie
čių ir anglų spauda tą kalbą inter
pretavo kaip ženklą, kad Amerika 
tarptautinėje politikoje pradėjo 
žaisti "Baltijos korta". L‘ Aš tikiu, kad BAFL visada išliks

Tikiuosi, kad nebūsiu apkalt-m*'*'' jauna ir kad baltiško solidarumo"
tas Tiėpotizmu, jei priminsiu, kad1' entuziazmą perkelsįlaisvasBalti- 
mūsų pastangose svarbią rolę vaidi-“ jos valstybes, ir kad tai idėjai pa- 
no Linas Kojelis. ’ ramos susilauksite iš mūsų garbės

Dvi pagrindinės priežastys/ svečio, Latvijos krašto apsaugos 
mano nuomone, lėmė BAFL sėk- ministro Valdžio Pavlovskio".

įsijungsime j labdaros bei sava
noriškos veiklos darbus. Bus progų 
ir pasilinksminti, pažinti Lietuvos 
kultūrines vertybes bei senovės 
papročius. Praleisime "pagonišką 
vakarą" Trakuose, bus folkloro va
karonė. Prieš išvykstant į Londoną 
turėsime progos pailsėti Baltijos 
pajūryje - Juodkrantėje, apmąstyti 
Lietuvoje įgytas žinias, pasiruošti 
Studijų Dienoms bei atsisveikinti 
su Lietuva jos pasakiškoje gamto
je-

Londone vyks Studijų Dienos 
atstovams, įvairios ekskursijos da
lyviams bei turistams (liepos 21- 
29 dd.). Visi kartu susiburs Kon
greso uždarymo iškilmėms, kurios 
vyks Lietuvių Sodyboje - Headley 
Park. šio Kongreso Studijų Dienos 
bus neeilinės, nes sulauksime at
stovų iš Rytų Europos bei buvu
sios Sovietų Sąjungos kraštų ir pri- 

didžiosios organizacijos įklimpsta 
į rutiną, praranda vidinę moty
vaciją, kilnius tikslus gali išgelbėti 
tikėjimo žmonės, kurie gali pa
siaukoti ir materialines vertybes 
palenkti dvasinėms. Jauni savano
riai turi pakeisti senuosius.

Į klausimą kas yra jaunas ir kas 
senas leiskime atsakyti garsiajam 
amerikiečiui pedagogui Samuel 
Ullman:

Jaunystė nėra žmogaus gyveni
mo laikotarpis. Tai dvasios būklė - 
dvasios galia, vaizduotės kiekis, 
emocijų stiprumas, baimės nu
galėjimas drąsa, patogumų pakei
timas nuotykiu. Metus kitus iš
gyvenęs, niekas nesensta. Žmogus 
sensta, kai netenka idealų. Metai 
raukšlėj a veidą, entuziazmo neteki-
mas - sielą. Tu esi tiek jaunas, kiek 
pasitiki savimi, ir tiek senas, kiek 
bijai; tiek jaunas, kiek turi vilties, 
ir tiek senas, kiek esi nusivylęs. 
Kol tavo širdis jaučia Kūrėjo, pa
saulio bei žmonių grožį, links
mumą, drąsą, didybę ir galią, tol 
esi jaunas. Tik kai nuleidi rankas 
ir tavo širdis apsidengia pesimiz
mo šerkšnu ir cinizmo ledu, tada 
tu tikrai esi senas ir te Dievas tada 
pasigaili tavo sielos.

imsime jų naujai įkurtas Jaunimo 
Sąjungas į didėjančią PLJS šeimą.

Skubėkite registruotis - Kongre
se dalyvaujančių skaičius ribotas!
Kongreso registracija pratęsta iki 
1994 m. gegužės 1 d. Naujos kai
nos: atstovams - 1385 JAV dole
riai, dalyviams ir turistams nuo 
525 iki 1905 JAV dolerių priklau
somai nuo dalyvavimo kategori
jos ir pasirinktos programos. At
pigintus lėktuvo bilietus iš visų 

' PLJS kraštų į Vilnių ir namo iš 
Londono galima įsigyti per PLJK 
oficialią kelionių agentūrą TRANS- 
AIR (tel. 1-800-666-4901 skambi
nant iš visų JAV miestų, 202-362- 
6100 iš kitų kraštų).

Dėl papildomos informacijos bei 
registracijos anketų skambinkite/ 
faksuokite 703-569-5370 arba rašy
kite PLJK Ruošos Komitetas, ATTN: 
Registracijos Informacija, P. O. Box 
2812, Springfield VA 22152, USA. 
PLJK ir PLJS yra pelno nesiekian
čios organizacijos.

PLJK inf.

AR PADĖSIME LIETUVAI, 
NUTYLĖDAMI POLITINĘ REALYBĘ?
(atkelta iš 1 psl.)

100 narių, ypač nuo II-jo Pasaulinio Karo, jie kontroliuoja JAV vyriau
sybę, akademiją, finansus, užsienio politiką ir žinybą. Gal to įtakoje ir 
mūsų išeivių spaudoje bei kalbose vengiama užsiminti apie globalizmą, 
nors jis dabar įžiūrimas kiekviename politikos užkampyje. Mums ypač 
turėtų rūpėti globalistų užsienio politika. Apie CFR įtaką prez. Kennedy 
vyriausybėje štai kaip yra pasisakęs žymus "liberalas" ekonomistas John 
Kenneth Galbraith, tada Kennedy administracijos narys:

Tie mūsiškiai, kurie dirbome Kennedy išrinkimui, dėl to buvo 
toleruojami vyriausybėje, ir turėjome balsą, bet užsienio reikalai vistik 
buvo Coundl on Foreign Relations žmonių rankose".

Reiškia - ir tada JAV politika buvo pastoviai sukama į Naująją Pasaulio 
Santvarką, apie kurią tik neseniai viešai pasisakė prezidentas George 
Bush. J. Kennedy laikais žurnalistas Anthony Lucas rašė "New York 
Times" dienraštyje:

"Pirmajame 82 pavardžių sąraše, pristatytame prezidentui Kennedy 
padėti sudaryti State Department štabą, buvo 63 Coundl (CFR) nariai. 
Kennedy kartą nusiskundęs: Norėčiau čia turėti naujų veidų, bet gaunu
tik tas pačias senas pavardes".

Tad kodėl slepiame šį žinotiną faktą apie globalistų įtaką į JAV 
užsienio politiką?

Ne be pagrindo senatorius Bany Goldwater savo knygoje With No 
Apologies (lengvai randama viešose bibliotekose...) CFR ir Trilateral 
manipuliatorius vadina nerinktais valdovais (non-elected rulers). Ma
nytume, kad toks valstybės vyras, kaip B. Goldwater, žino kas vyksta 
JAV politikos užkulisiuose.

Jau seniai stebina tai, kad mūsų išeivijos politiniai autoritetai savo 
kalbose ir straipsniuose taip dažnai kaltina Amerikos politikus naivu
mu, kvailumu, Sovietų nesupratimu bei nesusigaudymu. Net ir toks 
įžvalgus komentatorius, kaip P.Ž., atrodo mano, jog už JAV užsienio 
politikos stovi tik "Amerikos diplomatų ir politikų naivumas". Jau 
buvęs prez. F. D. Roosevelt gynybos sekretorius James Forrestal teigė:

"Jei tie diplomatai, kurie sujaukė mūsų santykius su rusais, būtų buvę 
tiktai kvaili, jie retkarčiais padarytų klaidą mūsų naudai".

Nepamirština, kad globalistai nėra nė vieno krašto ar tautos tikri 
patriotai. Jie, panašiai kaip darė tokie globalistai, kaip Leninas, Stalinas 
bei Hitleris, siekia panaikinti mažų tautų "nacionalizmą", reiškia -
tautinę nepriklausomybę, ir tuomi neva tai atnešti taiką ir gerbūvį
žmonijai, užmaunant ją ant savito kurpalio. Jau nuo pat I-jo Pasaulinio 
karo ši Naujos Pasaulio Santvarkos utopija atnešė tik ašaras, kraują ir 
masinius kapus bei dvasinį chaosą visam pasauliui. To pasėkoje ant 
Lietuvos ir veik visos Europos užkrito Jaltos sutarties negandos. Štai 
kaip apie Jaltą pasisakė buvęs JAV ambasadorius Maskvoje William C. 
Bullit: "Tokio nereikalingo ir gėdingo dokumento nėra bet kada pasira
šęs JAV prezidentas". Nei prez. George Bush nei prez. Bill Clinton 
nuolaidos Maskvoje Rusijos įsikišimams kaimynystėje negali būti tik 
naivumo ar kvailumo pasėka. George Bush neveikė asmeniniais su
metimais bandydamas padėti Gorbačiovui išgelbėti sovietinę imperiją 
nuo sugriuvimo ir vilkindamas Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą.

Tad vargu ar padėsime savo tautiečiams išbristi iš pavojų liūno,
nuslėpdami nuo savęs ir nuo jų politinę realybę. Vargu ar daug net ir 
laisvą spaudą skaitančių Amerikos lietuvių 1992 m. rinkimų metu 
žinojo, kad pašalaitis Bill Clinton buvo, kaip ir George Bush, abiejų 
pagrindinių globalistų klubų - CFR ir Trilateral Commission - narys, ir 
kad Ross Perot buvo rekomenduotas nariu į CFR jo politinio priešo 
George Bush. Todėl yra nepamirštamas senatoriaus Goldvvater minėto
je knygoje įspėjimas, jog globalistai planuoja ateitį, kurioje dvasinei,
politinei, ekonominei laisvei nebus vietos.

Išvada - padėti Amerikos patriotams atsikratyti globalistų įtakos 
politikoje.

Nusikaltimai Lietuvoje ir Amerikoje
Amerikos spauda ir televizija 

skiria neproporcingai daug laiko 
kriminaliniams nusikaltimams. O 
jų yra begalės visuose miestuose.

Lietuva irgi nedaug šiuo atveju 
atsilieka nuo Amerikos. Vilniuje 
leidžiamas anglų kalba laikraštis 
"Lithuanian Weekly" praneša, kad 
krepšininko Arvydo Sabonio bro
liui Andriui Kaune, muštynėse su 
policija, vienas policininkas nu
kando visą jo nosį.

Lietuvos plastinių operacijų gy
dytojai dabar turės problemų An
driui Saboniui įtaisyti naują nosį. 
Nukąstoji nosis po muštynių ir 
ilgų ieškojimų nebuvo rasta nusi
kaltimo vietoje.

Kelmės mieste buvo areštuoti 
vyresnis nusikaltimų tyrimo ins- 
pektoriusjr policijos komisaras. 
Kartu su jais areštuoti ir keturi 
policininkai. Yra įtariama, kad po
licija kartu dirbo su banditais.

Laikraščio "Lietuvos aido" pra
nešimu iš Vilniaus vasario mėne
sio pirmojo savaitgalio metu įvy
ko: 1 nužudymas, 8 kūno su
žalojimai, 4 išžaginimai, 7 plėši
mai, 15 atvirų vagysčių, 159 asme
ninio turto vagystės, 40 valsty
binių ir akcinių bendrovių turto 
vagysčių, 2 bažnytinio turto vagys
tės, 1 sukčiavimo ir 11 chuliganiz
mo atvejų, pavogta 3 autotrans
porto priemonės.

Kretingos rajone, Salantų mieste
lyje du kaukėti banditai, įsiveržė į 
butą, apvogė šeimininką. Tuo me
tu iš pas jį buvusios moters burnos 
išplėšė auksinę dantų karūnėlę.

Komunistinio valdymo metu 
nusikaltimų irgi pakankamai buvo, 
bet tai valdžios buvo griežtai už
drausta viešai skelbti. Tačiau bend
roje išvadoje ir šiandien Lietuvoje 

yra saugiau gyventi negu Ameri
koje.

Šiame krašte dienos metu iš 
prekybinių aikščių vagiami vaikai 
ir gatvėse nusikaltėliai šaudo vyrus 
ir moteris. Amerikos gatvės yra 
nesaugios gyventojams.

Mafijos nusikaltėlių gaujos Ame
rikoje yra daugiau rafinuotos ir jų 
tikslas yra didieji piniguočiai.

Mažesnio pobūdžio nusikaltėlių 
gaujos siaučia Amerikos miestuo
se.

Šių gaujų tarpusavio kovose 
žūsta daug jaunimo ir nekaltų gy
ventojų. Moderniaisiais laikais mū
sų visų asmeniškas gyvenimas pa
sidaro nesaugus.

Vienas „veiksnys, kuris atneštų 
didesnį gyventojų pasitikėjimą sau
gumu, yra, kad šiame krašte ir 
Lietuvoje valdžios sluoksniuose 
būtų daugiau sąžiningų žmonių, 
kurie nepasiduotų paperkami ir 
savo įtaką panaudotų nusikalti
mams mažinti.

