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LIETUVOJE ir 

apie LIETUVĄ
V J

- Trečioji Baltijos Jūros vals
tybių tarybos sesija, kurioje daly
vavo dešimties šalių, tame tarpe ir 
Lietuvos, užsienio reikalų minist
rai ir Europos sąjungos komisijos 
atstovai, gegužės 24-25 d. vyko 
Tallinne. Aptartos aplinkos apsau
gos, demokratinių institucijų plėt
ros, socialinės problemos. Taryba 
buvo įkurta 1992 m. Danijos ir 
Vokietijos iniciatyva.

- Pasaulinės sveikatos orga
nizacijos paskelbta mirusiųjų nuo 
AIDS atminimo diena - gegužės 
22 d. pirmą kartą paminėta Lietu
voje. Neseniai AIDS virusas nusta
tytas 22-jam Lietuvos gyventojui. 
Keturi Lietuvos gyventojai nuo 
AIDS jau mirė. Šuo metu serga du. 
Specialistų nuomone, užsikrėtusių 
AIDS žmonių, kuriems dar nenus
tatyta diagnozė, realiai Lietuvoje 
yra dešimt kartų daugiau.

- Kauno Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelyje gegužės 
20 d. iškilmingą priesaiką davė 
180 vidaus reikalų ministerijos 
pirmojo vidaus tarnybos pulko 
naujokų. Priesaiką priėmė Lietu
vos kariuomenės kapelionas mon
sinjoras Alfonsas Svarinskas.
- Lietuvos nepaprastasis ir 

įgaliotasis ambasdorius prie Šven
tojo Sosto Kazys Lozoraitis Lietu
vos vardu pasveikino Joną Paulių 
n 74-ojo gimtadienio proga. Po
piežiui palinkėta kuo greičiau pa
sveikti ir sėkmingai tęsti apaštali
nę misiją žmonijos labui.

— Apaštalinis Nuncijus

BALTUOS ASAMBLĖJA - KELIAS LINK VIENYBES
Niekas negali ginčyti Baltijos 

valstybių vienybės būtinumo. Pa
našios ekonominės, socialinės bei 
militarinės problemos tebesieja tris 
valstybes - Lietuvą, Latviją ir Esti
ją. Po daugiau nei penkiasdešimt 
metų trukusios okupacijos, atro
dytų, kad Baltijos valstybės turėtų 
puikiai suprasti vieną kitą, padėti 
viena kitai, vesti bendrą politiką 
agresyvių kaimyninių valstybių 
atžvilgiu.

Gegužės 13 - 15 dienomis Jūr
maloje, puikiame Latvijos kurorte, 
vyko Baltijos asamblėjos sesija. 
Pirmininku joje buvo išrinktas Lie
tuvos Seimo pirminiko pavaduo
tojas Egidijus Bičkauskas.

Latvijos prezidentas G. Ulmanis 
savo kalboje apžvelgė trijų Baltijos 
valstybių bendradarbiavimo istori
ją, pasakė, kad nieko nuostabaus, 
jog dabar šalys varžosi ekonomi
kos ir kitose srityse, svarini, kad tai 
neperaugtų į nesutarimus, o dar 
svarbiau, kad visos trys pasiektų 
finišą, t.y. integruotųsi į Vakarų 
Europą.

Kalbėjęs Egidijus Bičkauskas iš
reiškė apgailestavimą, kad Baltijos 
šalių bendradarbiavimas dar neapi
ma visų gyvenimo sričių.

Gegužės 16. Lietuvos Seimo rū
muose surengtoje spaudos konfe
rencijoje Egidijus Bičkauskas pra
nešė, kad sesijoje priimta 12 doku
mentų. Svarbiausiais naujasis 
asamblėjos pirmininkas laiko rezo
liuciją, kurioje vyriausybėms reko
menduojama kuo greičiau pasira
šyti Baltijos Ministrų Tarybos su
tartį, patvirtinus Baltijos asamblė
jos apdovanojimų literatūros, me

Arkivyskupas Justo Mulior Garda 
nunciatūroje gegužės 17 d. surengė 
pietus Lietuvos prezidentui A. Bra
zauskui jo numatomo vizito į Va
tikaną proga. Brazausko vizitas į 
Vatikaną turėtų įvykti šių metų 
rudenį. Anksčiau buvo planuota, 
kad Lietuvos prezidentas su Po
piežiumi susitiks šio mėnesio pa
baigoje. I rudenį nukeltas ir gegu
žės mėnesį planuotas Estijos prezi
dento vizitas į Vatikaną.

— Borisui Dekanidzei, vie
nam iš "Vilniaus brigados’ vadovų, 
pateiktas pilnos apimties kaltini
mas. Anksčiau jis buvo kaltinamas 
nusikalstamos gaujos organizavi
mu ir "Respublikos" laikraščio vy
riausiojo redaktoriaus pavaduoto
jo Vito Lingio nužudymu. Dabar 
Dekanidzei inkriminuojamas dar 
ir neteisėtas ginklo nešiojimas, 
turto prievartavimas, pasikėsini
mas nužudyti du Vilniaus vers
lininkus. Numatoma, kad byla 
Aukščiausiajam teismui bus įtelL- 
ta birželio mėnesį.

- Užsienio reikalų ministeri
jos vidiniame kiemelyje gegužės 
19 d. šiai institucijai buvo perduo
ta Korėjos Respublikos vyriausybės 
dovana - keturi "Hyundai Sonata" 
automobiliai.

— Tradicinė folkloro šventė

Vilniuje, Kalvarijų turgavietėje, vaikai koncertuoja, tikėdamiesi, kad žiūrovai paaukos 
pinigų.-Viktoro Kapočiaus nuotrauka

K. BOBELIO ir V. LANDSBERGIO 
NUOMONĖS SUTAPO

"Atataria lamzdžiai’ vyko Kaune 
gegužės 21-22 dienomis. Joje da
lyvavo 20 ansamblių iš Lietuvos 
bei Kaliningrado srityje gyvenan
tys lietuviai. Iškilminga dalyvių 
eisena žygiavo miesto gatvėmis. 
Šventė, kaip ir kasmet, baigėsi visų 
dalyvių koncertais Liaudies buities 
muziejuje Rumšiškėse, netoli Kau
no.
- Tarptautinę muziejų die

ną - gegužės 18 d. - Vilniaus 
senamiestyje duris atvėrė sostinės 
paveikslų galerija. Ji įsikūrė restau
ruotuose Chodkevičių rūmuose Di
džiosios ir Bokšto gatvių sandūro
je. Ateityje planuojama galerijos 
komplekse įrengti 22 ekspozicijų 
sales, dabar atverta tik dalis jų.

Kaip praneša ELTA, Seimo užsie
nio reikalų komiteto pirmininkas 
Kazys Bobelis išplatino gegužės 12 
d. Seime padarytą pareiškimą dėl 
knygos "Lietuvos kovų ir kančių 
istorija". Šiame istorikų Henriko 
Sadžiaus, Gedimino Rudžio, Euge
nijaus Grunskio ir Vandos Kašaus- 
kienės parengtame leidinyje iš
spausdinti sovietiniai dokumentai, 
liečiantys lietuvių trėmimą.

Tai yra mūsų tautos kančių trage
dijos iškraipymas, sakoma pareiš
kime. Šioje knygoje viskas sąmo
ningai sufalsifikuota, visi doku
mentai surinkti iš buvusių sovieti
nių archyvų vienašališkai, persunk
ti sovietine propaganda. Knygoje 
rašoma, kad buvo tremiami tik

įvairūs nusikaltėliai, buožės, ban
ditai, prostitutės. Joje teigiama, kad 
tremtiniai buvo vežami keleiviniais 
vagonais, kiekvienas gaudavo po 
5,50 rb. dienpinigių, stotyse buvo 
duodamas šiltas maistas, o vai
kams pienas, kad tremtiniai turėjo 
daug bagažo, kuriam perkelti į 
baržas samdėsi nešikus ir t. t.

Kazys Bobelis atkreipia dėmesį, 
kad nė prie vieno dokumento nėra 
komentaro ar bent paaiškinimo, 
jog tai suklastoti, žiaurią tiesą nu
slepiantys dokumentai.

Kazys Bobelis kreipėsi j Seimą 
priimti nutarimą, pasmerkiantį šios 
knygos, kaip klastojančios Lietu
vos genocido istoriją, išleidimą, 
sustabdyti platinimą, o tolesnį jos

no ir mokslo srityse nuostatus ir 
ypač - Baltijos asamblėjos pareiš
kimą "Dėl Rusijos spaudimo Balti
jos valstybėms". Šio dokumento 
iniciatorė ir projekto autorė buvo 
Lietuvos Seimo delegacija. Baltijos 
Asamblėja, sakoma pastarajame 
dokumente, pareiškia, jog dabar ir 
ateityje bet kokie grasimnimai ir 
spaudimas kiekvienai iš Baltijos 
valstybių, kad ir iš kur jie atsirastų, 
bus traktuojami kaip grasinimas 
visoms Baltijos valstybėms.

Taip pat priimta rezoliucija dėl 
santykių su Rusija. Joje Rusijos 
vadovybė kviečiama iki šių metų 
rugpjūčio pabaigos visiškia išvesti 
iš Estijos kariuomenę, pripažinti, 
jog su Estija ir Latvija yra neiš
spręstų teritorinių problemų, ku
rias sukūrė Sovietų Sąjunga. Do
kumente siūloma nedaryti Balti
jos valstybėms ekonominio ir 
kitokio spaudimo tarpusavio su
tarčių pasirašymo ir įgyvendini
mo metu. Rezoliucijoje kviečiama 
pripažinti faktą, kad Rusijos Fede
racija, būdama Sovietų Sąjungos 
teisių perėmėja, atsako už nuos
tolių, kuriuos Sovietų Sąjunga pa
darė Estijai, Latvijai ir Lietuvai oku
pacijos metais, kompensavimą. 
Rusijos Federacija pakviesta viešai 
prisipažinti, kad 1940 m. Sovietų 
Sąjunga okupavo Baltijos valstybes.

Priimtas pareiškimas, kuriame 
pritariama Baltijos valstybių Prezi
dentų pareiškimui dėl dialogo su 
Vyšegrado valstybėmis išplėtimo 
ir Lietuvos, Latvijos ir Estijos vy
riausybės kviečiama©-ieškoti-giau- 
dėsnio bendradarbiavimo su Čeki
ja, Lenkija, Slovakija ir Vengrija

galimybių.
Egidijus Bičkauskas pranešė, jog 

kita Baltijos asamblėjos sesija įvyks 
Vilniuje šių metų rudenį.

Lietuvos Seimo opozicijos lyderis 
Vytautas Landsbergis įsitikinęs, kad 
Baltijos valstybių vienybė tebėra 
pažeista, nors apie jos būtinybę ji
nemažai kalbėta Baltijos asamblė- 

t jos sesijoje. Landsbergis teigiamai 
įvertino asamblėjos pareiškimą, jog 
bet kokie Rusijos grasinimai ir 
spaudimas kiekvienai iš Baltijos 
valstybių bus traktuojami kaip gra
sinimas visoms Baltijos valsty- 

”bėms. Tačiau opozicijos lyderis 
papriekaištavo, kad Latvija, pasira- 

I šiuši susitarimus su Rusija, kapitu- 
’ liavo. Tai, jo nuomone, yra bend

ros Baltijos valstybių pozicijos su- 
silpninimas.

Latvija, sutikusi leisti Skrundoje 
• dislokuoti Rusijos karines pajėgas, 

gali būti vertinama kaip besiinte
gruojanti į NVS gynybos sistemą. 
Lietuvos ir Estijos padėtis šiuo at
veju yra dviprasmiška, pabrėžė 
Vytautas Landsbergis.