Rinkimų metu visi kandidatai 
žada griežtai kovoti su nusikalti
mais ir korupcija. Deja, išrinkti jie 
tų pažadų nevykdo. Todėl prieš 
renkant asmenį į valdžią yra pa
tartina susisiekti su patikimais 
žmonėmis, žinomais kongresme
nais ar kitais sąžiningais politikais 
ir patirti jų nuomonę, tuo pačiu 
išstudijuoti renkamojo kandidato 
praeitį ir jo politines savybes.

Demokratinė visuomenė gali 
pakeisti asmenis ir įstatymus, jeigu 
dauguma gyventojų domėsis 
rinkimais ir pasinaudos teise rink
ti į valdžią sąžiningus žmones, ku
rie gali padaryti įtaką mažinant 
nusikaltimų skaičių.

Vytautas Šeštokas



Šių metų potvynis Šilutės rajone. Apsemtos sodybos. Tomo Kapočiaus nuotrauka

VELYKINĖS "VAIKO TĖVIŠKĖS NAMŲ" 
NAUJIENOS

Nepaisydama kliūčių ir sunku
mų, nauja našlaičių globos siste
ma Lietuvoje tvirtais žingsniais 
eina pirmyn.

Marijampolės statybininkai ne
riasi iš kailio, kad "Vaiko Tėviškės 
Namai" savo inauguracinę šventę 
čia galėtų švęsti ateinantį vidurva
sarį. Yra baigiami statyti astuoni 
šeimyniniai namai. Jei pinigų ne
pritrūksime, birželio pabaigoje sta
tybininkai bus pasirengę namų 
šeimininkams ir garbės šeimi
ninkams įteikti raktus. Iškilmingą 
namų šventinimą ir raktų įteiki
mo šventę numatoma surengti per 
Žolinę (rugpjūčio 15 d.). Visus 
rėmėjus ir bičiulius kviečiame joje 
dalyvauti.

Kartu su aštuonių namelių inau
guracija turėtų prasidėti Marijam
polės "Vaiko Tėviškės Namų" 
gyvenimas. Tam intensyviai reng
iamės. Nuo balandžio 11 d. iki 
gegužės 6 d. Marijampolės Peda-

turime keletą stambesnių aukoto
jų. Pastaruoju metu mus pasiekė 
žinia, kad stambia 10,000 Kana
dos dolerių auka VTN projektą 
parėmė Filiomena Kantautienė iš 
Edmontono. Žinome, kad tokią 
stambią auką skiriant Lietuvos 
našlaičiams, Jums daug ko teko 
atsižadėti. Ją didžiai įvertiname ir 
džiaugiamės, Jus turėdami VTN 
garbės šeimininkų šeimoje.

Lietuvių Katalikių Moterų dėka 
daugiausia garbės šeimininkų 
turime Kanadoje. Jie visi yra pa
aukoję po 10,000 ar kiek mažiau 
dolerių. Verta juos visus dar kartą 
prisiminti: kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas, J. L. Macijauskai, P. Ma
lišauskas, Pr. Bernotas (yra paauko
jęs 26,000 Kanados dolerių. Ne
daug betrūksta, kad jo vieno var
du galėtų būti pavadintas visas 
namas), P. Kučinskaitė, A. Kantvy- 
das, J. Jonaitis, J. J. Rukša. Visas 
mažesnes aukas yra suregistravu-

goginėje Mokykloje įvyks kandi- sios mūsų bendradarbės ir atstovės 
datėms į našlaičių motinas kursai, Lietuvės Katalikės Moterys Ka- 
kuriems vadovaus Pedagoginės nadoje ir paskelbusios spaudoje. 
Mokyklos direktoriaus pavaduoto- Kainoms pakilus, rėmėjų entu- 
jas Vytautas Viliūnas. ziazmas kiek sumažėjo, bet aukos

Kursų "Vaiko auklėjimas šeimo- ir toliau tebeplaukia tiek Kanado
je" programa yra suderinta su Švi- ję, tiek JAV, tiek Australijoje ir 
etimo Ministerija. Jai išdėstyti yra kitur.
pakviesta apie 10 žinomų pėda- Šį kartą suminėsiu bent tuos 
gogų ir psichologų. Kursuose galės "Vaiko Tėviškės Namų" rėmėjus, 
dalyvauti 20-25 kandidatės, kuri- kurie savo auką atsiuntė per Lietu
os per keturias savaites dirbs kas- vių Katalikų Religinę Šalpą. Auko- 
dien po šešias valandas. Išlaikiu- tojų sąrašus mums atsiuntė finan- 
sios egzaminus ir laimėjusios kon- sų administratorė Ramunė Adams, 
kursą, jaunos moterys gaus įgalio- 1993-1994 m. aukojo: $8000 - 
jimą suformuoti našlaičių šeimas. Česlovas Masaitis (Marijampolės 
Konkurso keliu teks išrinkti "Vai- projektui); $5000 - Daumanto 
ko Tėviškės Namų" direktorių, su- Šaulių kuopa c/o J. Pažėma; $1000 
daryti administracinę Tarybą ir - F. ir A. Mažeika; $600 - Jonas 
paskirti įvairius pagalbinius pa- Kačkelis; $500 - Vida Morris; $300 
reigūnus, kad Marijampolės So- - Regina Taunys; $200 - H. ir S. 
cialinis Centras pagal bendrą pro- Idzelis, V. Martusevich; $176.36 - 
gramą galėtų autonomiškai tvarky- F. Radis; $130 - Danutė Braz- 
tis. Nameliai yra gražūs, erdvūs ir džionis; $110- Alge Vaitonis; $100 
patogūs. Kiekviename iš jų galės -J. ir K. Budraitis, Mary R. Gaghan, 
sutilpti iki dešimties našlaičių. Betty Geenty, Ruth Giusti, A. ir B. 
Žinoma, ne visi vaikai vienodai Kvvetz, VValter Franskus, C. Pechu- 
pasiduos auklėjimui ir ne visos lis, J. ir E. Pažemėnas; $80 - Irena 
motinos bus lygiai pajėgios juos Žemaitaitis; $50 - L ir P. Gvildys, 
auklėti. Dėl to jų atranka ir pa- Ed Kowalski, M. ir L Jankauskas, 
skirstymas į šeimas bus nelengvas Danutė Uogintas, R. ir N. Žinąs, 
uždavinys. Lietuviškų mišių choristai, Šv.

"Vaiko Tėviškės Namams" bal- Petro ir Povilo parapija, Grand 
dus parūpinti yra pažadėjusi viena Rapids; $30 - Lidija Balčiūnas; $25 
labdaros organizacija Italijoje. Tik - Paula Balčiūnas, M. A. Boreišis, 
iki šiol dar nėra išspręsta jų per- Maria Holecek, Algis Regis, A. 
vežimo problema. Tikimės, kad Kazickas, A. ir J. Šilbajoris, R. ir A. 
pervežimą finansuos ta pati orga- Vaičaitis; $20 - Irena Banaitis, Vi- 
nizacija. liūs Bražėnas, Hedykienė iš Cin-

Našlaičių vardu esame begalin- cinnati per rankas "Vaiko Tėviškės 
iai dėkingi visiems geradariams, Namams" perdavė $500. Kai kurių 
kurie dosniai remia ypač Marijam- rinkėjų sąrašai dar mus nėra pa- 
polės projektą, linkėsimi, kad jis siekę. Apie juos pranešime vėliau 
būtų greitai įgyvendintas. Ypač arba kiekvienam aukotojui pa- 
aktyviai aukas renka Kanados Lie- rašysime atskirai.
tuvės Katalikės Moterys, kurių pir- Australijos lietuviai taip pat dos- 
mininkė Angelika Sungailienė iš niai remia "Vaiko Tėviškės Namus". 
Toronto neseniai VTN perdavė Jų aukas esame gavę per mūsų 
10,000 USA dol. Tuo pačiu metu atstovą Australijoje Antaną Kra- 
Hamiltono Lietuvių Katalikių Mot- milių. $1000 paaukojo Bronius 
erų pirmininkė Zosė Rickienė iš Stašionis. Lietuvių Tautos Fondas 
Hamiltono persiuntė 15,200 Ka- Australijoje per A. Kramilių pado- 
nados dolerių. Katalikių Moterų vanojo 1,600 Australijos dolerių, 
nenuilstamos veiklos dėka jau V. M.Narušienė - 50 A. dol. 

baigta gruodžio mėnesį, bet gyve- 
ni-mas jame prasidės jau vasaros 
pabaigoje, kai bus įrengti pirmieji 
namai. Kaimo statybą ir jo išlai
kymą finansuoja tarptautinė naš
laičių globos organizacija SOS Kin- 
derdorf International. Ji yra kon
kretus pavyzdys, kaip mes turime 
kurti Lietuvoje naują našlaičių glo
bos sistemą.

Velykų šventės teįkvepia visus 
rėmėjus ir bendradarbius. Prisikėlęs 
Išganytojas tesuteikia drąsos ir jėgų 
sunkiame našlaičių globos darbe.

Primename VTN atstovų adre
sus: Kanadoje: A. Sungailienė 1 
Aberfoyle Cr., Suite 1106, Etobi- 
coke, Ont. Canada M8X 2X8. JAV: 
Lithuanian Catholic Religious Aid, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, NY, 
11207, USA. Australijoje: A. Kra- 
milius, 83 Queen St., Canley 
Heights 2166, Australia. Kituose 
Kraštuose: Msgr. A. Jonušas, Via 
Casalmonferrato 20,00182 Roma, 
Italia.

Kun. Vytautas Kazlauskas

Didžiausią sumą paaukojo Sydney 
Lietuvių Savišalpos Fondas "Cari
tas" per A. Giniūną - 29,000 Austr. 
dolerių. Tikimės, kad Sydney "Cari
tas" pratęs aukų rinkimą, nes jam 
jau palyginus visai netoli iki viso 
šeimyninio namo kainos (USA 
$37,000).

Lietuvos našlaičiai kasdien prašo 
Dievą, kad gausiai atlygintų dos
niems geradariams.

Labai nuoširdi padėka visiems, 
kurie Kalėdų proga prisiminė VTN 
našlaičius ir atsiuntė jiems siun
tinius: iš Australijos buvo gauti 
net trys siuntiniai, kurių du atsiun
tė A. Savickienė Gyvojo Rožan
čiaus būerlio vardu ir vieną A. 
Giniūnas Lietuvių Katalikų Kul
tūros Draugijos vardu. Viena iš 
uoliausių VTN rėmėjų yra J. Lau
cevičienė iš Woodhaven, JAV. Ji 
VTN našlaičius remia ir pinigais ir 
siuntiniais. Jau antri metai VTN 
našlaičiams siuntinius siunčia Vida

B pSacy B
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER 

Tel.: 296 - 4130

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

Anton iš NJ, JAV. Trys sintiniai 
gauti iš Darryl Luce, Wrentham, 
MA, USA. Po Naujų Metų mus 
aplankė "Saulutės" atstovė Indrė 
Tijūnėlis, kuri apdovanojo vieną 
iš pirmųjų VTN motinėlių Birutę 
ir vėliau jos vaikams atsiuntė tris 
didelius siuntinius. Tą pačią 
našlaičių šeimą dideliu siuntiniu 
apdovanojo ir žymusis VTN rėmė
jas prof. Česlovas Masaitis. VTN 
Centrą Kaune retkarčiais aplanko 
lietuvių Raudonojo Kryžiaus at
stovas iš Vokietijos E. M. Kiu- 
žauskas, kuris visada apdovanoja 
našlaičius pinigais, apranga ir žais
lais.

Šia proga negalime neprisiminti 
didžiųjų VTN mecenatų, kurių 
dėka galėjo prasidėti Marijampolės 
Socialinio Centro statyba: Sinkiai, 
Vizgirdai, Valauskai, Macijauskai, 
Krasauskai, Masioniai, Lietuvos 
Dukterys Chicagoje ir Los Ange
les, Šamatauskai. Jų namai jau su 
stogais, su langais ir su durimis. 
Bet vidaus įrangai dar trūksta kap
italo. Labai norėtume pirmuosius 
Marijampolės Socialinio Centro 
namus pavadinti šių geradarių 
vardu ir jiems, kaip garbės šei
mininkams, įteikti raktus, kad jie 
patys čia galėtų apgyvendinti 
našlaičių šeimas.

Labai nuoširdžiai dėkojame VTN 
aukų rinkėjams Kanadoje, Jung
tinėse Amerikos Valstijose, Aus
tralijoje. Tik Jūsų dėka nauja naš
laičių globos sistema per neišven
giamas kliūtis skinasi sau kelius 
Lietuvoje.

Balandžio 19 d. Vilniuje, Viršu- 
liškėse bus iškilmingai šventinami 
pirmojo SOS Vaikų kaimo Lietu
voje pamatai. Kaimą stato suomių 
statybinė įmonė. Dauguma namų 
bus atvežti iš Suomijos ir čia suren
kami. Konkurso keliu iš 26 pa
sisiūliusių kandidatų buvo išrink
tas kaimo direktorius, šios parei
gos teko Vilniaus Universiteto 
Greitosios Pagalbos ligoninės gy- , 
dytojui ginekologui dr. D. R. Drus
kini. Kaimo statyba bus galutinai

Geriausios kelionės į Pabaltijį ,

LIETUVA '94
Skambinkit mums dėl kelionių sutvarkymo! 