Jis priminė, kad dėl to ypač 
nusiskundė Estija, kurios padėtis 
derybose dėl besąlygiško Rusijos 
kariuomenės išvedimo gerokai pa
sunkėjo. Ir vis dėlto į Rusijos spau
dimą ji atsako ryžtingu pasiprieši
nimu, pasiryžusi eiti Lietuvos ke
liu. Tačiau nerimą kelia tai, pasakė 
Vytautas Landsbergis, kad Estijos 
valdžios sluoksniuose vis labiau 
girdėti prorusiškojo centro balsai. 
Anot opozicijos lyderio, tokios 
Bakiįos šalių vienybės'froriirlie- 
tuvos valdančiosios partijos pro-

- rusiškieji lobistai.

leidimą pavesti Lietuvos gyvento
jų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centrui.

Abejotina istorine medžiaga kny
goje "Lietuvos kovų ir kančių isto
rija* paskelbtus dokumentus pa
vadino opozicijos lyderis Vytautas 
Landsbergis. Savo pareiškime jis 
rašo, jog "tai, kaip padaryta, yra 
netiesos platinimas, kompromi
tuojantis užsienio lietuvių suma
nymą*.

"Istorikai, kurie Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pavedimu kny
gą parengė, nėra pirmokai, kurie 
nežinotų, koks būna kritiškas 
mokslinis, o koks gali būti nekritiš
kas veidmainingų dokumentų skel
bimas", - pabrėžia jis.

JT nuotrauka
Lietuvos Ambasadorius prie Jungtinių Tautų Anicetas Simutis 

švenčia 85 metų amžiaus sukaktį.

"Darbininko" redakcija, administracija ir. leidėjai sveikina 
gerb. Ambasadorių jubiliejaus proga ir linki geros sveikatos, 
neišsenkančios energijos, darbuojantis Lietuvos labui.

IŠ LIETUVOS MISIJOS PRIE 
JUNGTINIŲ TAUTŲ VEIKLOS
Gegužės 10 d. - Misijos patarėjas Algimantas Gureckas susitiko su p. 

Josefina Vannini, Nikaragvos Misijos patarėja, kuri įteik^prašymą, kad 
Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas ir Užsienio Reikalų Minist
ras Povilas Gylys priimtų Nikaragvos Prezidentės specialų pasiuntinį, 
kuris nori aplankyti Lietuvą ir perduoti Nikaragvos Prezidentės as
menišką kvietimą Lietuvai dalyvauti Naujų ir Atkurtų Demokratijų 
Antrojoje Konferencijoje Managvoje š. m. liepos 4 - 8 d. Misija šį 
prašymą persiuntė Prezidentūrai ir URM.

Misijos patarėjai Gintė Damušytė ir Darius Sužiedėlis, stebėję rinki
mus Jungtinių Tautų misijoje Pietų Afrikoje, dalyvavo Pietų Afrikos 
ambasadoriaus surengtame priėmime Jungtinių Tautų rūmuose Prezi
dento N. Mandelos inauguracijos proga.

Gegužės 11 d. - Ambasadorius Anicetas Simutis priėmė su manda
gumo vizitu naujai Jungtinėms Tautoms paskirtą Meksikos ambasa
dorių Victor Olea. Kalbėtasi apie galimų ekonominių santykių išvys
tymą tarp Lietuvos ir Meksikos.

Ambasadorius A. Simutis matėsi su Italijos ambasadorium Francesco 
Fulci, su kuriuo kalbėjosi apie Saugumo Tarybos praplėtimą ir perorga
nizavimą. Ambasadorius prašė Lietuvos palaikyti Italijos kandidatūrą. 
Iš Vakarų Europos šalių dar kandidatuoja Švedija ir Vokietija.

Gegužės 12 d. - Misijos patarėjas D. Sužiedėlis dalyvavo Baltijos 
misijų patarėjų pasitarime dėl Balansuoto vystymo komisijos sesijos. 
Pasitarta dėl Baltijos valstybių pozicijos aplinkos apsaugos bei ekono
minio vystymo klausimais.

Gegužės 12 - 13 d. - Misijos patarėja G. Damušytė dalyvavo JT 
Vystymosi Programos (UNDP) tarybos sesijoje kuri svarstė programas, 
ilgalaikius planus ir jų finansavimą.Nors taryba atmetė Albanijos prašymą 
pripažinti ją prilygstančią mažiausiai išsivysčiusiom šalim, kuriom 
teikiama stambiausia pagalba, taryba pripažino Albanijos išskirtinai 
vargingą padėtį tranzitinių ekonomijų tarpe ir jai paskyrė vienkartinę 
1,6 milijonų dol. vertės paramą. UNDP tarybos metinis suvažiavimas 
įvyks birželio 6 - 17 d. Ženevoje.

KATALIKŲ BAŽNYČIA 
LIETUVOJE

Konferencija "Mokinių dorinio ugdymo problemos 
mokykloje"

Balandžio 13 d. Kauno savivaldybėje įvyko pedagogų konferencija 
"Mokinių dorinio ugdymo problemos mokykloj". Mokyklų direkto
riams ir tikybos bei etikos mokytojams skirtame renginyje dalyvavo 
Kauno vysk, augziliaras Sigitas Tamkevičius, Kauno Jėzuitų gimnazijos 
direktorius kun. Gintaras Vitkus, Lietuvos Caritas federacijos šeimos 
centro vadovė gyd. Nijolė Liobikienė. Konferencijoje nagrinėta šiandie
ninė padėtis mokyklose, akcentuota, jog atgavus nepriklausomybę, 
paveldėjome sužalotą žmogaus dvasią, asmenybę, ugdytą melo aplinkoje.

Vysk. S. Tamkevičius pabrėžė, jog, ieškant kelio į mokinių širdis, 
būtina vadovautis krikščionybės principais. Tai esanti pagrindinė mokyk
los ir Bažnyčios pareiga. Drauge jis pastebėjo, kad išlipti iš duobės, 
kurioje dabar esame, galįs padėti tiktai tikėjimas. Ganytojas sakė, tikįs 
Lietuvos ateitimi, pridurdamas, jog Dievas padėsiąs padaryti tai, ko 
nesugeba pats žmogus.

Jėzuitų gimnazijos direktorius kun. G. Vitkus atkreipė dėmesį, kad 
auklėtojų darbą slopinančios įvairios priežastys - nepažįstama šeima, 
kurioje auga vaikas, trūksta psichologų. "Jei mokytojas bent kartą per 
metus negali pasikalbėti su mokiniu, jis neatlieka savo pareigos*, 
pažymėjo gimnazijos direktorius. Jis ragino vaikų širdyse pažadinti 
ugnelę, padėti vaduotis iš ribotumo. "Vykstant dvasinei kovai tarp gėrio 
ir blogio", kun. G. Vitkus kvietė liudyti viltį.

šeimos centro vadovė gyd. N. Liobikienė akcentavo svarbų Bažnyčios 
kaip pagrindinio dvasinių jėgų šaltinio poveikį, formuojant asmens 
dorovinius pagrindus ir elgesio stereotipus, kurių jis negauna nei 
šeimoje, nei mokykloje.

(nukrito į 2 psl.)



"Miss Lietuva - 94" - 21 metų Kauno medicinos akademijos 
studentė Jurga Tautkutė. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Kokia yra tos kritikas išraiška - jau 
kitas klausimas. Tai priklauso nuo 
krašto tradicijų, ideologijų, tautos 
išsilavinimo lygio ir panašiai.

Pralaimėjusi (Lietuvos atveju - 
nelaimėjusi pirmųjų rinkimų) par
tija ar partijos, gali reikštis valdy
mo arenoje tik parlamente; Lietu
vos atveju - Seime; Amerikos - 
Kongrese.

Amerikos Kongrese opozicija turi 
tam tikras privilegijas, įgautas ne 
įstatymų, bet 200-ų metų tradicijų 
dėka. Dvi pagrindinės privilegijos 
yra: teisė dalyvauti įvairiuose Kon
greso komitetuose ir teisė trukdyti 
daugumos bandymą išleisti opo
zicijai nepriimtinus įstatymus, pro
testuojant bei trukdant atlikti tai. 
Yra net taisyklės, pagal kurias gali
ma nutraukti kalbas, tačiau tam 
reikia daugiau, negu daugumos 
balsų.

Lietuvoje opozicija yra kviečia
ma dalyvauti Seimo komitetuose, 
bet įtakos įstatymų eigai opozici
jos nariai praktiškai neturi. Tokių 
tradicijų, kaip protestuojančių kal
bų teisės, Lietuvoje nėra. Tad val
dančioji partija gali leisti savo pri-

Seimo nariai. Visi apklausinėjimai 
vyktų viešai. Tačiau, nagrinėjant 
jautrius saugumo klausimus, posė
džiai turėtų būti uždari.

Apklausų tikslas būtų trejopas:
Pirmiausia, tai suteiktų opozici

jai galimybe apklausinėti eksper
tus - Lietuvos ir užsienio - įvairiais 
esminiais klausimais. Pavyzdžiui, 
kai Seime vyksta finansinių įsta
tymų svarstymas, į apklausinėji
mus būtų galima pasikviesti •liu
dyti" bankų ekonomistus, aka
demikus, svečius iš Vakarų ir pana
šiai.

Nagrinėjant buvusio-Lietuvos 
Banko valdytojo bylą, prokuratūro
je iškilo supratimo apie banki
ninkyste trūkumas. Negalima kal
tinti prokurorų, nes jie neturi są
lygų pasamdyti reikalingų specia
listų ar net patarėjų. Per siūlomus 
Seimo opozidjos apklausinėjimus, 
manyčiau, išaiškėtų daug panašių 
trūkumų valdžioje. Iškėlus tuos 
trūkumus, būtų galima daryti ati
tinkamus pasiūlymus.

Šiandien Lietuvoje, ypač finan
sinės ir ekonominės veiklos sri
tyse, yra didelis patyrusių dar-

mai sudarytų galimybę formuotis 
logiškiems partijų blokams ne 
pagal šūkius, bet pagal esminius 
nusistatymus, kurie paaiškėtų įvai
rių apklausinėjimų metu. (

Tokiu būdu, opozicinės partijos, 
turinčios praktiškai vienodus pla
nus, galėtų jungtis į stipresnį bloką 
arba net vienytis, nes kuo daugiau 
opozicinių partijų, tuo lengviau 
valdančiajai partijai laimėti rinki
mus ir monopolizuoti krašto valdy
mą. . r. . , _

Tokia procedūra padėtų iškilti 
naujiems opozicinių partijų veikė
jams - ateities vadams. Ne par
tinių privilegijų dėka, bet per savo 
sugebėjimus, įvertintus visuome
nės.

Šiandien rinkėjai Lietuvoje ne
turi aiškių direktyvų apie partijų 
pozicijas įvairiais klausimais. Kuo
met partijų ideologijos ar pozici
jos svarbiais klausimais nėra aiš
kios, žmonės pasirenka partijas ne

pagal vieną ar kitą partijos asme-

jingas, nes veikėjo populiarumas 
toli gražu nereiškia principingu
mo ar kompetencijos. Istorijoje yra
daugybė pavyzdžių, kai populia
rūs vadai yra padarę kraštams 
nepataisomos žalos.

Opozicinės partijos turi pateikti 
programą, kaip jos valdytų perėmę 
valdžią. Programa turi būti pagrįs
ta ne tik gerai skambančiais šū
kiais, bet konkrečiais planais, lie
čiančiais svarbiausius krašto klausi
mus: užsienio politiką, teisę, eko
nomiką, socialines programas ir 
panašiai.

Tokių apklausų metu opozicijos 
komitetų veiklos dėka būtų gali
ma nustatyti efektingiausius bū
dus, kaip išspręsti svarbiausias kraš
to problemas.^

Gal tokie apklausinėjimai net 
padėtų valdančiajam' sluoksniui 
suprasti savo partijos pasirinktą 
vardą - Lietuvos "Demokratų" Dar
bo Partija... ,s

PASIŪLYMAS OPOZICIJAI
Advokato S. Povilo Žumbakio 

komentarai, transliuoti Chicagoje 
gegužės 15 d. per Amerikos Lietuvių 
Radijo programų, kuriai vadovauja 
Anatolijus Šlutas.

- o -
Pagrindinis politinių partijų tiks

las turėtų būti krašto gerovės sieki-

Kai viena partija laimi daugumą 
parlamente ir, tuo pačiu, administ
racinėje valdžioje, ji įgauna polinkį 
dominuoti valdymą. Opozicijai 
pasireikšti leidžia kuo mažiausiai.

Tai yra politinė realybė visuose 
demokratiškuose kraštuose. Tiek, 
daugiau kaip 200-ų metų demok-

statytus įstatymų projektus, ne
kreipdama dėmesio į opoziciją, net 
neinformavus jos narių iš anksto.

Panašiai ir elgiasi LDDP Seime.
Opozicija turi sugalvoti efektingą 

būdą parodyti tautai savo susirū
pinimą ir išryškinti visus įstatymų 
netobulumus. Tiek leidžiant įsta
tymus, tiek ir visoje demokratijos 
veikloje bendrai, debatai yra ne
išvengiamai reikalingi. Kitaip vie
nos partijos įstatymų leidimas gali

bininkų trūkumas. Tai yra supran
tama. Tačiau reikia būti labai atsar
giems, nes per tokį nepatyrimą 
gali labai nukentėti kraštas, ka
dangi tai yra dirva sukčiams ap
gaudinėti net ir sąžiningiausius 
valdžios darbuotojus.

Kadangi į tokius apklausinėji
mus būtų pakviesti dalyvauti ir 
spaudos darbuotojai, ekspertų pa
aiškinimai ar net debatai tarp jų 
prisidėtų prie visos tautos pagrin-

VIRGINIA 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, Saite 100, Boston, MA 02114.
Tel.: (617) 723-2242; FAX: (617) 723-1899.

mas, jo apsauga bei valstybės ne
priklausomybės išlaikymas.

Taktinis politinių partijų tikslas 
yra laimėti rinkimus, kad galėtų 
įgyvendinti savo planus.

Demokratija negali egzistuoti be 
politinių partijų, konkurencijos 
tarp jų bei ideologinių debatų. 
Mūsų "džentelmenų" kandidatų ir 
jų patarėjų siūlymas Lietuvos par
tijoms parinkti vieną, visiems 
tinkamą kandidatą į prezidentus, 
buvo principinis demokratinės 
santvarkos principų nesupratimas.

ratijos tvirtovėje Amerikoje, tiek ir _ privesti kraštą prie tikros teisinės 
neseniai pradėjusioje skleisti de- krizės. Ta linkme jau yra einama, 
mokratijos žiedus Lietuvoje. Susitarusios pagrindinės opozi-

Laimėjusi partija - pozicija - turi 
rūpintis krašto valdymu ir savos 
partijos ateities likimu. Pralaimėju
si partija ar partijos, Lietuvos atve
ju, tautai turi dvejopą pareigą: sekti 
valdančiosios partijos darbą ir or
ganizuotis laimėti rinkimus atei
tyje.

cinės partijos galėtų suorganizuoti 
komitetų, sudarytų iš savo narių 
apklausas. Ta procedūra galėtų 
vykti Seimo rūmuose. Tačiau abe
jotina, ar vadovaujanti partija leis 
opozicijai naudotis patalpomis. 
Jeigu taip įvyktų, tai atlikti būtų 
galima už Seimo rūmų sienų.

dinių teorijų ir esminių klausimų 
bendro supratimo.

Antra, tokie apklausinėjimai,
tvarkingai ir objektyviai organi
zuoti, suteiktų Seimo opozicijos 
nariams galimybę viešai parodyti 
savo sugebėjimus ir susirūpinimą 
dėl aktualių problemų. Tuo pačiu, 
tauta galėtų įvertinti silpnas opo
zicijos ydas.

Partijos būtų suinteresuotos skir-
Kad demokratija galętų pilnai PagalnųM^Jytą tvarką, apklaus!- ti pačius geriausius savo, narius į 

vystytis, yra būtinas kritiškas opo- Dėjimuose turėtų teisę dalyvauti komitetus, kur jie galėtų efektin- 
zidjos žvilgsnis į valdžios veiklą, visi ne dominuojančios partijos gai pasireikšti, tuo būdų išryškin-KATALIKŲ BAŽNYČIA dalyvavo Vilniaus vysk, augzilia-LIETUVOJE

(atkelta iš 1 psl.)

Svečių iš Prancūzijos 
paskaitos Tarpdieceziniame 

katechetikos centre
Balandžio 14-15 d. Kane lankėsi 

svečiai iš Prancūzijos P. Pierre 
d'Ornell, Noelle le Duc, Anne 
Mane le Bourhis ir Bemard Raynal, 
atvykę susitikti su Lietuvos vysku
pijų pradinių klasių tikybos moky
tojais bei katechetais. Dvi dienas 
Tarpdieceziniame katechetikos 
centre svečiai skaitė paskaitas, rem
damiesi popiežiaus Jono Pauliaus 
ii mintimis apie vaikų katechiza- 
ciją ir jo "Laiškais iš Romos šei
moms", kurių esmę sudaro įsiti
kinimas, jog tik patirdami meilę, 
vaikai gali atrasti kelią į Dievą. 
Kaip pabrėžė Anne Marie le Bour
his, pagrindinis vaikų auklėjimo ir

jos aktui įgyvendinti. Katalikų
Bažnyčiai skirti pinigai paskirstyti
taip: Vilniaus arkivyskupijos kuri
jai - 300 tūkst. lt, Kaišiadorių, 
Panevėžio, TeEių ir Vilkaviškio 
vyskupijų bei Kauno arkivyskupi
jos kurijoms - po 296 tūkst. litų.

Vadovaudamasi Lietuvos Res
publikos įstatymu "Dėl maldos 
namų bei kitų pastatų grąžinimo 
religinėms bendruomenėms" ir 
Katalikų Bažnyčios padėties Lietu
voje restitucijos aktu, 1994 m. 
balandžio 6 d. nutarimu Nr. 240 
Lietuvos Respublikos vyriausybė 
nusprendė grąžinti Varnių Šv. 
Aleksandro bažnyčios pastoracinei 
tarybai pastatą, priklausiusį akci
nei bendrovei "Asrega" (buvusi 
Varnių siuvimo įmonė) Varniuose, 
Birutės g. 3 a.

ras J. Tunaitis, Socialinės apsaugos 
ministras L. M. Stankevičius, pro
jekto direktorius T. Malvetas, or
ganizacijos regioninis direktorius 
Wolfgant krug von Niekia, Vokie-
rijos ambasadorius Krausas, kiti 
svečiai. Kaip Informacijos centrui 
pasakė SOS vaikų kaimų draugijos 
Lietuvoje valdybos pirmininkas 
mons. Vytautas Kazlauskas, iki šių
metų gruodžio pabaigos turėtų būti 
pastatyta 12 namų, kuriuose gy
vens po vieną šeimą, sudarytą iš 
konkurso tvarka išrinktos moti
nos bei 6 - 8 vaikų. Vaikų kaimo 
direktoriumi paskirtas konkursą 
laimėjęs Vilniaus universiteto Grei
tosios pagalbos klinikų gydytojas 
Daugvydas Rimantas Druskius. Po 
karo Austrijoje įsteigta vaikų so
cialinės globos organizacija, tai
kanti vaikų kaimo modelį, šiuo 
metu vienija daugiau negu 300 
panašių kaimų daugiau nei iš 100 
pasaulio šalių. Lietuvoje, Latvijoje

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-RUGGEERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, 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. VVinter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. TeL 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvi- 
niai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

katechezės uždavinys esąs parody
ti vaikams visiškai paprastą tiesą, 
neapgaubiant jos simboliais, kurie 
slopintų jos poveikį, atskleisti ją 
tokią, kokia ji trykšta iš Dievo šir
dies ir Viešpaties lūpų. Svečiai 
priklauso Gyvybės Dievo Motinos

Vilniuje pašventintas Vaikų 
kaimo kertinis akmuo

Balandžio 19 d. Vilniuje iškil
mingai pašventintas organizacijos 
"SOS Kinderdorf International" sta
tomas vaikų kaimas. Iškilmėse

ir Estijoje nutarta pastatyti vieną 
kaimą. Organizacijos nuomoja
muose butuoe dabar gyvena ketu
rios šeimos, kuriose auga 19 vaikų.

Lietuvos socialinis centras "Vai
ko Tėviškės namai", taikantis "SOS 
Kinderdorf International" organi

zacijos modelį Lietuvoje, panašų 
vaikų kaimą stato Aviklių kaime, 
netoli Marijampolės.

Kaip informavo šios organizaci
jos valdybos pirmininkas mons. 
Vytautas Kazlauskas, tikimasi, jog 
birželio mėnesį bus užbaigti 8 na
mai iš 15 statomų. Marijampolėje 
šiuo metu tėra suformuota viena 
šeima, auginanti 4 vaikus. Tačiau 
nuo balandžio 11d. iki gegužės 6 
d. Marijampolės Pedagoginėje mo
kykloje vyko kursai būsimoms 
kaimo motinoms, kurioms paskai
tas skaitė 10 žinomų pedagogų. 
Išlaikiusios egzaminus ir laimėju
sios konkursą, jaunos moterys gaus 
įgaliojimą suformuoti našlaičių šei
mas.

Socialinio centro "Vaiko Tėviškės 
namai" vadovas taip pat pastebė
jo, kad sklypas vaikų kaimo staty
bai gautas ir Kaune.

Deja, dėl lėšų stygiaus darbai čia 
neprasidėję, nes visas dėmesys da
bar nukreiptas į kaimo Marijam
polėje statybą.

Kaune suformuotos 3 šeimos, 
auginančios 15 vaikų, artimiausiu 
laiku atsirasianti dar viena šeima 
su 5 vaikais. Kauno šeimoms su
teikti 3 butai benediktinių vaikų 
darželyje.

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

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

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
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IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
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PHONES (718) 326-1282; 326-3150
- TAI MUSU VIENINTtLfc VIETA -

- GAUSI PASODU SALĖ -

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
Dvasiniam centrui, kurį 1932 me
tais Prancūzijoje įsteigė 1967 me
tais miręs basakojis karmelitas tė
vas Marie-Eugene de l'E. J., kurio 
palaiminimo procesą Avignono 
arkivyskupas pradėjo 1985 metais. 
Dvasinis centras siekia padėti ka
techetams, norintiems išmokyti 
vaikus pažinti ir mylėti Dievą ir 
siūlo Noelle de Duc' "Vaikų dva
sinio gyvenimo" metodą.

Vyriausybės parama 
Bažnyčiai

Kaip pranešė Baltic News Ser
vice agentūra, Lietuvos vyriausybė 
paskyrė 2 mln. litų 14 tradicinių 
Lietuvos religinių bendrijų vadovy
bėms. Šios lėšos numatytos 1994 
metų valstybės biudžete Restituci- Šių metų bulviasodis Šiaulių rajone. Viktoro Kapočiaus nuotrauka
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Kapų puošimo arba Vainikų dieną
Visose Jungtinėse Amerikos Valstijose gegužės 30 d. amerikiečiai 

pagerbs savo žuvusiuosius karo metu. Tą dieną atžymės iškilmingos 
apeigos. Gėlėmis bus papuošti žuvusiųjų kapai JAV ir kituose kraštuose. 
JAV karių kapinėse Anglijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Olandijoje, Itali
joje, Korėjoje, Šiaurės Afrikoje, Filipinų salose, Meksikoje užsieniečiai 
atiduos pagarbą Amerikos kariams. •*

Specialios iškilmės bus tautinėse kapinėse visoje Amerikoje, karo 
laivyno kapinėse ir kitose kariuomenės bei karo laivyno laidojimo 
vietose. Visur, kur tik yra Amerikos kariuomenės dalinys ar karo laivas, 
bus pusiau stiebo iškeltos vėliavos ir iššautas 21 saliutas. Gėlės bus 
nuleistos j vandeni pagerbti žuvusiesiems vandenynuose.

Žuvusių karių Prisiminimo diena, vadinama dar Vainikų ar Dekoraci
jos diena, įvesta po Pilietinio Amerikos karo, kai moterys Vicksburge ir 
Columbus, Mississippi valstijoje, ir Charlestone, Pietų Carolinoje, pa
puošė Unijos ir Konfederacijos karių kapus. Šiauriečiai pasekė tuo pačiu 
mostu, ir nuo to laiko visame krašte pirmosiomis vasaros gėlėmis 
Amerikos karių kapai buvo puošiami per organizuotas bendruomenių 
apeigas.