Pigiausios kainos per Finnair, 
Lufthansa ir S AS

Turistinė ir Biznio klasė
- Viešbučiai -

BALTIJOS KRAŠTAI
Prašykite mūsų naujos brošiūros apie 

Skandinaviją ir kitus Pabaltijo kraštus.

1 - 800 - 451 - 9511

UNIONTOURS
įsteigta 1931

79 Madison Avė., New York, N.Y. 10016
Tel: 212 - 683 - 9500 Momoer Fax:212-683-9511

Waterview Properties MLS
of fhe Palm Beaches, Ine.

Ray Staskunas
UCENSED REAL ESTATE 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 FLORIDA REAL ESTATE NEEDS!!!

CALL 1 (800) 369 - 7355

Skausmo valandoje pareikškite Darbininko 
laikraštyje užuojautą savo liūdintiems 

draugams ir pažįstamiems.

NY(EWR)-ęfflCAGO(MDW)-ATLANTA(ATL)-NY(EWR) tik $288+tax

Dėl papildomų informacijų ir kelionių po visą pasaulį 
skambinkite ALGIRDUI ŠIMUKONIUI: 212 - 688 - 0972

nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.
Galite įkalbėti savo kelionių pageidavimus į pranešimus užrašančią mašinėlę 

arba tuo pačiu numeriu galite pasiųsti faksu.
* NY(EWR) - CmCAGQ(MDW) nuo $75+tax,



Vytautas Landsbergis kovo 14 d. susitiko su Philadelphijos 
lietuviais. Nuotraukoje iš k.: V. Landsbergis, Marija ir Balys 
Raugai.

Aplink
pasaulį

□ Rusijos prezidentas Boris Jel- 
cin balandžio 7 d. iš darbo atleido 
nusiginklavimo pareigūną, kuris 
buvo apkaltintas tuo, kad orga
nizavo pajėgas galingo cheminio 
ginklo sukūrimui. Anatolij Kunta- 
sevič buvo pašalintas iš preziden
tinio komiteto, skirto cheminiam 
ir biologiniam nusiginklavimui, 
vadovo pareigų už "šiurkščius pa
reigų vykdymo pažeidimus", - sa
koma trumpame Jelcin kabineto 
pareiškime. Kuntasevič, vienas iš 
vedančiųjų Rusijos cheminio gink
lo kūrėjų, prieš du metus buvo 
paskirtas prižiūrėti Rusijos chemi
nio ginklo išmontavimą. Rusijos 
mokslininkai ir spauda taip pat 
apkaltino Kuntasevič dėl chemi
nio ginklo ekologiškai nešvaraus 
išmontavimo.

AR {STATYMAS PADĖS LITUI TAPTI PATIKIMU?
(atkelta iš 1 psl.)

damas litą su JAV doleriu, Seimas 
įstatymu tą teisę suteikia Vyriausy
bei. Socialdemokratas A. Rudys įs
tatymą pavadino "Lito nepatiki
mumo" įstatymu.

Lietuvos krikščionių demokratų 
atstovas A. Šimėnas pareiškė, kad 
TVF ir Pasaulio bankas siūlo kredi
tus pravalgymui, o LDDP noriai 
ima: SI milijardą per pusę metų 
pasiskolino. Tokia TVF politika: 
siūlo prekybinį kreditą ir prekes, o 
ne investicijas. Šimėnas pažymėjo: 
"Neteko girdėti, kad bent viena 
šalis būtų pakilusi TVF padedama. 
Vėlau palūkanos už skolas pasida
ro didesnės negu kreditai. Lietu
vos valdžia noriai lenda į skolų 
kilpą.

31-asis LIETUVIŲ FONDO SUVAŽIAVIMAS
Chicagos Jaunimo Centro 

^mažojoj salėj Lietuvių Fondo 
suvažiavimą kovo 26 d. trumpu 
sveikinimo žodžiu pradėjo LF Tary- 

. bos pirm. Marija Remienė. Invoka- 
ciją sukalbėjo prel. J. Prunskis, 
prašydamas Dievą laiminti LF 
vadovybę ir visus čia dalyvaujan
čius. Po to Ramona Steponavičiūtė 
pakvietė pagerbti mirusius narius. 
Visiems sustojus, ji pakvietė vėl 
prel. J. Prunskį uždegti žvakę mi- 
rusiems nariams pagerbti, o jų 
pavardes (iš viso 102) perskaitė R. 
Steponavičiūtė. Tada buvo sugie
dota Marija, Marija.

I prezidiumą buvo pakviesti: 
Gediminas Balukas, Daina Koje- 
lytė, Jonas Valaitis ir Vaclovas 
Momkus, kurie pasikeisdami vado
vavo programai. Sekretore pakvies
ta Pranė Masilionienė. Suvažia
vimo darbotvarkė apėmė 17 punk
tų, o priedui dar specialaus su
važiavimo 5 punktus. Buvo suda
rytos 8 įvairios komisijos. Žodžiu 
suvažiavimą pirmiausia pasveiki
no PLB-nės pirm. Bronius Nainys,

□ Gruzijos sostinėje Tbilisyje 
balandžio 7 d. policija lazdomis 
išvaikė demonstraciją. Apie 300 
pagrindinių Gruzijos šeimų atstovų 
reikalavo su šalies lyderiu Eduard 
Ševardnadze susitikimo, kuriame 
aptartų ekonomines reformas. Ke
liolika demonstrantų buvo sužeis
ta. Policija savo veiksmus teisina 
tuo, kad tai buvo nesankcionuo
tas mitingas. Ševardnadze atsto
vas Ramaz Sakvarelidze neigia tai, 
kad prezidentas žinojo apie polici
jos veiksmus. Shalva Kajarava, mi
tingo dalyvis, prisistatęs kaip Ming- 
rela provincijos princas, pasakė, 
kad mitingo dalyviai norėję susi
tikti su Ševardnadze, kadangi jie 
galvoja, jog jis neturįs šalies gelbėji
mo programos.

□ Estijoje svarstomas Įstatymas 
dėl pareigūnų dalyvavimo versle. 
Projekte numatoma, kad Valsty
bės Susirinkimo ir Vyriausybės na
riai, savivaldybių pareigūnai ir vals
tybinių Įmonių vadovai privalės 
informuoti visuomenę apie Įsigy
tas akcijas ar dalyvavimą verslo 
struktūrose.

□ Šių metų Rusijos grūdų der
lius pagal Rusijos vyriausybės pla
nus turėtų būti 95 milijonai tonų. 
Tačiau, kaip praneša Interfax agen-

Savo nuomę apie Lito patikimu
mo įstatymą pareiškė ir buvęs fi
nansų ministras R: Sikorskis. Jis 
atkreipė dėmesį, kad priimtas įsta
tymas nepateikia mechanizmo, 
kaip litas bus siejamas su bazine 
valiuta. Kur, kokiam banke bus 
laikomos Lietuvos valiutos atsar
gos litui padengti? Lietuva nedis
ponuos ta valiuta, TVF Lietuvai 
skolins, bet už didelius procentus. 
Sikorskis įvertino ir dabartinę val
džią: Lietuvos bankas liks bevei
dis, Finansų ministerija tik pašalinė 
stebėtoja, Seimo biudžeto komite
tas - tik garo leidimas ir interviu 
dalinimai. Vyriausybėj vienas as
muo diktuos žaidimo taisykles, 
kiti, pasak Sikorskio, mažai ką iš
mano.

toliau JAV Krašto valdybos pirm. 
Vytautas Maciūnas ir gen. konsu
las Vaclovas Kleiza. Buvusios valdy
bos ir tarybos pranešimuose buvo 
pateikti šie duomenys: pagrindi
nis LF kapitalas pasiekė 6,574,627 
dol. sumą, narių skaičius - 6666. 
Per 1993 metus gauta aukų 
387,814 dol. Operacinės išlaidos 
pasiekė 116,659 dol., metinis pel
nas 271,155 dol. Iš gautojo pelno 
(investavimo dividendų) paskirsty
mui išduota 250,230 dol. Švietimui 
paskirta 130,975 dol., kultūriniams 
reikalams - 52 300 dol. ir visuo
meniniams reikalams 99,800 dol.

Kontrolės komisijos vardu 
pranešimą padarė jos pirm. Pijus 
Stončius.

Jonas Valaitis įstatų keitimo 
komisijos pirm, siūlė keletos LF 
įstatų pakeitimą. Kiek padiskuta
vus suvažiavimas tiems pakeiti
mams pritarė.

Trečdalis LF tarybos narių savo 
kadenciją baigė, būtent: Gedimi
nas Balukas, Daina Kojelytė, Vac
lovas Momkus, Algirdas Ostis, 

tūra, šis derlius gali būti žymiai 
mažesnis - 82 milijonai tonų. Nu
matomi pasėlių plotai sumažėjo 
6.2 milijonų akrų, be to jau dabar 
aiškėja, kad pavasario orai nebus 
palankūs. Praėjusių metų grūdų 
derlius Rusijoje buvo 109 milijo
nai tonų, lyginant su 1992 m.
117.5 milijonais tonų.

□ Kazachstanas, didžausia iš bu
vusių Sovietų Sąjungos respublikų, 
stengiasi skatinti savo šalies pro
dukcijos eksportą. Prezidento įsaku 
Įvesti nauji lengvatiniai muitų tari
fai daugeliui eksportuojamų pre
kių. Ypač sumažinti mokesčiai 
odos žaliavoms, tekstilės ir triko
tažo gaminiams - vidutiniškai 2-
2.5 karto. Du kartus sumažini mui
tų mokesčiai tiems, kas iš Kazachs
tano veš gyvulius ir šviežią šaldytą 
žuvį. Mėsai ir Įvairiems subproduk
tams muitų mokesčiai sumažinti 
166%.

□ Moldovoje pradėjo darbą nau
jasis parlamentas. Jame posėdžiau
ja 104 deputatai. Dauguma jų - 56 
- atstovauja rinkimuose laimėju
siai Agrarinei demokratų partijai.

□ Estijos mieste Tartu nuo ba
landžio 21 iki 32 d. veiks paroda 
"Teik pirmenybę estiškai prekei". 
Estų verslininkai tikisi rasti kon
taktų, jie tvirtina, kad tėvyninės 
prekės turi šių privalumų - žema 
kaina, ekologiškai švarios, maži 
išleidimo kiekiai, platus asortimen
tas. Tokiose mugėse išryškėja fir
mos, kurios gali konkuruoti Vakarų

Worcester, MArinkose.
□ Rusijos oro karinių pajėgų 

vadas generolas Piotr Deinekin ba
landžio 7 d. savo pokalbyje žur
nalui "Jane's Defence Weekly" pasa
kė, jog Rusija juda į priekį naujos 
kartos kovinių lėktuvų kūrime, ne
žiūrint į tai, kad karinis biudžetas 
yra sumažintas. Generolas pabrėžė, 
jog "natūralu, kad dėl pinigų trū
kumo, vystymasis sulėtėjo". 
Deinekin pasakė, kad Rusijos ka
rinės oro pajėgos pasipildys penk
tos kartos koviniu lėktuvu MIG 
MFI programoje ir kitu lėktuvu, 
kuris dabar tobulinamas, pavadini^ .. .' r ° „ r x- j • -• °K p pilnai nesutvarkytos. Pranešimas bus padarytas ateinančiame su- 

' sirinkime.

Šaulių kuopos susirinkimas
Maironio Parko patalpose vasario 19 d. Įvyko Dr. Vinco Kudirkos 

šaulių kuopos metinis susirinkimas. Pradėjo pirm. inž. Arūnas Griga- 
lauskas, perskaitęs šaulių maldą, nes kapelionas kun. V. Parulis, MIC, 
negalėjo atvykti. Sekretorė perskaitė praeito susirinkimo protokolą, 
kuris buvo priimtas.

Pirmininkas skaitė laiškus, kurių buvo apsčiai, pranešė, kad šiais 
metais baigiasi dabartinės valdybos kadencija ir kad valdyba dabar 
atsistatydina. Susirinkimui vadovauti pakvietė Trakų rinktinės pir
mininką g. š. Algirdą Zenkų.

Apie dviejų metų veiklą pranešimus padarė pirm. A. Grigalauskas, 
vicepirm. ir moterų vadovė A. Maskeliūnienė, sekretorėj. Miliauskienė. 
Revizijos pirm. V. Ilgūnas pareiškė, kad ižd. L Merkevičienės knygos

■mt»7>60.