Kai generolas John A. Logan tapo pokarinės respublikos Didžiosios 
Armijos komendantu, jis 1868 m. gegužės 5 d. išleido garsųjį įstatymą 
'kad kiekvienas Didžiosios Armijos dalinys ruoštų atitinkamus minėji
mus ir puoštų savo žuvusiųjų draugų kapus gėlėmis... kad bet kokie šio 
meto neramumai neliudytų ateinančioms kartoms, jog mes pamiršome 
laisvos ir nepadalintos respublikos kainą”. Kapams puošti buvo skirtas 
paskutinis gegužės pirmadienis. Tais metais jis pasitaikė gegužės 30-ąją, 
kaip ir šiemet. Tai buvo pirmoji žuvusiųjų karių prisiminimo diena 
Washingtone, DC. Greitosios pagalbos mašinos vežė gėles iš Botanikos 
sodo, iš privačių sodų į Arlingtono kapines. Gen. Ulysses S. Grant, 
respublikonų kandidatas į prezidentus, buvo tribūnoje, o gen. James A. 
Garfield, tada buvęs Kongrese, vėliau irgi tapęs prezidentu, pasakė 
kalbą.

Daug kalbų nuaidėjo Vanikų dienomis po šios pirmosios tautinės 
šventės. Viena iš labiausiai jaudinančių buvo pasakyta Gettysburgo 
kovų laukuose 1934 m. prezidento Franklin D. Roosevelt. Kalbėdamas
apie Amerikos Pilietinį karą, jis pasakė: "Tautos tragedija buvo ta, kad 
žmonės vieri^ kito nepažino’.' '

Šie žodžiai gali būti pritaikyti ir dabar pasaulio žmonėms, kurie 
"nepažįsta vienas kito" tiek, kad užgniaužtų baimę, įtarinėjimus, karo 
grėsmę, kylančią iš nežinojimo ir nesusipratimų.

Ginti tėvynę nėra tiktai ginti šeimos židinius, asmenis ar tautos darbo 
vaisius, tai gelbėti tautai, siekti jos idealų, plėsti jos pasaulėvaizdį, remti 
jos pastangas siekti gėrio, skatinti jos ateities viltis ir tuo pačiu tarnauti 
žmonijai.

Šiose žuvusiųjų pagerbimo apeigose nuo amerikiečių neatsilieka ir 
lietuviai. Prisimename ne tik vietinės apylinkės mirusius savanorius- 
kūrėjus, kariškius, bet taip pat ir tą nesuskaitomą daugybę laisvės 
kovotojų, žuvusių įvairiomis progomis; prisimename partizanus, o taip 
pat ir vėlesnių dienų - Romo Kalantos, Sausio 13-osios bei Medininkų 
laisvės aukas; prisimename praradusiuosius savo gyvybes sovietų 
kalėjimuose bei nacių koncentracijos stovyklose. Maldos vienybėje 
prisiminsime juos visus šią Vainikų dieną.

Kaip butų juoda
be gyvo tikėjimo 

g 
Bronės Kalvaitytės prisiminimai

Dar viena bjauri kančia buvo — 
tai aibės blakių. Na ir siaubdavo 
jos mus naktimis, pors saujom 
jas semk. Naikindavome karštu 
vandeniu, bet neįmanoma buvo 
išnaikinti, kadangi gultai tuo 
metu buvo neišardomi. Jos pa
sislėpdavo plyšiuose. Nuo utėlių 
apsigindavome žibalu, kurį gau
davome pjūklams valyti nuo 
sakų. Į darbą varydavo ir sekma
dieniais. Jei gaudavome per 
mėnesį vieną sekmadienį 
pailsėti, būdavome laimingos. 
Tačiau sekmadieniais susirinkti 
bendrai maldai nepamiršdavo
me. Ne visada mums pasisekda
vo ramiai pasimelsti, dažnai 
prižiūrėtojai mus išvaikydavo. 
Tik paskutinįjį pavasarį mes, vi
sos kolonijos lietuvaitės, 
šventėme Velykas drauge, nie
kas mūsų nebevaikė.

Slinko dienos, mėnesiai ir me
tai, monotoniškai, vienodai. 
Naujai atvažiavusias apipildavo
me klausimais. Atvežtųjų iš Lie
tuvos klausinėdavome apie areš
tus ir trėmimus, SfBfe ūkinę 
padėtį. Deja, žinios buvo tik 

liūdnos. Vyko provokacijos, 
žuvimai, areštai, trėmimai. Su
kurti kolūkiai skurdo. Pavasarį 
karves reikėdavo kilnoti.

Kitokiais klausimais apiberda- 
vome užsienietes. Jų pas mus 
būdavo iš visų socialistinių šalių 
ir viena kita iš kapitalistinių. 
Daugiausia buvo vokiečių. Jos 
buvo labiausiai išprususios ir ge
riausiai orientavosi politikoje. 
Nežinau, ar taip man asmeniškai 
pasitaikė, ar tokia buvo tikrovė. 
Vokietės daugiau turėjo altruiz
mo, nei lenkės, vengrės ar ki- 
nietės. Pastarosios labai pešda- 
vosi ir tarp savęs. Su čekoslo- 
vakėm, bulgarėm ar korėjietėm 
negaliu lyginti, nes jų buvo labai 
mažai — du, trys žmonės negali 
atstovauti tautai.

Vakarų vokietės dėjo viltis į 
1952 metus. Jų be galo laukėme 
ir kai nusivylėme, beveik nebe
liko jokios prošvaistės dėl greitos 
laisvės. Tai buvo patys niūriausi 
metai... Kartais atplūsdavo ir to
kios mintys: “Gal ir gerai būtų, 
jei nupjautas medis griūdamas 
užmuštų ir mane, baigtųsi bado. 

Anicetas Simutis, dabartinis Lie
tuvos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose, savo gyvenimo didžiąją 
dalį praleido New Yorke.

Čia jis atvyko 1936 m., eidamas 
27 metus nepriklausomos Lietu
vos vyriausybės paskirtas Genera
linio konsulo sekretorium. Po ket
vertų metų čia pergyveno Lietuvos 
okupaciją. Sunkiausiose sąlygose 
jis dar 50 metų atstovavo paverg
tai Lietuvai. Išsilaikydamas parei
gose, jis anų laikų Lietuvą sujungė 
su naujai atstatyta nepriklauso
mybe. Naujoji Lietuva, įvertin
dama jo triūsą dėl Lietuvos lais
vės, paskyrė jį Lietuvos ambasa
doriumi Jungtinėse Tautose.

Šiais 1994 metais jis švenčia dvi 
sukaktis: savo gyvenimo 85-metį 
ir konsulinio bei diplomatinio dar
bo šešiasdešimtmetį. Kokia tai 
garbinga ir graži sukakčių šventė!

Čia praleidęs 58-erius metus, 
Anicetas Simutis sutapo su New 
Yorko lietuviais. Jis yra viso lietu
viškojo gyvenimo liudininkas: 
dalyvavo mūsų renginiuose, juos 
atidarė, sakė kalbas. Tamsiausiais 
Lietuvos okupacijos metais jis buvo 
laisvės šauklys, užsienio lietuvių 
tarpe palaikė optimizmą, laisvės 
atgavimo viltis, organizavo pagal
bą Lietuvai, atvykusiems lietu
viams padėjo įsikurti.

Dabar jis yra atstatytosios ne
priklausomos Lietuvos pirmasis 
ambasadorius Jungtinėse Tautose. 
Ir šiandien jis yra tvirtas, pareigin
gas, suradęs daug draugų Lietuvai 
tarp kitų tautų. Išeivijos lietuvi
ams, ypač New Yorke, tai didelė 
šventė, kad Anicetas Simutis čia

...
Lietuvos Respublikos ambasadorius Anicetas Simutis Įteikia
savo paskyrimo raštas Jungtinių Tautų Gen. sekretoriui 
Javier Perez de Cuellar 1991 m. spalio 8 d.

nuovargio ir pažeminimo kan
čios...” Bet taip būdavo tik sun
kiausiom valandom. Šiaip visą 
laiką buvo didžiulis troškimas 
pasilaidoti šventoje Lietuvos 
žemelėje... Labai mėgome tą 
dainą: “Ir vieno tetrokštu, o 
Viešpatie geras, leisk mirti 
Tėvynės laukuos”.

Pagaliau išaušo 1953 metų 
Stalino mirties diena. Tą naktį 
siautė Sibirui nebūdingas baisus 
vėjas, kuris išvertė net mūsų la
gerio tvorą. Rytą msės kalbėjo: 
“Gal Liuciperis pekloj pasikorė, 
kad į Sibirą toks vėjas atkeliavo”. 
Šis jų išsireiškimas gerai derinosi 
su tuo anekdotu, kuriame sako
ma, kad Stalinui mirus, Liucipe
ris iš peklos pabėgo.

Apie Stalino mirtį mes sužino
jome tik vakare. Daugelis tvoros 
išvertimą palaikėme simboliniu 
reiškiniu, pranašaujančiu mums 
laisvę. Tik deja, dar prireikė tre
jų metų, kad tai virstų tikrove.

1954 melais- prasidėjo sukili
mų bangos Karagandoje, Norils- 
ke ir kituose lageriuose. Sukili
mai vyko ten, kur buvo tūkstan
tiniai lageriai, vieni nuo kitų atit
verti mflro siena. Taišeto lage
riuose sukilimų nebuvo. Manau, 
kad tam turėjo reikšmės kelių ki
lometrų atstumas tarp lagerių, 
plius mažas, nesiekiantis tūks
tančio kalinių skaičius juose.

Po tų sukilimų, nors jie, kiek 
teko girdėti, nusinešė didelį 
skaičių aukų, kalinių gyvenimo

Paulius Jurkus 

mūsų tarpe švenčia savo sukaktis. 
Kad ta šventė būtų mum prasmin
gesnė ir aiškesnė, susipažinkime 
su jo kelione per gyvenimą.

- o -
Anicetas Simutis gimė 1909 m. 

vasario 11d. Tirkšliuose, Mažeikių 
apskrityje. Kai 1914 m. prasidėjo 
Pirmasis pasaulinis karas, jam buvo 
vos penkeri metai.

Apie savo tėvus prisiminimuose 
jis taip sako: "Giliame Žemaitijos 
šiaurės miestelyje, Klykoliuose, 
tėvas buvo valstybines monopolio 
krautuvės vedėjas. Carų valdomo
je Lietuvoje lietuvis padoresnės 
tarnybos retai kada galėjo tikėtis 
savame krašte. Prie! ištekėdama 
mama jau buvo spėjusi penketą 
metų pabuvoti Amerikoje. Tų laikų 
terminais, tėvai buvo'svieto matę", 
nes buvo keliavę ne tik toli už 
gimtųjų valsčiaus ribų,bet dargi ir 
už jūrų marių. Tų laikų sąlygomis 
materialiai gyveno jie patogiai".

Beveik su karo pradžia tėvas 
buvo mobilizuotas j caro kariuo
menę. Tuo pačiu ramus šeimos 
gyvenimas staiga nutrūko. Motina 
liko viena su vaikais. Aniceto bro
lis buvo vienais metais jaunesnis, 
gi sesutė gimė 1915 m. pradžioje. 
Beliko tik viena išeitis: keltis į 
mamos brolio tvarkomą šeimos 
ūkį Ukrinų - Židikų apylinkėje.
Bet tasai brolis irgi buvo mobili
zuotas. Liko žmona su dviem vai
kais, kurie savo amžiumi buvo 
panašūs į Anicetą ii jo brolį.

Ūkis turėjo 20 ha. Vyriausia šei
mininkė buvo mamos mama, pas-

sąlygos pagerėjo.
Pas mus buvo atvežtos mote

rys iš Džeskazgano lagerio. Jos 
pasakojo apie siaubingus susido
rojimus su sukilėliais. Tankais 
buvo traiškomi žmonės. Po tos 
egzekucijos zonoje matėsi žmo
nių rankos, kojos, galvos, tam
pėsi žarnos. Silpnesnės nervų 
sistemos moterys išprotėjo. Tai 
buvo aukos dėl geresnės kitų 
ateities.

Tą rudenį mums nuėmė nu
merius, nakčiai nebeužrakinda- 
vo barakų. Leido rašyti laiškus 
kas mėnesį, o vėliau ir neribotai. 
Net buvo leista susirašinėti lage
riui su lageriu. Už darbo normų 
ne/vykdymą neįkliuvo sumaži
namos maisto normos.

Tais metais išvežėiš mūsų tar- būdavo aplipdomas keliais šlykš-
po užsienietes. Prisimenu, vo
kietes guodė mus, kad ir mums 
ta daimė greitai nusišypsos. 
Dėja, laukti jos mums dar teko 
porą,metų, o kaliniui tai yra 
daug.

Neprisimenu kuriais metais, 
mus vežant prie Bratsko į ply
tinę; prie mūsų ešelono prijungė 
kriminalisčių vagoną Jos ke- 

■^Jtonėje labai triukšmavo, ne-
švankiai keikėsi. Labai bijojome, 
kad nepatektumėme į vieną la
gerį su jomis. Deja, taip ir įvyko. 
Na ir patyrėme tą pragarą, apie 
kurį mums pasakodavo senosios 
mūsų likimo draugės. Tik pas 
mus tas pragaras buvo žymiai 
švelnesnis. Mat jų, mūsų laimei, 

kui ėjo mamos svainė ir penki 
vaikai. Pats vyriausias buvo pen- 
kerių metų Anicetas. Nebuvo nė 
vieno suaugusio vyro. Kaimyni
niai ūkiai irgi buvo panašioje padė
tyje. Visur trūko darbo jėgos. Sun
kesniems ūkio darbams moterys 
samdė paauglius pusbernius.

Ūkiai buvo maži vienkiemiai. 
Apylinkė buvo tolokai nuo didžių
jų kelių - tikras Lietuvos užkampis. 
Bet vokiečių kareiviai ir čia užklys
davo. (Vokiečiai 1915 m. okupavo 
visą Lietuvą ir čia išsilaikė iki karo 
pabaigos.) Jie ieškojo maisto, ypač 
lašinių, sviesto, kiaušinių ir kitų 
gėrybių. Mainais parūpindavo 
sunkiai gaunamo žibalo, druskos, 
cukraus ir kitokių ūkiškų reikmenų.

I karo pabaigą maisto reikalai 
vis labiau sunkėjo. Žemaičiai 
prisiminė spaudos draudimo me
tus ir slaptas mokyklas su "darak
toriais". Ir Anicetui tokioje mokyk
loje teko pradėti savo "mokslus".

1919 m. Ukrinuose pradėjo veik
ti normali mokykla. Anicetas į ją 
atėjo jau mokėdamas skaityti ir 
rašyti, ir buvo paskirtas į aukštesnę 
klasę. Keturių skyrių pradžios 
mokyklą baigė Židikuose, ten iš
laikė egzaminus ir gavo baigimo 
pažymėjimą. Privačiai pasiruošęs, 
išlaikė egzaminus į Telšių Vysku
po Valančiaus vardo gimnazijos 
trečią klasę.

Telšin gimnazijoje
Stoti į gimnaziją išteklių nebu

vo, bet atsikuriančioje Lietuvoje 
mokslas buvo labai branginamas. 
Kas norėjo mokytis, sugebėjo pra
siveržti. Taip buvo ir Anicetui.

Nors pradžia buvo sunkoka, bet 
jis vis sukosi, bemokydamas atsili
kusius žemesniųjų klasių mokinius. 
Šis mokymo darbas Anicetui sekė
si. Perėjęs į penktą klasę, jis taip 
sustiprėjo finansiškai, kad net pa
jėgė nusipirkti dviratį. Tai buvo 
didelė prabanga, tik nedaugeliui 
prieinama. Dviračiu jis daug leng
viau pasiekdavo mokinius, gyve
nančius įvairiose miesto dalyse, 
net priemiesčiuose.

Telšiai buvo Žemaitijos kultūros 
centras. Veikė gimnazija, kurią 
išlaikė "Saulės* draugija. Vėliau ją 
suvalstybinus, pavadinta Vyskupo 
Valančiaus vardo gimnazija. Veikė 
mokytojų seminarija, suaugusiųjų 
kursai - gimnazija, Kunigų semi
narija ir amatų mokykla. Besimo
kančio jaunimo buvo pilnas mies-
tas. Gyvai reiškėsi jaunimo orga
nizacijos: ateitininkai, sĮcautai,

buvo tik šimtas, o muStfTOO.
Jos nei vienos iš mūsiškių ne

nužudė ir siuntinių įžūliai neati- 
minėjo. Nežinau, ar čia turėjo 
reikšmės, kad jų buvo mažuma? 
Gal labiau tai, kad buvo paskelb
tas įstatymas — galva už galvą. 
Bet gi ramybės nebeturėjome. 
Tai buvo būtybės nebeturinčios 
žmogiško veido... Kažkas bai
saus. Visos jos rūkė ir gėrė “če- 
fyrą” (tai labai stipri arbata). Iš 
kur gaudavo arbatžolių, nežino
jome. Darl>e jos išsimiegodavo 
kur nors užlindusios, o mums 
reikėjo jų normą padaryti. Briga
dininke joms nieko nesakydavo. 
Vakarais jos susirinkdavo į prau
syklos kambarį ir pradėdavo savo 
"posėdžius”. Kiekvienas žodis

čiausiais keiksmažodžiais. Vie
nos jų vadindavosi “suki”, kitos 
“žučki”. Na ir riedavosi iki pu
siaunakčio. O mes, išvargusios 
nuo darlx), negalėdavome už
migti. Paskųsti lagerio vadovy- 
l>ei bijodavome dėl jų kerštingu
mo. Viena laimė, kad tas praga
ras tęsėsi tik keturis mėnesius.

1956 metais mus pervežė į Ke
merovo sritį, Marijinsko lage
rius. Kriminalisčių su mumis ne
bevežė. Tą žiemą mūsų viršinin
kai skelbė, kad turi atvažiuoti 
teisinė komisija mūsų bylų 
peržiūrėti.

Pagaliau atėjo laimingas tų 
metų birželis... Atvažiavo ta 
lauktoji komisija, kuri visas bylas 

šauliai. Anicetas beregint įsijungė 
į visas organizacijas, bet greitai 
įsitikino, kad neužtenka laiko visur 
dalyvauti. Liko aktyvus moksleivių 
šaulių būrio narys ir jūrų skautų 
vadovas. Šauliai rengdavo iškylas 
ir manevrus, kuriuose buvo įdomu 
dalyvauti. Jūrų skautai plaukioda
vo po Masčio ežerą.

Žemaiti dar karta 
aplankius

Žemaitijoje tad prabėgo gražios 
Aniceto jaunystės dienos. Bet gim
naziją baigti teko Kaune. Ten jis 
pradėjo ir dirbti.

(Žemaitiją jam aplankyti teko 
tik 1993 m. rugpjūčio mėn., kai 
tarnybiniais reikalais viešėjo Lietu
voje. Be Vilniaus, kuriame jis lan
kėsi pirmą kartą savo gyvenime, 
jis pamatė ir tas vietoves, kur praė
jo jo vaikystė. Tai buvo Ukrinų 
apylinkė. Ir teko skaudžiai nusi
vilti. Pocaičių kaimo mažieji vien
kiemiai buvo visiškai dingę, lyg jų 
niekados nebūta. Tik Ukrinų ir 
Židikų bažnyčios tebestovėjo savo 
vietoje, nors aplinka ir buvo paki
tėjusi.

Panaši padėtis buvo ir tėviškėje, 
Alsėdžių apylinkėje. Žvirblaičių 
kaimo likęs tik vardas. Pastatų 
nebuvo nė pėdsako.)

Mokslas ir gyvenimas 
Kaune

1929 m. persikėlė į Kauno Aušros 
gimnaziją, kurią baigė 1930 m. Tų 
pačių metų rudenį įstojo į Pirmojo 
Lietuvos prezidento karo mokyk
los aspirantų kursus, kurie tęsėsi 
tik vienus metus. Baigęs tuos kur
sus, buvo pakeltas į jaunesniuo
sius atsargos leitenantus.

Grįžęs iš kariuomenės, 1931 m. 
pradėjo tarnybą Užsienio reikalų 
ministerijoje, pradžioje dirbo ad
ministracijoje, vėliau buvo ūkio 
skyriaus viršininku. Tuo pačiu 
metu įstojo ir į Vytauto Didžiojo 
Universiteto Teisių fakultetą, į 
ekonomikos skyrių, kurį baigė 
1935 m.

Universitete su keliais karo mo
kyklą baigusiais atsargos leitenan
tais suorganizavo studentų kari
ninkų korporaciją "Ramovė". Ani
ceto geriausias draugas Domas 
Stankūnas buvo išrinktas pirmo
sios valdybos pirmininku, Anice
tas Simutis - vicepirmininku, Ale
ksandras Kutka - sekretoriumi. Vė
liau į korporacijos veiklą įsijungė 
telšiškiai Klemensas Damašius ir 
Stasys Gudas. Korporacija išpopu
liarėjo ne tik universitete, bet ir už 
jo ribų.

Vos tik prasidėjo okupacija, tuoj 
(nukelta į 8 psl.)

peržiūrėjo. Dalis dar liko, lx*t ir 
joms bausmes žymiai sumažino. 
Man likusią bausmę nuėmė. l)et 
mano geriausiai draugei ne visą 
bausmę nuėmė. Ji dar liko lagery 
dešimčiai mėnesių. Po kelių die
nų paaiškėjo, kad dar pora lietu
vaičių lieka. Tai labai aptemdė 
mano išsilaisvinimo džiaugsmą. 
Išeidama pro vartus, nuo ašarų 
nemačiau kelio. Sargybinis iš 
bokštelio šaukė: “Neverk, ko 
verki, juk į laisvę eini". Jis gal 
ir nežinojo, kad mes ne visos 
išeiname, o gal ir neįsivaizdavo, 
kaip sunku palikti draugus ne
laisvėje...

Kelionėje į Lietuvą teko sutik
ti ir draugų, ir priešų. Vieni reiš
kė užuojautą, simpatijas, kiti 
svaidė piktas replikas, vadino 
fašistais.

Vilniaus geležinkelio stotyje 
pirmą kartą išgirdau lietuvišką 
pranešimą po aštuonerių metų. 
Ir džiaugsmo, ir skausmo ašaros 
plovė veidus. Iš traukinio išlipau 
Kaune. Čia l>egalo norėjosi bu
čiuoti taip gausiai krauju ir aša
rom aplaistytą Lietuvos žemelę, 
bučiuoti kiekvieną lietuvį... 
Tačiau reikėjo slėpti savo jau
smus, nes tai buvo ne toji Lietu
va, apie kurią svajojome, dėl ku
rios taip daug kentėjome. Virš 
jos tebebuvo iškeltas tas pats ge
ležinis kumštis, tik juo gal kiek 
rečiau buvo užsimojama.

(Bus daugiau)



Dramatiškas įvykis
Naujos, dar niekur nespausdintas, epizodas iš ciklo "Moteris su baltu chalatu”

Dr. Konstancija Paprockaitė-Šimaitienė
3 Pabaiga
- Pagreitinkit visa reikalą, nes aš 

ilgiau delsti jau nebegaliu, - ne
kantravo jis.

- Daktare, kiek tai nuo manęs 
pareina - bandau ir bandysiu - 
atsakiau.

- Nefilosofuokit ir nesukit ratu 
vis tą patį - suriko jis. - Aš laukiu 
iš jūsų konkretaus atsakymo, o ne 
iliuzijų! - ir triukšmingai pakabino 
telefono ragelį.

Jau buvau beeinąs valgyti prieš
piečių, kai tarpdury sulaikė mane 
sekretorė.