Taigi, ar litas taps patikimesne 
valiuta, po įstatymo priėmimo? 
Jeigu dar anksčiau buvo galima 
pasitikėti, kad ir nelabai nuspėja
ma Lietuvos rinka, tai dabar, atro
do, reikės spėti nenuspėjamo žmo
gaus, nenuspėjamas mintis. Jam 
vieną dieną gali ateiti į galvą, kad 
lito santykis su doleriu yra 4:1, o 
kitą - 10:1. Valiutu taryba būtinai 
nubalsuos už tokį lito kurso pakei
timą, nes juk nenuspėjamas žmo
gus vadovauja vadovaujančiai par
tijai. Vargšas litas... Dar nespėjęs 
nė kojų apšilti Lietuvos banke, jis 
išvaromas į vyriausybės rūmus. 
Tremtinys būtinai kada nors su
grįš namo. Tik kokia bus kelionės 
kaina?

A. J.

Antanas Razma ir Jonas Valaitis. 
Visi šeši kandidatavo naujai ka
dencijai ir buvo išrinkti. Kontrolės 
komisiją sudarė Pijus Stončius, 
Konstantinas Jablonskis ir Vikto
ras Juška. Visi vėl buvo perrinkti.

Pagal Registracijos komisijos 
pranešimą suvažiavime dalyvavo 
114 narių su 9408 balsais.

Nutarimų komisijos vardu Ka
zys Ambrozaitis perskaitė šios 
komisijos pateiktus 31-ojo LF 
suvažiavimo nutarimus, kuriuos 
suvažiavimas priėmė. Baigiamąjį 
žodį tarė Tarybos pirm. M. Re
mienė. Ji padėkojo visai LF vadovy
bei ir suvažiavimo dalyviams.

Tuoj pat prasidėjo specialusis 
suvažiavimas, kuriam vadovavo 
Povilas Kilius. Buvo pravestas bal
savimas dėl 150,212 dol. paskyri
mo Lietuvai. Nubalsuota paskirti, 
trims balsavus prieš. Suvažiavimas, 
užbaigtas Lietuvos himnu, praėjo 
sklandžiai ir kultūringai. Po to įvy
ko vaišės kavinėje.

Apol. P. Bagdonas

A.I.D. siunčia atstovą 
į Lietuvą

Amerikos Tarptautinio Vystymo
si Agentūra (A.I.D.) rūpinasi para
ma Rytų Europos valstybėms. To
kios paramos reikalais šios insti
tucijos specialusis administratorius 
Europos ir Nepriklausomų Valsty
bių Sąjungos reikalams Thomas A. 
Dine vyksta i Europą, kur jis 
aplankys Lietuvą, Ukrainą, Rusiją, 
Latviją, Gudiją ir Lenkiją.

Norėdamas susidaryti geresnį 
vaizdą apie padėtį šiuose kraštuo
se, Thomas A. Dine kovo 25 d. 
pakvietė į susirinkimą keturiolika 
Rytų Europos kilmės konsultantų. 
Amerikos pabaltiečiams atstovavo 
du estai, vienas latvis ir trys lietu
viai - dr. Jonas Genys, Audronė 
Pakštienė ir Asta Banionytė.

Susirinkimo pradžioje Thomas 
A. Dine pareiškė, kad jis atstovau
ja JAV prezidentui prižiūrint kaip 
pildomas pažadas pastatyti gyve
namąsias patalpas rusų karinin
kams ir išvesti kariuomenę iš visų 
Pabaltijo valstybių. Po to jis paro
dė apie dešimtį nuotraukų su šių 
statybų vaizdais Volgograde, Že
mutiniame Novgorode ir kitur. 
Statybas atlieka jungtinės Ameri
kos ir Rusijos korporacijos.

Vėliau visi konsultantai buvo 
prašomi pateikti pasiūlymus atei
ties bendradarbiavimui. Jungtinio 

Susirinkimas visais balsais ateinančių dviejų metų kadencijai perrin
ko pirmininką A. Grigalauską. Kiti išrinkti pareigom pasiskirstė taip: 
kapelionas Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. V. Parulis, MIC, 
vicepirmininkė ir moterų vadovė Elena Černienė, sekretorė , korespon
dentė ir paminklo prižiūrėtoja Janina Miliauskienė, iždininkė Irena 
Markevičienė, vėliavnešys Henrikas Ulrichas. Revizijos komisija - Vytau
tas Ilgūnas ir Petras Štaras.

Susirinkimo pirmininkui A. Zenkui pasiūlius, ilgametė sekretorė 
Janina Miliauskienė visų susirinkusių balsais pakelta į kuopos garbės 
šaules. įteiktas jai ir garbės šaulio ženklas. Garbės šaulio ženklas taip pat 
įteiktas ir Edvardui Meilui. Jis garbės nariu buvo pakeltas prieš penke
rius metus, bet tada nebuvo galima gauti garbės ženklų.

Lietuvos nepriklausomybės šventės proga fondui "Dovana Lietuvai" 
paskirta 50 doL, Šv. Kazimiero parapijos statybos fondui paskirta 200 
dol., kad greičiau baigtų salės remontą.

Susirinkę nutarė balandžio 10 d. Maironio Parke suruošti pošventi
nius pietus.

Sveikiname sesę šaulę Eleną Černienę, sugrįžusią iš Floridos j mūsų 
kuopą. Prieš dešimtį metų ją išlydėjome j Chicagą, iš ten ji nusikėlė į 
Floridą, o dabar vėl sugrįžo į Worcesterį. Jau išrinkta į šaulių valdybą.

J. M.-

Chicagos padangėje
— Lietuvos ir išeivijos žymaus kompozitoriaus Vlado Jakubė-

no gimimo 90 metų sukaktis gegužės 15 d. bus paminėta Chicagoje. 
"Tėviškės" parapijos pastate šio minėjimo proga pirmą kartą pasirodys 
prof. A. Armino diriguojamas vokalinis ansamblis, kvartetas, solistai. Šį 
minėjimą rengia daugiau kaip prieš 10 metų Chicagoje įsisteigusi
komp. VL Jakubėno vardo draugija.

-- Dr. P. Kisielius ir O. Šulaitienė beveik prieš 10 metų Cicero, 
IL, įsteigė "Vaidilutės" teatrą, kuris dar veikia iki šių dienų, šie iniciato
riai teatrui ir dabar tebevadovauja, nors vaidintojų sąstatas yra visiškai 
pasikeitęs. "Vaidilutės" kolektyvas kovo 26 d. Chicagos Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje parodė P. Vaičiūno melodramą "Nuodėmingas an
gelas".

K. Civinskas dėkoja Dalei Puškorienei už {teiktą $2,000 čeki, 
skirtą paremti Clevelando šv. Kazimiero mokyklą. Šalia jų - 
jaunieji mokyklos aktoriai, vaidinę Vasario 16 d. proga.

Vlado Bacevičiaus nuotrauka

Amerikos Pabaltiečių Komiteto 
(JBANC) atstovai Įteikė raštišką 
galimų projektų sąrašą, kuris apė
mė daug sričių, jų tarpe - kariuo
menės išvedimą ir buvusių karinių 
bazių išvalymą. Dr. J. Genys pami
nėjo, kad virš 50% Lietuvos šuli
nių yra užteršti nitratais. Apie tai 
Thomas A. Dine paprašė duoti visą 
informaciją ir jam buvo Įteiktas 
Amerikos ir Lietuvos mokslininkų 
pasirašytas bendras veiklos planas.

Visų kitų dalyvių pasisakymai 
lietė daug veiklos sričių. Labai sti
prią programą turi Lenkijos-Ameri
kos Investicijų Institutas. Apie US- 
Baltic Foundation ryšius su AID 
informavo ir pateikė pasiūlymų 
ateičiai A. Pakštienė. Buvo skun
džiamasi, kad Ukraina remiama 
mažiau, nei Rusija. Thomas A. 
Dine pareiškė, kad po Ukrainos 
prezidento apsilankymo V^ashing- 
tone reikalai pagerės.

Šis susirinkimas vyko Valstybės 
Departamente Washingtone. Su
sirinkimo dalyviai turėjo įteikti 
savo biografijas (curriculum vitae). 
Thomas A. Dine pasakė, kad jo 
tėvas yra kilęs iš Lietuvos.

Panašūs susirinkimai numatomi 
rengti ir ateityje.

Dr. J. Genys

f

IŠ VISUR
— Lietuvos Respublikos Pre

zidentas A. Brazauskas balandžio 
11d. priėmė VIII Pasaulio lietuvių 
kongreso rengėjus - Pasaulio jauni
mo sąjungos pirmininką Paulių 
Mickų, vicepirmininkę bei prog
ramos Lietuvoje kooordinatorę Rū
tą Kalvaitytę ir organizacinio komi
teto narę Raimondą Bajažinskytę. 
Kongreso organizatoriai supažin
dino šalies vadovą su kongreso 
programa.

— Prof. dr. Juozo Ereto mirties 
dešimtosioms metinėms Vilniuje, 
Šv. Kazimiero bažnyčios zakristi
jos salėje, Lietuvių katalikų mok
slo akademija surengė seminarą 
"Profesoriaus daktaro Juozo Ereto 
gyvenimo ir kūrybos apžvalga”. J. 
Eretas 1919 m. iš Šveicarijos atvy
ko į Lietuvą, dėstė Kauno univer
sitete, padėjo kurti Lietuvoje aukš
tojo mokslo įstaigas, daugelį visuo
meninių organzacijų, daug nusi
pelnė Lietuvos mokslui ir kultūrai.

— Dr. Antanas Balašaitis, 
filologas ir mokslinis redaktorius 
Mokslo ir enciklopedijų leidyklo
je, kovo 31 d. atvyko iš Vilniaus į 
Lituanistikos ir studijų centrą Chi
cagoje vadovauti baigiamiesiems 
Amerikos lietuvių biografijų ži
nyno rašymo ir redagavimo dar
bams. Šį žinyną leidžia Lituanisti
kos ir studijų centras Chicagoje 
kartu su Mokslo ir enciklopedijų 
leidykla Vilniuje.

--JAV LB Bostono apylinRės 
valdyba per Kazį Bačanską atsi
untė $25 "Darbininkui" stiprinti. 
Už auka nuoširdžiai dėkojame.

— Juozas Valiūnas, seniausias 
Lietuvos agronomas, sulaukęs 97 
m. amžiaus, vasario 17 d. mirė 
Brockton, MA.

— Vinco Krėvės literatūrinės 
premijos, organizuojamos lie
tuvių Akademinio Sambūrio 
Montrealyje, balsų dauguma pa
skirtos Litinei Sutemai už poezi
jos knygų “Grafitti ir jonui 
Strielkūnui už poezijos knygų 
“Trečias brolis . Premijų (po 
$1(XX) kiekvienam) įteikimas 
vyko kovo 12 d. Montrealyje. 
Vertinimo komisijų sudarė: 
pirm. V ytautas A. Jonynas, sekr. 
Ilona Maziliauskienė. Jūratė 
Tanner, Arūnas Staškevičius, 
Henrikas Nagys.

— Inž. Anatolijus Milūnas 
sausio 23 d. įvykusiame metinia
me Illinois Lietuvių Respubliko
nų lygos susirinkime buvo iš
rinktas lygos pirmininku. Kiti 
valdylx)s nariai: vicepirmininkai 
— Kazimieras Oksas. Vytautas 
Jasinevičius, Vincas Kačinskas, 
Leonas Maskaliūnas, iždininkas 
Pranas Jurkus, sekretorė Birutė 
Vindašienė, teisinis patarėjas 
David Šeštokas. Komisijų pirmi
ninkai: Nijolė Maskaliiinienė. 
Regina Andriejauskiene. M in- 
daugas Raukus ir Regimantas 
Vedegys.

— “Grandies”, jaunimo tat iti- 
nio ansamblio, veiklos 35 metų 
sukaktuvinis koncertas vyks ba
landžio 16 d. Lietuvių Centre. 
Lemont, IL.

— Lietuvių Operos Vytauto 
Klovos Pilėnų operos premje
ra vyks balandžio 17 d. Morton 
auditorijoje. Cicero. IL

— Lietuvių Saulių Sąjungos 
Išeivijoje visuotinis atstovų su
važiavimas įvyks balandžio 16- 17 
dienomis-Chicagoje.

- Iš Montrealio, Kanados or
ganizuojama ekskursija j Dainų 
šventę Vilniuje. Iš Montrealio 
išskrendama birželio 28 d. Kelionė 
su viskuo kainuoja 680 US dol. 
Dėl informacijų skambinti L Stan
kevičiui 514 669-8834.



LIUDIJIMAS ATEIČIAI
Juozas Kojelis

Istoriniai dokumentai liudija 
praeiti, kurios pakeisti negalima, 
bet kartu liudija ateičiai, kuri yra 
mūsų pačių rankose. Kokios nors 
epochos dokumentų paruošimą ir 
redagavimą galima patikėti tik 
kompetentingiems, mokslinės at
sakomybės jausmą turintiems is
torikams - specialistams, nes do
kumentuose visada gali būti falsi
fikacijų. Vienas iš iškiliausių tarp 
gyvųjų lietuvių istorikų yra kun. 
prof. Paulius Rabikauskas, SJ, 
kruopščiai paruošęs ir moksliškai 
aptaręs Vatikano archyvuose ras
tus Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės laikotarpio bažnytinius do
kumentus bei parengęs kitas studi
jas.