- Daktare, prašau sugrįžti, tai 
jums telefonas, - pranešė ji.

Apsisukęs grįžau atgal. Intuity
viai nujaučiau, kad dabar skambi
na vienas iš konsultantų. Ir neap
sirikau..

- Jūsų man atsiųstus kaulo tepi
nėlius išanalizavau. Esu įsitikinęs, 
kad navikas yra piktybinis, patvir
tino jis mano diagnozę.

Išgirdęs iš jo tokius magiškus 
žodžius, nuoširdžiai padėkojau 
jam, ir didelio džiaugsmo pagau
tas, nuėjau valgyti.

Po kurio laiko vėl į savo kabi
netą sugrįžau. Patogiai įsitaisiau ir 
dažnai pažvelgdamas į ant sienos 
kabantį laikrodį, su didžiausia vil
timi laukiau žinių iš antrojo kon
sultanto.

- Ak, kokios vis dėlto ilgos tos 
laukimo minutės!, - galvojau, žiū
rėdamas į ritmiškai judančią laik- 
rodžio švytuoklę.

Galų gale ir antras konsultantas 
atsiliepė.

- Daktare S. - skambiu balsu praš
neko jis, - labai kruopščiai išanali
zavęs jūsų man atsiųstuosius kau
lo tepinėlius, turiu pranešti jums 
labai džiugią žinią. Visi jie rodo 
gėrybinį naviką.

Toks jo atsakymas, lyg plaktuku 
trenkė man į galvą, nes mano viltis 

pasiremti jų diagnoze subyrėjo 
kaip smėlio pilis. Ir aš visai nejučio
mis jį užklausiau:

- Daktare, ar taip?
- Taip. Pozityviai taip - patvirti

no jis.
Susirūpinęs padėkojau jam už 

konsultaciją, o pats pasijutau toks 
nelaimingas, lyg paukštis netekęs 
sparnų. Iš nusivylimo pradėjau net 
Visagaliui priekaištauti. Kodėl Jis 
savo išmintingą, žilą galvą nusuko 
nuo manęs?

Dabar atėjo man lemiantis mo
mentas padaryti sprendimą ir aš 
pasijutau, lyg bekabantis ant vora
tinklio gijos. 

O ką man dabar daryti? Nebe- - Taip, visiškai tikras, - patvirti- 
žinojau ko tvertis. Savaime aišku, 
kad reikalas yra perdaug rimtas, 
kad galėčiau į jį pro pirštus žiūrėti. 
Net šaltas prakaitas mane išpylė. 
Rankos pradėjo drebėti. Širdis, lyg 
lokomotyvas krūtinės ląstoje ėmė 
daužytis. O mąstymo aparatas bu
vo tiek įkaitęs, net atsisakė funkd- 
jonuoti.

Buvau fiziškai ir dvasiškai ne tik 
išsisekęs, bet ir sužlugdytas. Iš vi
sos širdies gailėjausi, kad buvau 
toks naivus. Lengvapėdiškai rizi
kuoti prisiimti tokias atsakingas 
pareigas, nors mano intuicija sakė, 
kad tam dar nesu pribrendęs. O 
Viešpatie! Kokia dabar didelė atsa
komybė krenta ne tik ant mano 
galvos, bet ir ant mano sąžinės! 
Juk galutinį sprendimą turiu pada
ryti aš, aš... vienas.

Užsidėjęs rankas už nugaros, ner
vingais žingsniais pradėjau po labo
ratoriją vaikščioti pirmyn ir atgal.

Susirūpinęs priėjau prie dvide
šimts keturias valandas juodą kavą 
verdančio virdulio. įsipyliau vieną 
puoduką. Po to, antrą. Išgėrus 
antrą, įvyko tiesiog dramatiškas 
pasikeitimas. Mano nervai atsilei-

do. Mąstymas prablaivėjo. Ir pasi
tikėjimas savimi sušvito.

Skubiai atsisėdau prie mikrosko
po. Susikaupiau. Ir įsmeigęs akis, 
tai į tepinėlius, tai į piktybinio 
naviko piešinius, derinau juos.

Atrodė, lyg geroji fėja pasibeldė 
man į duris, nes abejonės ūmai 
išnyko, liko tik aiškus piktybinio 
naviko vaizdas.

Tučtuojau nuėjau prie telefono 
ir paskambinau chirurgui. Paaiški
nau jam apie prieš tai gautus kont
roversiškus rezultatus ir pasakiau 
savo galutinį sprendimą.

- Daktare S., ar jūs tikras? - kiek 
pamąstęs, paklausė jis mane.

nau jam.
- Hmm! Aš jūsų nuomonę res

pektuoju ir prileidžiu, kad jūs ne
padarėte klaidos. Todėl pasikliau
damas jūsų diagnoze, aš poryt 
amputuosiu jaunuoliui koją, - ir 
kiek palaukęs, gąsdinančiai pri
dūrė:

- Daktare S., ar jūs suprantate, 
kokią didelę atsakomybę nešate?
- Suprantu, - nei kiek nedvejo

damas atsakiau jam. - Esu atsakin
gas prieš jus, ligonį, jo tėvus, Die
vą, savo sąžinę ir Hipokrato prie
saiką. Ir mano kaktą staiga išpylė 
prakaito lašai.

Šiandien, kaip pagalvoju, kaip 
gaila, kad tais laikais mes neturė
jome tokių preciziškų mikrosko
pų, kokius turime dabar. Be abejo, 
mano problema tada būtų visų 
vienodai išspręsta.

Pagaliau lemiamas momentas 
atėjo. Operacijai paskirtą dieną, 
brėkštantis rytas buvo miglotas ir 
niūrus. Tačiau netrukus pakilo vė
jelis ir lengvutėmis bangomis 
pradėjo stumti ūkanas nuo ligoni
nės pastato vis tolyn ir tolyn... 
Padangėje oranžiniu kamuoliu su-)r , grįžau ir su širdgėla operacinę salę

virpėjo saulutė ir metė savo šiltus 
spindulius į "East River" gelmes.

Ant operacinio stalo, narkozės 
apsvaigintas, aukštelninkas gulė
jo, vėžio ligos paliestas jaunystės 
žiedas. Anestezistas, kaip Budda 
sėdėjo prie jo galvos. O aplink jį 
susikaupę, pusbalsiu kalbėdami, 
įtemptai, be atodūsių dirbo chirur
gai ir operacinė gailestingoji sesu
tė. i ‘

Kiek nuošaliau nuo jų su mig
lotomis mintimis, tvinksinčiais iš 
baimės smilkiniais ir smarkiai pla
kančia širdimi, stovėjau aš. Išplėtęs 
akis, įtemptais lyg smuiko stygos 
nervais, sekiau operaciją, nes vi
duje vis dar nerimavau.

Atskyręs nuo šlaunies kaulo 
minkštuosius audinius, chirurgas 
paėmė iš kaulo biopsiją ir įteikė 
man.

Galvotrūkčiais nubėgau į labo
ratoriją. Padariau tepinėlį. Pakišau 
po mikroskopu ir nudžiugau, kad 
dėl diagnozės neapsirikau.

Palengvėjusia nuotaika, nušvi
tusiu veidu, kojomis nesiekdamas 
žemės, sugrįžau į operacinę. Me
čiau greitą žvilgsnį į chirurgą ir, 
linktelėjęs galvą, daviau jam ženklą 
operaciją tęsti.

Laiminga šypsena pasirodė jo 
lūpose ir jis, paėmęs pjūklą, pradė
jo dilinti ligonio šlaunies kaulą.

Jaunuolio kojos amputacija gi
liai palietė mano širdį, ir man pa
sidarė taip liūdna, taip graudu. 
Kokia tragedija! Pilna gražių sva
jonių ir polėkių studento žavinga 
jaunystė sudužo į skeveldras. Nete
kęs beveik ketvirtadalio savo kūno, 
jis daug ko gyvenime turės atsi
žadėti. Ir savo pasirinktų studijų 
tęsti jau nebegalęs. .

Staiga mane užplūdo neapsako
mas graudumas ir aš pajutau, kad 
mano akių kampučiuose pradėjo 
rinktis ašaros. Dėjau pastangas 
sukontroliuoti savo emocijas, bet 
nesisekė. Ir aš net nepajutau, kaip 
mano veidu, jos viena po kitos 
pradėjo riedėti...

Omai nuo operacinio stalo nusi- 

apleidau.
Šis įvykis buvo vienas iš sunkiau

sių mano, kaip pradedančio kopti 
karjeros pakopomis patologo, pro
fesinis bandymas. Tačiau jis buvo 
man toks naudingas, lyg žemės 
druska. Nes per jį, ir tik per ji, aš 
įsigijau pasitikėjimą savimi ir 
prestižą kitų kolegų tarpe. Nevel
tui yra sakoma "nėra to blogo, kad 
neišeitų į gera".

Giliu vidinės palaimos veidu jis 
baigė savo kalbą.

Padėkojome daktarui S. už taip 
įdomiai, jautriai ir vaizdžiai at
pasakotą jo profesinio gyvenimo 
dramatišką įvykį ir, palinkėję jam 
saulėto auksinio amžiaus, skirstė- 
mės namo.

Pakely dar kurį laiką disku
tavome ką tik iš jo išgirstą epizodą 
ir ne vienas iš mūsų galvojome: 
kokia naudinga, prasminga, įdo
mi ir įvairi yra mūsų profesija, 
nors labai atsakinga, rizikinga, sun-

V •
Atsiųsta paminėti

Juozas Lukša - Daumantas: LAIŠKAI MYLIMOSIOMS. Išleido "Į 
Laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti". Redaktoriai: Julius Keleras ir 
Juozas Baužys. Virželio projektas Onos Baužienės. Spaudė "Draugo" 
spaustuvė Chicagoje, 1993 m.

Garsusis partizanų vadas Juozas Lukša-Daumantas, atvykęs į Vakarus, 
čia buvo vedęs Nijolę Bražėnaitę. Bet jis buvo davęs partizano priesaiką 
kovoti dėl Lietuvos laisvės. Dėl tos Lietuvos laisvės jis buvo prasimušęs 
pro geležinę uždangą ir čia rengėsi tolimesnei partizanų veiklai, grįžimui 
į Lietuvą. I Lietuvą jis grįžo ir ten žuvo 1951 m. rugsėjo 4 d.

Viena mylimoji buvo Tėvynė Lietuva, dėl kurios jis žuvo, antroji, 
kurią jis sutiko Vokietijoje ir vedė. Iš čia kilo knygos pavadinimas 
"Laiškai mylimosioms". Visi laiškai buvo rašyti Nijolei Bražėnaitei nuo 
1948 m. liepos 24 d. iki 1950 m. spalio 9 d. Iš viso 137 laiškai. Laiškų 
autorius negyveno vienoje vietoje. Jis keliavo iš vienos valstybės į kitą, 
iš miesto į miestą, buvo rengiamas naujiems uždaviniams ir grįžimui. 
Iš sustojimo vietų jis ir rašo laiškus Nijolei, savo mylimajai. Tie laiškai 
daugel metų kaip brangūs suvenyrai buvo saugomi jo žmonos Nijolės. 
Draugų skatinama, ji ir išleido atskirą knygą, kuri pilna meilės, roman
tikos, pilna Europos ir Lietuvos, jos sunkių laisvės kovų, pilna didelio . 
idealizmo. Atsiskleidžia sudėtingas asmens pasaulis, pilnas meilės Nijo
lei ir Lietuvai. Knyga turi 247 psl. Kaina 12 dol. Gaunama "Darbininke".

- Lietuva ir Kaliningradas 
susitarė dėl automobiliu tranzito. 
Nutarta supaprastinti tranzitu tvar
kymą. Taip pat nuspręsta atidėti

ningrado srities gyventojams.
- Danija šiemet skiria 300 

mln. kronų privačiai verslininkys- 
tei plėtoti Baltijos valstybėse. 100

trims mėnesiams vizų režimą Kali- mln. - neatlyginama pagalba.

ki ir kieta, kaip uola.

Epilogas
Išęjęs i pensiją, dr. S., pasinėrė į 

savo pomėgius. Dažniau pradėjo 
lankyti koncertus, teatrus, muzie
jus... Rašyti iš savo turtingos praei
ties straipsnius. Netgi svajojo vie
ną dieną išleisti knygą.

Tačiau... jis visiškai nenujautė, 
kad likimas jam jau tiesta pinkles. 
Neprabėgus net metams, jis, 
važiuodamas taksi į Metropolitan 
operą, pateko į avariją. Ir koks 
sutapimas! Dr. S. buvo kritiškai 
sužeistas prie New Yorko univer
siteto ligoninės, kurioje jis atvykęs 
į Jungtines Amerikos Valstijas buvo 
pradėjęs kopti pirmąsias savo kar
jeros pakopas. Ten jis, vos ky
lančios saulės spinduliams rausvai 
nuspalvinus ypatingos priežiūros 
palatos langą, rytmečio ramybėje, 
užvertė ir paskutinį savo gyveni
mo lapą.

NEW YORK Į RYGĄ

/<\
Taupios Kelionės 

w j Pabaltijį
TAUPYKITE LAIKA... tiesioginė kelionė iš New Yorko Kennedy aerodromo 
iki Rygos (Latvija). American TYans Air yra greičiausias kelias į Pabaltijį!

TAI PYKITE PINIGUS... palyginkit ir sutaupysit keliaudami su American 
Trans Air. Jums geriausias aptarnavimas ir prieinamiausią kaina!

nuo
KAINA Į VIENĄ PUSĘ IŠ ŠIŲ MIESTŲ:
(Persėdimas VIA New Yorko J.F.K.)

Atlanta nuo $411 Delroil nuo ‘344 Philadclphia nuo $324

Boston nuo $279 Los Angeles nuo ‘397 l’ltlshurg nuo ‘329

Clcveland nuo $370 Mlami nuo ‘419 Seatlle nuo ‘399

Chicago nuo ‘434 Minneapolis nuo $329 San Franclseo nuo ‘397

Kelionė j vieną pusę,.perkant 
bilietą j abi puses'

ko.noj yro nesezomnes keliavimo kainos Kai prosdes keliavimo sezonas 'OflK 
peok , įos bus tymo; brangesnes g,lietus reiluo užvsokyh bent 21 dienp pr«t skrydį 

j P^* P** keliones Mietu kai už juos mokėsit*. 
Sos ATAs skrydžv New York Ryga sąlygos galiojo nuo 5/7/94 iki 10/31/94

Ar Jus skrendal biznio reikalais, ar 
pasimatyti su filminėmis. Jus norit 
ten nukeliauti kuo greičiau. Nereikia 
persCstl j kita lėktuvą, nereikia be 
reikalo išleisti dar daugiau pinigu. 
ATA’s tiesioginis skrydis iš Ncw Yorko 
į Pabalti jį yra patogus, ekonomiškas, 
ir labai paprastas. Juk Jus visada to 
ir norėjote.

Dėl. pigiausios kelionės į Pabaltijį skam
binkit Jūsų kelionių agentui arba ATA: 

800-382-5892

American Trans Air



Kompozitoriaus K. V. Banaičio 
minėjimas Vilniuje

Kazys Viktoras Banaitis (1896 - 
1963) paskutinius keliolika gyveni
mo metų praleido Brooklyn, NY. 
Čia jis sukūrė savo operą 'Jūratė ir 
Kastytis". Čia jis, savo brolio Bro
niaus šeimos globojamas, mirė 
1963 m. Kalėdų rytą.

Kompozitoriaus K. V. Banaičio 
30 metų mirties sukaktis buvo 
išsamiai paminėta Vilniuje, kur 
įvyko jo kūrinių koncertas bei pa
skaitos - laidos per radiją ir televizi
ją. Radijo laidą pravedė muzikolo
gas V. Venckus. Televizijos pro
gramoje buvo rodomos autorinio 
koncerto ištraukos; apie kompozi
torių kalbėjo žinoma muzikologė 
Ona Narbutienė.

K. V. Banaičio kūrinių koncer
tas, kurį pravedė Ona Narbutienė, 
įvyko sausio mėn. 18 d. Lietuvos 
menininkų rūmuose. Programoje 
buvo atlikta sonata-rapsodija vio
lončelei (grojo violončelistas R. Ar- 
monas ir pianistė I. Uss); fragmen
tai iš "Sutemos giesmių ir vizijų" 
fortepijonui (skambino H. Znaidzi- 
liauskaitė); Sonatos smuikui su 
fortepijonu II dalis ir epilogas (at
liko smuikininkas K. Kanišauskas 
ir pianistas E. Ignatonis); dalis ins- 
trumentininio trio "Lietuvos idili

Garbė Lorcai, Dauguvietytei, 
Kalvaitienei

Didžiulės baltos sienos, tamsūs 
baldai, sunkios kėdės, deganti žva
kė pilnai apšviestoje scenoje... 
Tokiais simboliniais įvaizdžiais Ha
miltono teatro "Aukuras" ilgametė 
režisierė Elena Dauguvietytė Kuda
bienė pradeda ispano poeto ir dra
maturgo Federico Garcia Lorca 
(1898-1936) tragišką pasakojimą 
apie seną našlę Doną Bernardą, 
kuri tironiškai valdė savo penkių 
neištekėjusių dukterų likimą An
dalūzijoje, ką jis lyg tai matė rea-
liame gyvenime savo akimis. Daug 
kas mano jog su Juo savo pasku
tiniu vaidinimu Garcia Lorca pa
suko iš poeto kelio i realistinę 
dramaturgiją. Tai nėra tiesa - jis 
visą laiką buvo ir liko dramatiniu

Aplink 
. pasaulį

□ Popiežius Jonas Paulius II ge
gužės 18 d. pažymėjo savo 74-ąjį 
gimtadienį, vaišindamasis vaisiniu 
pyragu, saldžiu baltu vynu "Can- 
nellino’ ir priimdamas daugybę 
sveikinimų. Deja, Šv. Tėvui gimta
dienį teko švęsti Gemelli ligoni
nės palatoje, 10 aukšte. Tai jau 
antrasis kartas, kada Jonui Pauliui 
II tenkasutikti gimtadienį ligoni
nėje - pirmą kartą tai buvo 1981 
m., kada 1981 m. gegužės 13 d. 
pasikėsintojas iš Turkijos sužeidė 
Šv. Tėvą. Gegužės 17 d. Vatikanas 
paneigė žinią, praneštą Ispanjos 
laikraščio, kad Jonas Paulius II ser
ga Parkinsono liga. Tai viena iš 
paskutiniųjų spekuliacijų, kad Šv. 
Tėvas sunkiai serga.

□ Daugiau nei 200 monarchistų, 
giedodami "Dieve, saugoki carą", 
mojuodami juoda-geltona-balta 
caro vėliavomis, gegužės 19 d. žy
giavo Maskvos Raudonąja aikšte, 
tuo pažymėdami paskutiniojo Ru
sijos imperatoriaus gimimo jubi
liejų. Daugelis demonstracijos da
lyvių pasisakė už monarchijos at
statymą Rusijoje. Policija saugojo 
gatves nuo praeivių, kurių daugu
ma simpatizavo demonstracijai, 
bet nerodė didelio entuziazmo.

□ Ukrainos socialistų partijos 
lyderis Oleksander Moroz, kuris 
yra prieš radikalias priemones eko
nomikos atstatyme, gegužės 18 d. 
buvo išrinktas respublikos parla- 

jos" (J. Dvarionas - smuiką s, D. 
Statkevičiūtė - arfa ir A. Budrys - 
klarnetas). Vokalinius K. V. Ba
naičio kūrinius atliko D. Juodikai
tytė ir B. Tamašauskas, padainuo
dami kompozitoriaus harmonizuo
tas liaudies dainas ir ištraukas iš 
operos "Jūratė ir Kastytis" (B. Buivy- 
daitės libretas).

Kompozitoriaus brolio Justino 
duktė Ramutė Banaitytė-Hennings, 
pasirūpino, kad šis paminėjimas 
įvyktų Lietuvoje, Vilniuje. Undi
nė Nasvytytė ir jos vyras Jonas 
Mašanauskas buvo šio minėjimo 
organizatoriai. Autorinis koncer
tas, sutraukęs labai daug publikos 
buvo plačiai aprašytas Lietuvos 
spaudoje.

Kompozitorius K. V. Banaitis 
prieš mirdamas savo nespausdintų 
kūrinių rankraščius ir archyvą pa
liko globoti seserėčiai Salomėjai 
Nasvytytei-Valiukienei, ilgus me
tus išdirbusiai Yale Universitete 
bibliotekininke. Ji rūpinasi rankraš
čiuose likusių harmonizotų liau
dies dainų išleidimu. Šiomis dien
omis baigtas spausdinti kompozi
toriaus harmonizuotų 88 dainų 
mišriam chorui leidinys. Jį redaga
vo Manigirdas Motekaitis, gaidas 

poetu.
Bemardos antras vyras mirė, ir ji 

reikalauja aštuonių metų gedulo. 
Jos apsėdimas dėl statuso ir iškreip
tas šeimos garbės supratimas veda 
prie savo penkių dukterų (tarp 20 
ir 39 metų) tironiško pavergimo. 
Pondja, šeimos tarnaitė, neapken
čia Bemardos ir gaili merginų, 
tačiau, žinodama savo padėtį, te
gali vykdyti Bemardos potvarkius. 
Palėpėje yra uždaryta senelė Mari
ja Josefa, kuri yra lytiškai repre- 
suota ir laikoma išprotėjusia. Yra * žino, jog Adela slapta susitikinėja dos Albos rolėje pasiekė^ teatro
rengiamos vedybos tarp vyriau
sios dukters Augustuos ir jaunesnio 
vyro Pepe ei Romano (kurio sceno
je nematome), bet jauniausia duk
tė Adela yra begaliniai įsimylėjusi

mento galva. Moroz gavo 171 balsą 
iš 335. Jo oponentas Vasilij Durdi- 
nets, prezidento Leonid Kravčiuk 
rėmėjas, - tik 103 balsus. 50 metų 
Moroz pasisako už parlamento tei
sių išplėtimą, atimant kai kurias iš 
prezidento. Moroz priklauso par- 
lameto komunistiniam blokui.

□ Anglijos princas Charles ge
gužės 18 d. aplankė Britanijos fi
nansuojamą Rusijos ūkį. Išvada: 
bulvių derlius tris kartus padidėjo 
nuo to laiko, kada britai pirmą 
kartą atvyko su patarimais ir pini
gais į ekspermentinį ūkį netoli 
Carskoje kaimo, buvusių caro rū
mų už St. Peterburgo. Princas Char
les apie 40 minučių vaikščiojo po 
ūkio laukus, kalbėdamasis su dar
bininkais ir traktoristais. Anglijos 
princo vizitas į Rusiją buvo pirma
sis oficialus Anglijos karališkasis 
vizitas nuo pat Rusijos caro laikų. 
Princas Charles pasirašė kontraktą 
atspausdinti ir padedi išsaugoti 170 
metų senumo didžiausio Rusijos 
poeto - Alksandro Puškino rank
raščius.

O Rusijos avialinijų pilotai gegu- 

Naujo vaisto tyrimai 
Vilniaus Universitete

Algio Vasio, LCC (Lithuanian Commerce Corporation, Ltd.) vicepre
zidento, iniciatyva Vilniaus Universiteto Raudonojo Kryžiaus ligon
inėje 1993-94 metais vyko naujo antireumatinio vaisto "Tepoxalin" 
klinikiniai tyrimai. Darbas buvo vykdoma R.W. Johnson (Johnson and 
Johnson) Farmacijos Instituto Šveicarijoje užsakymu.

Atsakinga darbo vykdytoja yra Vilniaus Universiteto Medicinos 
Fakulteto Bendrosios Terapijos ir Reumatologijos Klinikos vyr. asis
tentė, medicinos daktarė Irena Butrimienė. Tyrimuose taip pat dalyva
vo klinikos vadovas, medicinos daktaras Algirdas Venalis.

Klinikiniai tyrinėjimai sėkmingai baigti. Dabar vyksta mokslinė gautų 
rezultatų analizė.