Su moksliniu atsakomingumu is
torinių dokumentų rinkinį "The 
USSR - German Aggression Against

lui istorikui tie dokumentai tikrai 
būtų naudingi, rašant tautos kan
čių istoriją. Pvz., dokumentuose 
randami duomenys, kiek viename 
ar kitame transporte atvežta Sibi
ran visiškų invalidų, kiek be glo
bos vaikų, kiek vežant moterų 
pagimdė ir kiek mirė, žinios apie 
psichiškai nesveikus tremtinius 
rodo deportacijų brutališkumą. Bet 
šalia parodomas NKVD ir "tary
binės valdžios" tariamas humaniš
kumas: vaikai talpinami našlaičių 
namuose, seniai invalidai - prie
glaudose, darbingiems parūpina
mos patalpos ir įdarbinami.

Reikia manyti, kad didžiojo pro
jekto iniciatoriai tarėsi su Lietuvos 
istorikais, kuriems pavedė knygos 
paruošą. Gaila, bet daugelio jų 
pasiruošimas moksliniams istori
jos darbams sužalotas marksistinių

Lithuania" spaudai paruošė prof. doktrinų, pagal kurias "istorijos
Bronius J. Kazlas: mokslinio veika- partiškumas tapatus jos moksli-
lo verta įžanga, plačios šaltinių 
nuorodos, bibliografija, vardynas. 
Autorius šį veikalą ruošė kelerius 
metus, naudojosi didelio būrio lie
tuvių ir kitataučių talka, tikrino 
daugelį archyvų, aptarė skelbia
mus dokumentus. Prof. B. Mačiui- 
ka, aptardamas dr. Tomo Remeikio

niam objektyvumui" (Tarybinė en
ciklopedija, 4 tomas, 546 p.). Ne
reiktų abejoti, kad jie tą tezę dabar 
jau atmeta, bet ir prie gerų norų 
nėra lengva išblaivėti iš komunis
tinių teorijų tvaiko kaip iš narko
tikų. Tomis teorijomis kai kurie jų 
visą gyvenimą buvo įtikėję. Geras

"Opposition to Soviet Rule in Lit- 
huania 1945 - 1980", pripažino, 
kad "darbas atliktas rūpestingai su korumpuota teisinė sistema, pa- 
profesionaliu pasiruošimu ir są
žiningumu", nors vėliau išaiškėjo, 
kad bent pora NKVD paruoštų do
kumentų prasmuko Lietuvos lais
vės kovotojų vardu.

Neaišku, su kuriais Vakarų moks
lininkais tarėsi PLB valdyba, orga
nizuodama "Lietuvos kovų ir kan
čių istorijos" knygų seriją. Tikrai 
nesitarė su anksčiau minėtais isto
rikais ar kitais Vakaruose paruoštų 
istorinių veikalų autoriais, nes sta- 
chanovišku tempu paruoštas ir 
išleistas pirmasis tomas yra stacha- 
noviškų brokų rinkinys. PLB valdy
bos pirmininkas Bronius Nainys 
parašė knygos įvadą, bet perskaitęs 
rankraštį turėjo suprasti, kad ant 
tokios rūšies leidinio PLB "impri- 
matur" uždėti negalima, nežiūrint 
kad kompetentingam profesiona-

pavyzdys yra Amerikos kaimynė 
Meksika. Ir šiandien ten tebėra

veldėta iš nelemto Ispanijos oku
pacijos laikotarpio, nors okupaci
ja ten baigėsi daugiau negu prieš 
150 metų. Bet kraštas niekad neat- 
sivėrė demokratijai. Lietuva gi, iš
sivadavusi iš okupacijos, teišgyve
no tik keturis varganus metelius.

Neatmestinas buv. tarybinių is
torikų potencialas, tačiau tokio su
dėtingo veikalo kaip "Lietuvos ko
vų ir kančių istorijos" rašymo be 
išeivių mokslininkų talkos jiems 
vieniems pavesti vargu galima. I 
daugelį sovietinių dokumentų bu
vęs sovietinis aktyVistas - istorikas 
dar ir dabar pažiūrės kitomis aki
mis ir skirtingai vertins negu vaka
rietis.

Pasižiūrėkime į knygos 303 pus
lapyje paskelbtą 112 dokumentą, 
kurį 1949 m. sausio 29 d. pasirašė

MODERN, 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 POSITION TO GUARANTEE THE DELIVERY OF 
TOTAL HIP ANDKNEE SURGERY 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 ENGLISH) 
BY CALLING 203 - 757 - 5052 OR B Y MAIL TO 1201 WEST 
MAIN STREET, VVATERBURY, CT 06708 U.S.A.

J. Stalin ir J. Čadajev. SSRS vardu 
skelbiamas nutarimas prasideda 
taip:

"Priimti Lietuvos SSR, Latvijos 
SSR ir Estijos SSR ministrų tarybų 
ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos KP/ 
b/ Centro komitetų siūlymus iš
keldinti iš Lietuvos SSR, Latvijos 
SSR ir Estijos SSR teritorijos buožes 
su šeimomis, nelegaliai gyvenan
čių, nukautų per ginkluotus susi
rėmimus ir nuteistų banditų bei 
nacionalistų šeimas, legalizuotus 
banditus, tebetęsiančius priešišką 
veiklą, ir jų šeimas, taip pat repre
suotų banditų talkininkų šeimas". 
Taigi, vėl Stalinas padarė "gera" 
Baltijos valstybėms, priimdamas 
"kriminalinį elementą", kaip 1940 
m., Lietuvos, Latvijos ir Estijos liau
dinis prašant, priėmė jas į "laimin
gą Sovietų Sąjungos tautų šeimą".

Tolimesniais potvarkiais tame 
dokumente Stalinas demonstruo
ja savo humaniškumą: leidžia iškel
dinamųjų šeimoms pasiimti iki 
1500 kg. asmeninio turto, įpareigo-
ja SSSR vidaus reikalų ministeriją
iškeldinamuosius įdarbinti žemės
ūkyje ir miško ruoŠoš bei aukso 
gamybos pramonėje, skirti jų mai
tinimo ir medicinos aptarnavimo, 
kelionėje reikalams po 5 rublius ir 
50 kapeikų vienam asmeniui die
nai, įpareigoja geležinkelių bufe
tus ešalonams parūpinti karšto

Kalvarijos turgus Vilniuje. Žmonės parduoda atliekamus drabužius. Viktoro Kapočiaus
nuotrauka

maisto, įsako priskirti medicininį 
personalą ir aprūpinti vaistais ir 
tvarsliava, įkurdinimo vietose steig
ti invalidų ir senelių namus. Kitur 

(nukelta į 11 psl.)

New York-Vilnius-New York $680 r.t 
Chicago-Vilnius-Cliicago $680 r.t.

One way to Vilnius $450 
One way to Kaunas ,$420

FREGATA TRAVEL 
250West57th Street, 1211 
NewYork, NY 10107 
Tek; (212) 541-5707

LIETUVIŲ KAPEIKŲ SUSIVIENIJIMAS 
Už prieinamus mokesčius siūlo 

apdraudos planus. 
Susivienijiihas savo nariams moka 

dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant mortgičiu.

Norį įsirašyti kreipkitės / Susivienijimo Centrą, 71 - 
73 So. V/ashington Street, Wilkes - Barte, PA 18701. 
Didžiojo New Yorko lietuviai kreipkitės į Su
sivienijimo direktorių Joną A. Vainių, 3 Clare Dr., 
East Northporf, >N.Y. 11731. Namų tel. 516 261- 
3797, ofiso tel. 718 847-2686.

O, Liucijau, kodėl tu stebiesi, 
kad kelionė tau nepadėjo. Juk tu 
visur su savim save ^ežeisi!

! Seneca

Nukariauk geriausia pats save, 
bet ne pasaulį.

Descartes

PIGIAUSIOS KELIONĖS i LIETUVĄ ir iš LIETUVOS

N.Y. - Vilnius $390 Vilnius - N.Y. $415
N.Y. - Vilnius - N.Y. $575 Vilnius - N.Y. - Vilnius $625

Kainos galioja iki gegužės 15 d. plius mokesčiai I

SUDARYDAMI TESTAMENTUS, 
NEPAMIRŠKITE "DARBININKO”! 

Tuo prisidėsite prie lietuvybės palaikymo ne tik 
JAV, bet ir visuose lietuvių židiniuose, kuriuos 

kiekvienų savaitę lanko 'Darbininkas*.

ITS EASY TO 
BANKBY-- 
MAIL. /
The South Boston Savings 
Bank’s famous postage paid 
both ways bank by mail 
plan is easy, convenient 
and sensible.
When the bank receives your savings or 
checking account transaction it’s 
processed and mailed back to you the 
šame day. Thousands of our customers 
bave enjoyed this free Service for years.

When you bank by mail, the South 
Boston Savings Bank is as olose as the 
nearest maH box.

Open an account today by filling out the 
coupon below or visiting one of our conve- 
niently located offices.

PAYTHE 
POSTAGE 

BOTH 
WAYS!
South Boston^ 
Savings Bankv

ALHAVS THE LEADER

MAINOFFJCE 
460West Broadway 
South Boston 
268-2500

NEPONSET CIRCLE 
740 Gahrvan B»vd 
825-9090

OU1HCY OFFICE

MEMBER FDIC »nd DIFM ALL DEPOSITS INSURED IN FULL 479-9660

i

WEYMOUTH OFFICE
544 MamSt 
337-1050

NEEDHAM OFFICE 
355Chestnut St 
449-0210

WEST ROXBURY 
1833 Centre St 
323-8000

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

(HUPE) TEL; (617) 269-4455

bh

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI

PAINU įr ŠOKIU ŠVENTĖ
Birželio 30 - liejDOS 13 iš JFK (New York) 

Birželio 29 - liepos 13 iš Newark, N J.

Kaina $1,893 iš New Yorko 
iš kitų miestų pridėtinis mokestis

Kaina įskaito: lėktuvo bilietai; viešbučiai (Vilniuje, Kaune, Palangoje); visa trans- 
portacija; 3 valgiai kasdien; bilietai į Dainų ir Šokių šventę; pilna 
"sigbtseeing" programa; visi įėjimo mokesčiai; gidai lietuvių ir 
anglų kalba; bagažų nešiojimas; taxai ir patarnavimo mokesčiai.

Rezervacija garantuojama, prisiuntus S100 mokesčio:

VYTIS TRAVEL
2129 Knapp St.

Brooklyn, NY 11229
Tel. 718 769-3300; 1-800-77-VYTIS 

FAX 718 769-3302

IS BOSTONO I VILNIŲ
□ Siuntinių agentūra VILTIS pristato siuntinius žmonėms asmeniškai į namus per 

vieną mėnesį.
□ Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25. Vieno svaro kaina yra nuo 79 iki 

99 centų.
□ Visi siuntiniai yra apdraudžiami.
□ VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES 

DOVANA. Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro 
tremtini, vienišą žmogų.

Balandžio mėn. siuntinius priimsime šiuose miestuose:

WORCESTER, MA 16 d. (šeštadienį) 
PUTNAM, CT 18 d. (pirmadienį) 
PROVIDENCE, Rl 20 d. (trečiadienį) 
WATERBURY, CT 23 d. (šeštadienį) 
HARTFORD, CT 23 d. (šeštadienį) 
CAPE COD, MA 26 d. (antradienį) 
BROCKTON, MA 28 d. (ketvirtadienį) 
BROOKLYN, NY 30 d. (šeštadienį)

12.00 - 4.00 popiet 
4.00 - 6.00 popiet 
4.00 - 6.00 popiet 
9.00- 11.00 ryte 
12.00 - 2.00 popiet 
4.00 - 6.00 popiet 
4.00 - 6.30 popiet 
12.00 - 4.00 popiet

«• Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

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



Bostono "Baltijos" tunto tnntininkė ir "Žalgirio" tunto tun- 
tininkas raportuoja vyriausiajai skautininkei Birutei Banai
tienei.

skautų tuntai ir jų rėmėjai tradi
cinę Kaziuko mugę surengė kovo 
13 d. Lietuvių piliečių klube.

Tuntų sueiga buvo 11:30 d. Lie
tuvių piliečių klube.

Tuntų sueiga buvo 11:30 vai. 
įneštos vėliavos, perskaityti įsaky
mai, duotas įžodis. Po oficialios 
dalies paukštytės ir vilkiukai buvo 
pakviesti perkirpti mugės vartų 
kaspinus. Taip ir buvo mugė oficia
liai atidaryta.

Dalis svečių tuoj pat sėdo prie 
židiniečių paruoštų stalų ir gardžiai 
valgė pietus, kiti ėjo per mugę, ją 
apžiūrinėdami. Daug kas pasipuošė 
prityrusių skautų pagamintais odi
niais guzikėliais su vardais ir tris
palvėmis.

Skautai jaunimą patraukė elek
troniniais žaidimais, o paukštytės 
viliojo su laimės šuliniu, rankdar
biais ir pyragaičiais. Buvo ir jų 
pačių pagamintų gintarinių pap
uošalų ir verbų. Skautų tėvai sve
čius vaišino su įvairiais tortais,

Lietuviai kunigai koncelebruoja su vysk. Boles mišias prie naujai konsekruoto altoriaus. Iš 
k.: Albertas Abračinskas, klebonas Albertas Kontautas, vysk. Boles, Antanas Baltrushunas ir 
Simeonas Saulėnas.

Bostono žinios
Šv. Petro lietuvių 

parapijos jubiliejus

Šv. Petro lietuvių parapija šven
čia 90 metų veiklos sukaktį. Vysk. 
P. Baltakis, OFM, tuos jubiliejinius 
metus pradėjo sausio 30 d., auko
damas iškilmingas mišias ir su
teikdamas sutvirtinimo sakramen
tą.

Kovo 6 d. atvyko vysk. Boles su 
parapiečiais atšvęsti šv. Kazimiero 
šventės. Vyskupas savo kalboje 
pabrėžė, kokie laimingi mes, turė

LIUDIJIMAS ATEIČIAI
(atkelta iš 10 psl.) 

užtinkame potvarkius vaikus ap
rūpinti šiltu pienu, ligonius išsiųs
ti į ligonines.

Kieno valia buvo vykdomi trėmi
mai: Maskvos ar Lietuvos komu
nistų? Knygoje paskelbti "auten
tiški" dokumentai atsakomybę pris
kiria Lietuvos komunistams. Snieč
kus su Gedvilą Lietuvos SSR minist
rų tarybos ir Lietuvos KP/bZ centro 
komiteto vardu 1948 m. gegužės 
18 d. (taigi prieš Stalino raštą) skel
bia tokį nutarimą:

"Kadangi kai kuriose respubli
kos apskrityse tebesitęsia buržua
zinio - nacionalistinio pogrindžio 
banditinio teroro aktai prieš gyven
tojus ir darbo žmonės prašo apsau
goti juos nuo buožių nacionalistų 
gaujų keršto, būtina artimiausiu 
metu iškelti už respublikos ribų 
šeimas, kurių nariai yra veikian
čiose gaujose, šeimas, kurių nariai 
nuteisti už dalyvavimą nacionalis
tiniame pogrindyje ir jo ginkluo-
tose gaujose arba žuvo per ginkluo
tą susirėmimą, taip pat buožių šei
mas, kurios padeda banditams" 
(dok. 79, p. 172).

Sugretinus 112 ir 79 dokumen
tus ir pripažinus, kad jie yra pa
tikimi ("autentiški") tautos kančių 
liudininkai, pirmoji atsakomybė 
krenta Lietuvos komunistams. Bet 
mes žinome, kad tai netiesa. Lie
tuvos komunistai vykdė Maskvos 
valią. Deja, "kančių istorija" tiesos 
neatskleidžia. Priešingai, cituoja
ma daugybė pareiškimų, kuriais 
dangaus keršto šaukiančios skriau
dos užgiriamos. Taip kalba ne tik 
stribai, partorgai, enkavedistai, bet 
palankų žodį taria ir, pvz., rašyto
jas Juozas Paukštelis: "Iškeldinimas 
buvo neišvengiama kovos su ban
ditais priemonė. Reikia tikėtis, jog 
banditai ir jų šeimos iš to padarys 
praktišką išvadą, kad su jais nebus 
žaidžiama* (113 p.). (Juozo Paukš
telio vardu iki šiol tebevadinama 
viena Kėdainių gimnazija).

Įvairiuose pranešimuose užregis
truota ir ’antisovietinių" pareiš
kimų. štai vienas: "Kėdainių mies
to pradžios mokyklos vedėjas, 
buvęs Liaudies Seimo deputatas 
nuo krikščionių demokratų parti
jos Tijūnaitis pareiškė: Tai - tik 

dami ne tik savo tikėjimą, bet ir 
savo parapiją. Jis palinkėjo para- 
piečiams naujai atremontuota baž
nyčia naudotis dar daug stiprių 
metų. Taip pat vysk. Boles pager
bė kleboną kun. Albertą Kontautą 
už jo sumanumą ir darbą, atre
montuojant Bostono lietuvių para
pijos pastatus.

Vyskupas pašventino naują al
torių ir Lietuvos Vyčių 17-tos kuo
pos padovanotą šv. Kazimiero sta
tulą. Apeigos buvo palydėtos gies
mėmis. Giedojo suaugusių ir vai

pradžia; reikia laukti, kad netrukus 
bus vežama daugiau". Čia turbūt 
kalbama apie Stasį Tijūnaitį, buv. 
vaikų laikraštėlio "Žvaigždutė" re
daktorių, bet nuoroda, kad jis bu
vęs "Liaudies Seimo deputatas nuo 
krikščionių demokratų partijos" yra 
falsifikatas. Rinkimuose į "liaudies 
seimą" partijos nesivaržė, nes jų 
nebebuvo. Net ir Maskvos apro
buotiems kandidatams nebuvo lei
džiama populiarumu konkuruoti: 
vienai vietai buvo partijos parink
tas vienas kandidatas. Žinoma, re
daktoriai Steigiamąjį seimą (1920- 
22) galėjo sumaišyti su "liaudies 
seimu" 1940 m., bet tai rodytų jų 
nekompetentingumą.

Vargu galima knygą teisinti kaip 
autentiškų dokumentų rinkinį. Sa
vo kilmėje turbūt autentiški - Stali
no, Kruglovo, Gladkovo, Serovo, 
Sniečkaus, Gedvilo, Bartašiūno pa
rašais patvirtinti dokumentai ne
suklastoti. Tik nesuprasta, kad 
tie "autentiški" dokumentai fal

Pietų Afrikos rinkimus stebės 
Lietuvos delegacija

Š. m. balandžio mėnesio 
pabaigoje pirmuosius Pietų Afri
kos demokratinius ir visoms ra
sėms atvirus rinkimus į naująjį 
krašto parlamentą stebės ir Lietu
vos atstovai, praneša Lietuvos Nuo
latinė Misija Jungtinėse Tautose. 
Lietuvių delegacijos penketas na
rių įsijungs į didžiulę Jungtinių 
Tautų organizuojamą stebėtojų 
misiją, kurioje dalyvaus daugiau 
kaip 1,800 žmonių.

Pirmieji laisvi rinkimai Pietų Af
rikos Respublikoje (PAR) vyksta 
ilgos ir sunkios krašto konsolidaci
jos bei suartėjimo proceso, prasi
dėjusio 1992 m. pabaigoje.

Rinkimai nuolat pavojuje - ypač 
didelį rūpestį kelia Pietų Afrikos 
valstybės suirutės grėsmė, kurią 
anot rinkimų šalininkų kelia kai 
kurių dabartinių PAR teritorinių 
vienetų valdininkai. Rinkimams 
bei naujai šalies konstitucijai ypač 
priešinasi zulusų autonominės teri
torijos vadovas Mangosuthu But- 
helezi, kuris norėtų matyti Pietų 
Afriką federaline valstybe, tuo iš
saugodamas savo valdžią zulusų 

kučių chorai. Po pamaldų parapi
jos salėje buvo pusryčiai. Juos su
ruošė Lietuvos Vyčiai.

Dabar laukiame trečios jubi
liejaus dalies. Balandžio 17 d. 3 
vai. bus iškilmingos mišios Šv. 
Petro bažnyčioje ir 5 v.v. banketas 
"Lombardo" restorane. Ten bus ir 
parapijos 90 metų veiklos fotografi
jų paroda. Programą atliks tau
tinių šokių grupė. Klebonas visus 
kviečia į šio jubiliejaus minėjimo 
iškilmingą užbaigimą.

Sėkminga skautų 
Kaziuko mugė

Bostono "Žalgirio" ir "Baltijos’ 

sifikuoja istoriją. Stalino konsti
tucija irgi autentiškas dokumen
tas, bet ar kuri lietuviška organiza
cija galėtų tą dokumentą atspaus-
dinfi Ir be komeritafų'’PIafin0Fr~
Būtų nelaimė, jei Lietuvos priešai 
tą "autentiškų dokumentų" rinkinį 
išverstų į kitas kalbas ir su PLB 
"imprimatur" pradėtų platinti.

Švelniai kalbant, reiktų pripa
žinti, kad šios knygos išspausdini
mas, dargi visuomenės lėšomis, yra 
didelė klaida. Žaliavos dalį kančių 
istorijai atkurti, knygos sudaryto
jai ir leidėjai palaikė pačia kančių 
istorija. Iš geležies rūdos padaro
mas pirmos rūšies plienas, bet at
krenta labai daug liekanų. Taip 
pat reikia papildomų komponentų. 
Autoritetingi komentarai sovieti
nėje medžiagoje būtų atskyrę pe
lus nuo grūdų, bet pagrindas tau
tos kančių istorijai parašyti turėtų 
būti medžiaga iš autentiškų, pa
tikimų, nesovietiškų šaltinių.

Žala dar padidėtų, jei dėl tos 
klaidos prasidėtų tarpusavio peš
tynės. Reiktų ieškoti būdų, kaip 
padarytą žalą neutralizuoti. Inicia
tyvą turėtų parodyti PLB valdyba.

žemėse.
Artėjantys rinkimai bus vieni iš 

labiausiai stebimų pasaulio istori
joje. Apie 3,000 asmenų stebės 
rinkimų procesą, išsiskirstę į 9,000 
PAR rinkiminių apygardų. Stebė
tojų misiją koordinuoja Jungtinių 
Tautų Organizacija, kuri pati siun
čia 1,800 stebėtojų. Likusius stebė
tojus siunčia Europos Sąjunga, Bri
tų Sandraugos kraštai ir Afrikos 
Vienybės Organizacija (OAU).

Retų Afrikos rinkėjai balandžio 
26-28 dienomis rinks 400 naciona
linės asamblėjos deputatų bei 424 
provincijų parlamentų atstovus. 
Pagrindinių politinių apžvalginin
kų nuomone su didele balsų pers
vara rinkimus laimės Afrikos Na
cionalinis Kongresas ANC).

Lietuvos delegacija išvyksta į 
Johannesburgą balandžio 17-19 
dienomis. Ten lietuviai su visais 
stebėtojais dalyvaus trijų dienų 
stebėtojų kursuose, po kurių grupė 
bus išskirstyta ir išsiuntinėta po 
tolimus PAR rajonus ir regionus. 
Stebėtojų misijos darbas tęsis apie 
dvi savaites.

pyragaičiais ir kava.
Trečią valandą buvo mugės spek

taklis "Snieguolė ir septyni nykš
tukai". Savo mugėse skautai jau 
per dvidešimt metų suvaidina kokį 
veikaliuką. Per paskutinius dešimt 
metų v. s. Stefa Subatienė puikiai 
pritaiko pasakas scenai, surežisuoja 
ps. Linda Subatienė.

Sceną papuošė senųjų lapinų 
skautų vyčių būrelis, žavingus kos
tiumus suorganizavo ps. Judita 
Subatienė, muziką pritaikė Birutė 
Žiaugrienė, šviesą ir garsus tvarkė 
prit. sk. skil. Kazys Adomkaitis.

Visi vaidintojai kalbėjo aiškiai ir 
lėtai. Buvo malonu klausytis ir 
stebėti šiuos jaunus vaidintojus. 
Pagarba jų tėveliams ir režisierei 
už milžinišką darbą, beruošiant 
vaidinimą.

"Žalgirio" ir "Baltijos" rimtų tun- 
tininkai, s. fil. Algis Adomkaitis ir 
ps. fil. Jūratė Aukštikalnienė nuo
širdžiai padėkojo publikai už para
mą. Svečiai džiaugėsi, pakilioje 
nuotaikoje praleidę šv. Kazimiero 
šventę.

----- G^A.

Naujai davę įžadus, vilkai ir paukštytės perkerpa kaspinus.

Lietuvos stebėtojų grupę suda
ro: Aloyzas Sakalas, Seimo pir
mininko pavaduotojas; Dainius 
Voveris, Užsienio Reikalų Minis
terijos Azijos, Afrikos ir Okeanijos 
skyriaus vedėjas, Gintė Damušytė, 
Lietuvos Misijos JT patarėja; Da
rius Sužiedėlis, Lietuvos Misijos JT 
patarėjas; Darius Žilys, Lietuvos 
Teisingumo Ministerijos atstovas.

(LR Misija JTO)

IŠ LIETUVOS
- Kauno Vytauto Didžiojo 

universitete vasario 22 d. pradėjo 
veikti Kauno arkivyskupijos "Cari
tas" įsteigta valgykla neturtingiems 
studentams, kurie čia gauna sriu
bos su duona. Sumanymas steigti 
valgyklą studentams kilęs, kalban
tis su dekanu studentų reikalams, 
pastebėjusiu, jog esama studentų, 
kuriems vos pakanka lėšų bande
lei per pietus nusipirkti. Pirmąją 
dieną valgykloje pietavo apie 50 
studentų, vėliau jų skaičius pa
didėjo iki 100. Valgykla finansuo
jama lėšomis, paaukotomis Toron
to Prisikėlimo lietuvių parapijos 
tikinčiųjų (parapijai vadovauja lie
tuviai pranciškonai). Valgyklos

Spektaklis "Snieguolė ir septyni nykštukai": Karalienė - Lore
ta Kazakaitytė, Princas Gražutis - Gintas Adomkaitis.

Rinkimai į LB XLV-ąją tarybą

Bostono LB apylinkėje rinkimai į JAV LB XIV tarybą vyks Šv. Petro 
lietuvių parapijos salėje 1 ir 8 dienomis, sekmadieniais, po 10:30 vai. 
mišių, to po South Bostono Lietuvių Piliečių klubo salėje iki 5 vai. vak.

Bostono rinkiminėje apygardoje į tarybą kandidatuoja: Gintaras 
Čepas, Aldona Kairienė, Rūta Kalvaitytė, Aidas Kupčinskas, Vytautas 
Sužiedėlis. Kad juos visus būtų galima išrinkti, reikia kuo daugiau 
balsuotojų.

Kas nori balsuoti per paštą, gali kreiptis į K. Bačanską telef. 617 282- 
775S dėl balsavimo kortelių gavimo.

Chicagos padangėje
— Irmantas Norkns, 21 metų amžiaus Vilniaus universiteto teisės 

fakulteto studentas, mėnesį laiko praleido Chicagoje ir VVashingtone, 
tirdamas sąlygas studijuoti čia esančiose teisės mokyklose. Jis rudenį 
atvyks į Chicagą tęsti savo studijų, nes norėtų tuos mokslo metus 
užbaigti Amerikoje. Praėjusią vasarą Irmantas praleido Norvegijoje, kur 
darbavosi žemės ūkyje. Taip sudarė lėšas savo kelionei i JAV. Jo tėvas 
Romualdas Norkus yra žinomas žurnalistas, kuris Kaune redaguoja 
Lietuvai ir išeivijai skirtą kultūros žurnalą "Santara".

Pasibaigė salės futbolo pirmenybės
Chicagos lietuvių futbolininkų klubas ’Lithuanica" (Liths) kovo 13 d. 

baigė šių metų salės futbolo pirmenybes Metropolitan lygos ’major’ 
skyriuje. Paskutinėse rungtynėse mūsiškiai sukovojo 3-3 prieš vieną iš 
stipriausiųjų "Pegasus" komandą.

Lentelėje ’Lithuanica" liko 6-oje 
4 laimėjimai, 4 pralaimėjimai ir 1 

projektą remia ir įvairios Kauno 
miesto firmos bei įstaigos, pav., 
Mėsos kombinatas, daržovių par
duotuvė "Metelė", restoranas Trys 
mergelės' ir kt.
- Lietuvos Vyriausybė pan

aikino vizų režimą Italijos, Japoni
jos, Šveicarijos ir Lichtenšteino 
piliečiams. Be vizų jie galės atvykti 
į Lietuvą bei keliauti per ją tranzi
tu. O Lietuvos piliečiai be vizų 
dabar gali keliauti į 22 valstybes: 

vietoje iš 10 komandų su 9 taškais: 
lygiosios, 28-32 įvarčių santykis.

Ed.Š.
Estiją, Latviją, D. Britaniją, Dani
ją, Lenkiją, Čekiją, Slovakiją, Ven
griją, Bulgariją, Singapūrą, Hong- 
kongą, Norvegiją, Kiniją (su diplo
matiniais pasais) ir NVS valstybes.

-* Estijos atlikėjų koncertas, 
skirtas Estijos Nepriklausomybės 
dienai, buvo surengtas Vilniuje, 
šv. Kazimiero bažnyčioje. Dalyva
vo Tallinno Mykolo mokyklos ber
niukų choras, solistai, muzikan
tai.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: balandžio 16 d., šeštadienį, 
Los Angeles vyrų kvarteto koncer
tas. Pradžia 7 v. v. Rengia Kultūros 
Židinio vadovybė.

Tautos Fondo 20-tasis metinis 
suvažiavimas šaukiamas balandžio 
23 d., šeštadienį, Kultūros Židinyje. 
Pradžia 10 v. r.

LB New Yorko apygardos 
valdybos posėdis įvyks ba
landžio 20 d., trečiadienį, 7 v. v. 
Kultūros Židinio posėdžių menėje.

Dail. Juozo Bagdono ap
žvalginė paroda bus balandžio 30 
ir gegužės 1 dienomis Kultūros 
Židinio didžiojoje salėje. Bus išsta
tyti įvairių laikotarpių darbai. Paro
dą atidarys Anicetas Simutis, Lie
tuvos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose. Rengia Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos New Yorko klu
bas.

Skulptorius Petras Vaškys, 
gyvenąs prie Philadelpijos, daro 
ambasadoriaus Aniceto Simučio 
bareljefą, kuris bus įteiktas birželio 
5 d. ambasadoriaus pagerbime.

Emilija Rastenienė, gyvenan
ti Woodhavene, balandžio 4 d. 
buvo paguldyta į Jamaica ligoni
nę.

Valdis Jurėnas, sportininkas 
bėgikas, gyvena Richmond Hill pas 
Celestiną Šultienę, yra jos globo
jamas ir remiamas. Jis dažnai kvie
čiamas į įvairias bėgimo varžybas. 
Jis atvykęs čia iš Panevėžio, kur 
dirbo 19-toje vidurinėje mokyklo
je. Toje mokykloje sporto pagalba 
buvo ugdomas jaunimo sveikatin
gumas. Būdamas Sovietų Sąjungo
je, dalyvaudavo įvairiose varžy
bose, yra atbėgęs 12 maratonų. 
Gegužės 1 d. Jurėnas pakviestas 
dalyvauti Forest Park bėgime, rug
pjūčio 3 d. kviečiamas į Edmon- 
ton, Alberta, Kanada. Kai tik sąly
gos leidžia, jis treniruojasi ir bė
gioja Forest Parke.

“Lietuvos aidas“, patriotinės 
minties, plačios informacij<»s 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, 1994 metams 
paliko tų pačių metinę prenume
ratų— $85 oro paštu. Kiti Lietu
vos dienraščiai prenumeratų oro 
paštu pakėlė 50%. Jau laikas už
sisakyti “Lietuvos aidų 1904 
metams arba pratęsti turimų 
prenumeratų. Čekį $85 išrašyti: 
“Lietuvos aido vardu ir siųsti 
AV įgaliotiniui adresu: Bronius 

Ju<xlelis, 239 Brookside lane, 
Willowl>rook, IL 60514.Telef. 
708 986-1613.

KULTŪROS ŽIDINIO VADOVYBĖ 
VISUS MALONIAI KVIEČIA Į

LOS ANGELES VYRŲ KVARTETO

KONCERTĄ
balandžio 16 d., šeštadienį, 

7 vai. vakaro,
Kultūros Židinio didžiojoje salėje, 

361 Highland BLVD., Brooklyn, NY.

Prieš koncertų nuo 5 vai. v. bus šilta vakarienė. 
Po koncerto - kava, atgaiva ir 

vakaronė apatinėje salėje.

Įėjimo auka 13 dol.

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

Dr. Jokūbas Štokas, "Lietu
vos Atsiminimų" radijo programos 
direktorius, yra rimtai susirgęs ir 
gydosi ligoninėje. Abiem jo radijo 
programom dabar vadovauja jo 
žmona Loreta. Praeitą sekmadienį 
"Lietuvos Atsiminimų" valandai 
talkino ir Algirdas Šimukorris.

Dail. Liutauras Šutas, pabu
vęs New Yorke apie porą metų, 
balandžio 12 d. išskrido i Lietuvą. 
Jis yra velionio Antano Montvydo 
giminaitis ir buvo atvykęs jo pa
likimo reikalais. Kurį laiką buvo 
apsistojęs Apreiškimo parapijos 
klebonijoje. Prieš išvykdamas, jis 
šiai parapijai restauravo du paveik
slus.

Apreiškimo parapijos baž
nyčioje Prisikėlimo pamaldos 
praėjo iškilmingai ir gražiai. Kleb
onas kun. Vytautas Palubinskas 
dėkoja vysk. Pauliui Baltakiu, OFM, 
chorui, choro vadovei Gintarei Bu
kauskienei. Velykinių aukų surink
ta arti 7 tūkstančių dol. Aukos dar 
plaukia. Parapija gali išsilaikyti tik 
Kalėdų ir Velykų aukomis. Rugsė
jo mėn. bus minima 80 metų,. 
kaip šią parapiją valdo lietuviai. 
Prieš tai buvo vokiečių parapija.

Šis "Darbininko" numeris 
(Nr. 15, balandžio 15 d.) išeina 12- 
os puslapių, vietoj įprastų 8 psl. 
Reiškiame padėką mūsų dosniems 
rėmėjams.

Emilija Jonušienė, Omaha, 
NE, atsiuntė už prenumeratą $30, 
už kalendorių - $25 ir dar pridėjo 
specialią auką $200 "Darbininko" 
leidimui paremti. Nuoširdžiai 
dėkojame dosniai lietuviškos spau
dos stiprintojai.

ATLANTA IE Ine., siuntinių į 
Lietuvą persiuntimo bendrovės 
atstovai, į New Yorką atvyks 
balandžio 16 d., šeštadienį, 12 - 2 
vai. popiet; ir balandžio 28 d., 
ketvirtadienį, 10 - 12 vai. dieną. 
Siuntinius priims Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patalpose. 
Jokių muitų nėra. Dėl informacijų 
skambinkite tel.: (914) 258-5133. 
(Žiūrėkite skelbimą 8 psl., kada 
siuntiniai paimami iš kitų vieto
vių).

Antano Masionio atsiminimų 
knyga “Ateitininkų dvasia ne
palūžo" gaunama ir “Darbinin
ko administracijoje, 214 psl. 
knyga gausiai iliustruota. Kaina 
$10, persiuntimo išlaidoms pa
dengti pridedama $2. Užsakoma 
adresu: “Darbininkas", .341 
Highland Blvd., Brooklvn, XY 
I1207.

Rašytojos Nelės Mazalaitės, 
mirusios spalio 31 d., rankraščiai 
ir kita svarbi archyvinė medžiaga 
yra perkelta į Kultūros Židinio bib
lioteką, kur greitu laiku ji bus per- 

i. žiūrėta, suklasifikuota. Norima 
svarbesnius jos rankraščius, laiškus 
persiųsti į Maironio literatūros mu
ziejų Kaune. Rudenį jos mirties 
metinių proga bus surengta rašy
tojos darbų paroda ir akademija 
su paskaita apie jos kūrybą.

"Vyskupo Informacija'", to
kiu vardu vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, leidžia informacinį biu
letenį. Balandžio 11 d. pasirodė 
šio pavasario numeris, skirtas Sek
minių šventėm. Pirmame pusla
pyje ir rašoma apie Sekmines. To
liau: "Mūsų šeimoje", kur surinkta 
kunigų veiklos kronika; "Religija 
lietuvių mokyklose ir stovyklose" 
(sutrumpinta Jono Kavaliūno ap
žvalga); "Šeimos metai"; "Religinis 
atgimimas Lietuvoje"; "Sukaktys ir 
mirusiųjų kunigų sąrašas". Biu
letenį redaguoja Algis Šilbajoris, 
administruoja Petras Ąžuolas.

Povilas Gylys, Lietuvos užsie
nio reikalų ministras, balandžio 
12 d. išskrido į Pietų Ameriką, kur 
aplankys keletą valstybių: Balan
džio 26 d. atskris į VVashingtoną, 
o balandžio 28 d. - į New Yorką. 
Balandžio 29 d. Lietuvos ambasa
doriaus prie Jungtinių Tautų Ani
ceto Simučio rūpesčiu, jį priims 
Jungtinių Tautų gen, sekretorius. 
Tos dienos vakare P. Gylys lanky
sis Kultūros Židmyje, kur LB New 
Yorko apygardos valdyba ręngia 
susitikimą su juo. ,, ,

Kultūros Židinio kavinėje, 
veikusioje balandžio 10 d. apati
nėje salėje atsilankė nemažai pub
likos.

Juozas J. Balčiūnas, sulaukęs 
vos 55 m. amžiaus, "Darbininko" 

C '
skaitytojas, gyvenęs New Britain, 
CT, mirė sausio 21 d. savo tėvų 
namuose Cocoa Beaęh, FL. Valio
nis buvo veiklus politiniame,, so
cialiniame ir parapijos gyvenime, 
buvo baigęs Trinity kolegiją, F^rt- 
ford, CT, reiškėsi taip pat ir.ji^tu- 
viškoje visuomenėje. Vėlioms 
buvo Šv. Andriejaus, New.Britąįn, 
CT, lietuvių parapijos tarybos na
rys, dalyvavo parapijos chore, buvo 
mišių lektorius. Nuįiūdime liko 
tėvai Juozas ir Ona Balčiūnai, ęo- 
coa Beach, FL; sesuo Alice su vyru 
James Moskus, Morgam Hill, CA; 
brolis Jonas Balčiūnas, Issaųųąh, 
WA, ir kiti giminės.

Iš Metropolitan operos 
rūmų balandžio 16 d., šį šeštadie
nį, 1:30 vai. popiet New Yorko 
laiku per radiją bus transliuojama 
Giacomo Puccinį trijų veiksmų 
opera "Tosca". Pagrindiniai solistai; 
Maria Guleghina, LucianoPavarot- 
ti, James Morris. Diriguoja Chris- 
tian Badea. Ateinantį šeštadienį 
balandžio 23 d., bus transliuoja
ma paskutinė šio sezono opera - 
Richard Strauss opera "Ariadne auf 
Naxos". r

Moteris iš Lietuvos ieško dar
bo: gali šeimininkauji, Virti, pri
žiūrėti vaikus, glolx>ti ligomis. 
Norėtų gyventi šeimoje. Skam
binti (201) 887-2185, prašyti Ni
jolę Astrauskienę, (sk.).

Palangoje, naujame rajone par
duodamas 3 kambarių ir virtuvės 
butas su baldais, trečiame aukšte. 
Kambariai nepereinami, yra du 
balkonai. Skambinti 908 521-5784 
nuo 12 vai. iki 5 vai. popiet. 
Palangoje skambinti 5-47-57. (sk.)

Vilniuje parduodamas 4 ka
mbarių ir virtuvės butas. Yra du 
balkonai, vonios kambarys, tele
fonas. Labai geras Antakalnio ra
jonas, butas Oginskio gatvėje. Ska
mbinti po 8 vai. vik. 718 266- 
3858. Vilniuje skambinti 74-37- nįo 12 iki 4 vai. popiet Kultūros 
24. (sk.)

TALPINTUVAI PER TRANS-
PAK siunčiami kas savaitę. Sku
bius siuntinius siunčiame AIR 
CARGO. Pinigai pervedami do
leriais. TRANSPAK, 2638 VV. 
69th Street, Chicago, IL 60629. 
Telef. 312 436-7772. CONNEC- 
TICUT valstijoje 203 232-6600.

(sk.)

Kandidatai i 
JAV LB XIV-ąją tarybą

JAV Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardoje yra nomi
nuoti penki kandidatai į XIV-ąją 
tarybą:

Kęstutis Bileris - 52 metų, 
mokesčių (tax) egzaminuotojas, 
JAV LB XIH-osios tarybos narys ir 
EB New Yorko apygardos valdy
bos vicepirmininkas.

Ramutė Čcsnavičienė - 56 
metų, registruota gailestinga se
suo, LB Queens apylinkės valdy
bos pirmininkė.

Daiva Kezienė - 55 metų, 
nekilnojamojo turto agentė, LB Vi
suomeninių reikalų tarybos narė.

Kęstutis Miklas - 71 metų, 
inžinierius, LB New Yorko apygar
dos valdybos'pirmininkas.

Rimas Vaičaitis - 53 metų, 
Columbia Universiteto inžinerijos 
fakulteto profesorius.

Rinkimai į JAV LB XIV-ąją tary
bą vyks du savaitgalius: balandžio 
30 - gegužės 1-ą dienomis ir ge
gužės 7-8 dienomis. Balsuojama 
"užr5kandidatus.
\ - XIV-osios tarybos New Yorko 
apygardos rinkimų komisijai vado
vauja dr. Jonas Bilėnas, 75 Beau- 
mont Dr., Melville, NY 11747.

New Yorko lietuvių gydyto
jų ir dantų gydytojų metinis 
visuotinis susirinkimas įvyks ba
landžio 24 d., sekmadienį, 12 vai. 
Kultūros Židinyje. Pradžioje mišios 
lietukų pranciškonų koplyčioje 
bus aukojamos už mirusius narius 
ir jų šeimas. Po pamaldų vyks 
bendri priešpiečiai. Sąjungos valdy
ba kviečia visus narius gausiai da
lyvauti ir apie dalyvavimą iš anks
to pranešti dr. K. Šimaitienei telef. 
718:544-0174.

j "Darbininke" šią savaitę bai
giame spausdinti Algirdo Čar
neckio atsiminimus "Dienos už 
poliarinio rato". Kitame numeryje 
pradėsime spausdinti Bronės Kal
vaitytės prisiminimus "Kaip butų 
juoda be gyvo tikėjimo*'. Tai priii- Eiliniu paštu siuntinėjimas užsi
minimai iš Lietuvos gyvenimo 
antrojo bolševikmečio metu.

c

Elizabeth, NJ, tautinių šokių 
grupės "Liepsna" ir "Aušrinė" ba
landžio 24 d., sekmadienį, 1 vai. 
popiet rengia pavasario puotą Šv. " 
Petrė ir Povilo lietuvių parapijos 
salėjė.

Kęstutis K. Miklas, New Yor
ko šaulių kuopos pirmininkas, 
kuris taip pat yra ir Lietuvos Šaulių 
Sąjungos Išeivijoje kontrolės ko
misijos pirmininkas, yra išvykęs į 
Chicagą dalyvauti balandžio 16 ir 
17 dienomis ten įvyksiančiame 
XIII-jame sąjungos visuotiname 
atstovų suvažiavime. Jame daly
vaus ir svečiai iš Lietuvos - nauja
sis Lietuyos Šaulių Sąjungos vadas 
Rimvydas Mintautas ir jo pavaduo
tojas Stasys Ignatavičius. Šiame 
suvažiavime bus renkama ir nauja 
sąjungos išeivijoje vadovybė.

Gera žinia New Yorko ir 
apylinkių lietuviams

"VILTIES" siuntinių agentūra 
praneša, kad dėl Baltijos jūros ir 
Rygos uosto apledėjimo žiemos 
mėnesiais, labai pasunkėjo kon
teinerių pristatymas į uostą pagal 
numatytą laiką. Bet mes labai 
džiaugiamės, kad ir tokiomis sun
kiomis sąlygomis mūsų konteine
ris saugiai pasiekė Lietuvą ir apie 
90% Velykinių siuntinių jau įteik
ta jūsų artimiesiems. I kai kurias 
Lietuvos vietoves, apsemtas po
tvynio metu, dar nebuvo įmano
ma pristatyti siuntinių.

Vilties atstovai Brooklyne siun
tinius vėl priims balandžio 30 d.

Židinio kieme, buv. spaustuvės 
patalpose. Dėl smulkesnių infor-
madjų prašome kreiptis tel. (617) 
2694455. Mūsų adresas:

VILTIS 
Lithuanian Relief Parcel Service, 

Ine., 
368 West Broadvvay, 
Boston, MA 02127

(Žiūr. skelbimą 10 psl.)

Madison Square Garden iki gegužės 1 d. kasdien vyksta 
nuotaikingi Ringling Bros, and Barnum & Bailey cirko 
spektakliai.

Cirkas musų mieste!
Didinga Ringling Bros, and Barnum and Bailey cirkas (spektaklio 

"The Greatest Show on Earth" 124 laida) svečiuojasi New Yorko miesto 
centre ir nuo kovo 24 d. iki gegužės 1 d. Madison Square Garden 
patalpose duos 67 spektaklius. Spektaklių valandos įvairios, nes kai 
kuriomis dienomis duodami net 3 spektakliai.

Bilietų kainos nuo $9.50 iki $30.00. Kasa atidaryta nuo 10 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. (sekmadieniais nuo 11 vai. ryto iki 7 vai. vak.). Dėl bilietų 
informacijos telef. 212 - 465 - MSG1.

Programą atlieka 120 įvairių tautybių artistų iš keturių kontinentų. 
Jiems talkina 24 drambliai, 10 liūtų, 6 lokiai, 18 arklių. Publikos dėmesį 
daugiausia patraukia jaunųjų drambliukų pora - Romeo (gimęs 1993 m. 
sausio 10 d.) ir Julieta (gimusi 1992 m. gruodžio 30 d.).

Kultūros žurnalas 
iš Lietuvos

Mėnesinį kultūros žurnalą "Nau
jasis židinys - Aidai", leidžiamą 
Vilniuje, kiekvienu metu galima 
užsiprenumeruoti per Tėv. Leonar
dą Andriekų, jo ar žurnalo vardu 
atsiunčiant 44 dol. čekį. Tada 
žurnalas siuntinėjamas oro paštu.

tęstų labai ilgai. Tai buvo daroma 
pradžioje, bet nesėkmingai.

Žurnalas "Naujasis židinys - Ai
dai", daugelio nuomone, yra stip
riausias periodinis leidinys Lietu
voje. Jame gvildenami visi kultūri
niai klausimai, ypač daug dėmesio 
skiriant religijai, filosofijai ir litera
tūrai. Kas mėnesį išeina 100 pus
lapių svaraus turinio leidinys, kuris 
per savaitę pasiekia prenumerato
rius užsienyje - Amerikoje, Kanado
je, Australijoje ir kitur. Užsipre
numeruodami šį žurnalą, į kurį 
yra įsijungę ir "Aidai", jūs pa
laikysite Lietuvos katalikų pastan
gas atkrikščioninti komunizmo 
nuskurdintą tautą.

Žurnalui užsiprenumeruoti ad
resas: Rev. Leonardas Andriekus, 
OFM, 361 Highland Blvd., Brook
lyn, NY 11207.

Motinų pagerbimas 
Matulaičio namuose

Matulaičio namuose, Thomp
son, CT, gyvena daug motinų, ku
rios jaučiasi savo artimųjų užmirš
tos. Daugelis jų skundžiasi: užmir

šo mus vaikai ir draugai. Motinos 
labai laukia savo artimųjų. Joms 
gyvenime nieko neliko, tik praei
ties prisiminimai. Motinai didžiau
sias prisiminimas yra jos vaikai. 
Motinos, sveikos ar sergančios, - 
visos laukia vaikų.

Lietuvių Bendruomenės apy
linkė visoms toms motinoms ren

gia pagerbimą Matulaičio namuose 
gegužės 1 d. Pagerbimas prasidės 2 
vai. popiet. j*

Išnuomojamas nedidelis 
kambarys su atskiru įėjimu. Nuo
ma 25 dol. savaitei arba 4 vai. 
namų ruošos darbo. Skambinti: 
(718) 235 - 9218. (sk.)

Butai pensininkams - moder
nūs, erdvūs, savarankiškai tvarky
tis, gražioje aplinkoje, Nek. Pr. 
Marijos seserų priežiūroje. Pasinau
dokite roga. Kreiptis: Vila Maria, 
P. O. Box 155, Thomson, CT 
06277.

KNYGOS ANGLŲ KALBA — 
geriausia dovana lietuviškai 

nekalbantiems

Darbininko administracijoje 
gaunamos šios angliškos knygos:

Introduction to Modem Lith- 
uanian, Dambriūnas, Schmal- 
stieg & Klimas. Tai geriausias 
vadovėlis išmokti lietuviškai. 
Kaina 25 dol. Yra pagamintas ir 
A Sėt of 4 audio cassettes, varto
jamas su knyga. Visi paaiškini
mai anglų kalba. Kaina 40 dol.

Lithuania 700 Years. Tai gar
sių lietuvių istorikų ir politikų 
straipsnių rinkinys. Kietais vir
šeliais, su spalvotu aplanku, 458 
psl. Kaina 25 dol.

Lithuanian Cookery by Iza- 
belė Sinkevičiūtė. 5th printing 
1993. Populiariausia dovana. 
325 psl. Yra labai daug lietuviš
kų valgių receptų. Kaina 15 dol.

Heli in Ice, by Onutė Garbš- 
tienė. Introduction by Alfred E. 
Senu. Ph.D. Translated into En- 
glish by Raimonda K. Bartuška. 
Puhlished by Alksninis family. 
Tai dienoraštis moters, kuri 1941 
m. birželio mėn. iš Lietuvos 
buvo išvežta j Sibiru. Kaip ji 
išaugino du mažus vaikus ir pati 
išliko. Prol. A. E. Senu savo 
įvade rašo (duodame ištraukų): 
"The author of this diary \vas a 
meinber of the class of 1941, the 
tens of thousands of inhabitants 
oi the Baltic regiem. of laitvia, 
Lithuania, and Estonia, \vhom 
Soviet authorities rounded up 
on a single June night, loaded 
into cattle cars, and dispatcht'd 
to the svastelands of Silniria. A 
diary likę this one brings us clo- 
ser to the hideous esperience 
thesc pe*ople indu reti than any 
historian can —just as the diary 
of Anne Frau k gavę witness of 
the suffering of the Jews of Eu- 
rope in \Vorld War II.“ Knvga 
išleista Vilniuje, 1992. Kietais 
viršeliais, 255 psl., su spalvotu 
aplanku. Kaina 15 dol.

Šias knygas galima gauti Dar
bininko administracijoje. Ce-
kius ir užsakymus siųskite: 

DARBININKAS 
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207 
Tel. (718) 827-1351

Savo auka paremk lietuvišką 
spaudą