Tai yra pavyzdys, kaip išradingumo dėka, kompetentingi Lietuvos
medicinos mokslininkai pristatomi užsienio firmai, ieškančiai tokios
paslaugos. A Vasys atliko šį darbą nemokamai.

spausdinimui paruošė Kazys Skais- 
girys, išleido Salomėja ir Vytautas 
Valiukai, spaudė V. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje.

Prieš porą metų gaidų leidėjas 
Kaune V. Petronis, išlaikęs jam 
karo metais Lietuvoje paliktą rank
raštį, išspausdino K. V. Banaičio 
harmonizuotų 30 dainų vyrų cho
rui rinkinį. 1993 m. Kauno Kon
servatorijos dekano R. Čepinsko 
rūpesčiu, Lietuvos Muzikų Draugi
ja išleido visas K. V. Banaičio iš
likusias originalias dainas solo bal
sui su fortepijonu. Lietuvoje ruošia
mas spaudai likutis rankraščiuose 
rastų harmonizuotų liaudies dainų 
chorams ir solo balsui.

Per paskutinius pora metų muzi
kologė Ona Narbutienė parašė eilę 
straipsnių apie K. V. Banaičio kūry
bą bei jo publicistinius raštus. Taip 
po ilgų tylos metų kompozitorius 
Kazys Viktoras Banaitis, gerai žino
mas Nepriklausomoje Lietuvoje ir 
išeivijoje, pagaliau sugrįžo į Tėvy- 
nę.

Giedra Gudauskienė

Elena Kudabienė, dramos 
aktorė, Hamiltono "Aukuro" 
teatro režisierė.
į Pepę ir prieštaraujanti iki neat
sargumo. Jos sesuo Martirija irgi 
myli Pepę ir iš pavydo sukelia 
sąmyšį, kurio metu Bernarda su

su Pepe. Bernarda griebia šautuvą 
ir išbėga nušauti Pepę. Martirija 
tuomet pasako Adelei, jog Pepe 
buvo nužudytas, nors iš tikrųjų jis 
pabėgo. Adela nubėga į savo kam- 

žės 18 d. išėjo į streiką dėl saugu
mo priemonių menkumo ir pensi
jų. Dabartinės Rusijos pilotų pen
sijos siekia tik $35 per mėnesį. 
Profsąjunga, vienijanti apie 95% 
40,000 išėjusių į pensiją Rusijos 
pilotų, reikalauja, kad pensijos 
būtų pakeltos mažiausiai iki $106 
per mėnesį.

□Japonijos vyriausybė kelis kar
tus pakartotinai atmetė imperato
riaus Akihito ir imperatorienės Mi- 
chiko planus aplankyti Pearl Har- 
bor, tuo metu, kai jie ateinantį 
mėnesį lankysis Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. Keletas pagrindinių 
laikraščių gegužės 19 d. pranešė, 
kad sprendimas nelankyti Pearl 
Harbor (jis buvo netikėtos Japoni
jos atakos ant JAV Pacifiko flotilės 
1941 m. gruodžio 7 d. taikinys) 
dėl opozicijos iš Japonijos koncer- 
vatorių. Jie mano, jog Japonija 
neturi parodyti jokio apgailestavi
mo dėl Pacifiko karo. Japonijos 
imperatoriškosios poros vizitas 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
prasidės birželio 10 d. ir užtruks 
dvi savaites.

Prisimintas komp. VI. Jakubėnas
Gegužės 15 d. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje Chicagoje 

prisiminta komp. Vlado Jakubėno gimimo 90-ties metų sukaktis ir 
išklausytas jo kūrinių koncertas. Šį minėjimą surengė VI. Jakubėno 
vardo draugija, kurios pirmininkas Edvardas šulaitis ir atidarė pro
gramą. Pradžioje VI. Jakubėno sesuo Halina Dilienė trumpai pasveikino 
susirinkusius. Platesnę paskaitą apie kompozitorių skaitė Floridoje 
gyvenantis muz. Algis Šimkus. Kalbėtojas į savo pranešimą įpynė 
minčių iš jo asmeniško bendravimo su kompozitoriumi.

Meninėje dalyje pasirodė šeši vokalistai:Lijana Kopūstaitė, Algi
mantas Bamiškis (abu neseniai atvykę iš Lietuvos),Tadas Rūta, Dalia 
Eidukaitė-Fanelli, Algirdas Brazis, Jonas Vaznelis. Meninės dalies pra
džioje solo fotepionu pagrojo VI. Jakubėno mokinys Manigirdas Mote
kaitis, kuris vėliau akompanavo solistams.

Programoje pasirodė ir Jakubėno draugijos mišrus vokalinis kvarte
tas (A. Bamiškis, A. Buntinaitė, D. Eidukaitė, L Sprindys), kuriam 
vadovavo iš Vilniaus, atvykęs dirigentas prof. Anicetas Arminas. Šis 
Lietuvos vyrų choro "Varpo" dirigentas taip pat paruošė ir kamerinį 
chorą (18 balsų), kuris sudainavo 4 kūrinius: "Vieversėlį", "Aukšti 
kalnai", 'Už jūrų, marių", "Nurimk, sesut".

Minėjimo pabaigoje visiems dalyviams padėkojo draugijos sekre
torė ir iždininkė Erika Dilytė-Brooks, kuri pakvietė svečius (jų buvo 
daugiau negu 150) kavutei.

VI. Jakubėnas buvo prisimintas ir radijo bangomis per "Margučio" 
programą. Čia buvo perduota muz. A. Šimkaus paskaita ir kūrinių iš
anksčiau įvykusio minėjimo.
i Lietuvoje VI. Jakubėnas buvo prisimintas gerokai plačiau ir tas 
buvo padaryta Chicagoje veikiančios VI. Jakubėno vardo draugijos ir 
jos skyriaus Vilniuje rūpesčiu. Minėjimai buvo surengti Vilniuje, 
Biržuose, Kaune. Vilniaus Filharmonijos salėje Lietuvos nacionalinis 
simfoninis orkestras (dirigentas J. Domarkas), Kauno valstybinis choras 

' (dirigentas J. Kalcas) atliko VI. Jakubėno simfoninius kūrinius ir kantatą 
"Mano pasaulis". Mažvydo bibliotekoje buvo atidaryta komp. VI. 
Jakubėną ir jo kūrybą liečianti plataus masto paroda. E. Š.

barį ir pasikaria. Galų gale Bernar
da, norėdama išsaugoti šeimos 
garbę, suklastoja tiesą ir paskelbia 
jog Adela mirė nesutepta.

Kaip anksčiau minėjau, fotografi
ja poeto rankose yra daugiau negu 
tik paprastas atvaizdas. Žiūrovai 
suranda Bemardos .Albos namuo
se ne vien realų pasaulį vietos ir 
laiko atžvilgiu, bet svarbiausią 
konfliktą žmonijos istorijoje tarp 
tvarkos ir laisvės, tarp įstatymų ir 
asmeniškos laisvės. Tai yra ieškoji
mas utopinio pasaulio, nebūtinai 
netikro, kur Adela turėtų mirti ir iš 
viso nebūtų tokios padėties, prive- 
dusios prie mirties.

Elena Dauguvietytė Poncijos 
rolėje ir Marija Kalvaitienė Bemar— savo charakterį įvairiomis nuo-

aukštumas. Jos puikiai atskleidė 
klasių skirtumą (ko pavyzdžiui 
pasigedau garsiame britų pasta
tyme 1987 metais su Glenda Jack- 
son ir Joan Plovvright) ir sukūrė 
nustabias mizanscenas (ko ypač 
trūko Mario Camus filme). 
Užklausiau Elenos Dauguvietytės, 
kodėl pasirinko statyti tarptautinį 
klasiką Garcia Lorca. Jos atsaky
mas - patriotika nebėra šiandien 
tokia aktuali, ir ji norėjo išbandyti 
savo jėgas sunkiame uždavinyje. 
Turiu pasakyti, jog užmojis baigė
si sėkmingai. Teko matyti daug 
išeivijos teatro pastatymų, tačiau 
šis spektaklis yra jei ne pati viršūnė, 
bet tikrai moterų vaidybos pati 
viršūnė be jokių abejojimų.

. St. Povilaitis vėl dainavo Chicagoje
Lietuvos estradinį dainininką Stasį Povilaitį Chicagos lietuviai pirmą 

kartą girdėjo pereitą rudenį. Šiemet vėl atskridęs į JAV, jis jau dainavo 
Miami, St. Petersburge, Baltimorėje, Philadelphijoje. Atvykęs į Chicagą, 
balandžio 30 d. koncertavo Jaunimo Centro didžiojoje salėje. Pro
gramoje - 20 dainų.

Solistas gegužės 4 d. padainavo 4 dainas "Seklyčios" patalpose sureng
tame Motinos dienos minėjime. Po to dar pora vakarų su įvairiomis
šokių melodijomis linksmino "Playhouse" klubo svečius.

Stasys Povilaitis žada į JAV sugrįžti šį rudenį ir gastroles pradės nuo 
Chicagos. Rugsėjo 10 d., šeštadienį, dainuos Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje ir tuo atidarys Chicagos lietuvių renginių rudens sezoną. Po to su 
koncertais vyks i kitus miestus. (E. Š.)

Algis Vasys, LCC Ltd. viceprezidentas, ir medicinos daktarė
Irena Butrimienė Vilniaus Universiteto ligoninėje.

Beje, tai yra dviejų rolių vaidini
mas. Kitos rolės yra antraeilės. Ir 
tose antraeilėse rolėse būta ir an- 
traeiliško vaidinimo, tačiau ir Adela 
(Genovaitė Liaukienė) ir Martirija 
(Jolanta Vaičiulienė) buvo įtiki
nančiai veiksmingos. Tačiau neį
manoma jų įsivaizduoti, pakeičiant 
Dauguvietytę ir Kalvaitienę. Kal- 
vaitienės Bernarda protinga ir gudri 
kaip lapė. Ji aristokratiška ir iš 
pirmo žvilgsnio atrodo net huma
niška. Pįjįumaniškumo priedanga 
slypi klasta, begalinis cinizmas, 
žvėriška neapykanta varguomenei. 
Gi Dauguvietytė grąžino mūsų sce
nai labai įvairų romantinį polėkį - 
tikrą teatrališkumą, parodydama

talkomis ir spalvomis.
Hamiltono teatras aplankė Det

roitą balandžio 16 d. Žmonių bu
vo nedaug. Tegu jie išgirsta, jog tai 
yra nepraleistinas spektaklis, ir te
gul šis teatras gastroliuoja per vi
sas lietuviškas kolonijas. Prieš daug 
metų Lietuvoje’H. Vancevičius pa
statė "Bemardos Albos namus". 
Spektaklis buvo gerai įvertintas ir 
susilaukė pasisekimo. Dabar ten 
reikalingas naujas to vaidinimo 
spektaklis, kuris turėtų Dauguvie
tytės "Ponciją" ir Kalvaitienės "Ber
nardą". Ir visa tai galėtų tapti nuos
tabiu filmu. Gi mano vaizduotėje 
ir atmintyje visus iki šiol matytus 
Bemardos Albos namų pastatymus 
ištrynė hamiltoniečių triumfas.

Saulius Šimoliūnas

- Anglijos Lietuvių Sodybai 
šiemet sukanka 40 metų, kai ji 
tapo Jungtinės Karalystės lietu
viams antrąja "Mažąja Lietuva". 
Šiam įvykiui paminėti gegužės 29 
d. įvyks didžiulis lietuviškas sąskry
dis.

— Lietuvos ambasadoje, 
Washingtono Lietuvių Bendruo
menei ir Lietuvos ambasadai suta
rus, vyksta foto nuotraukų paroda 
apie Panevėžio patizanus. šį pava
sarį tos pačios nuotraukos buvo 
sėkmingai išstatytos Lietuvių dai
lės muziejuje Lemonte, IL. Am
basadoje paroda vyks iki gegužės 
mėn. pabaigos. Parodą nemoka
mai galima apžiūrėti ambasados 
darbo valandomis arba kitu laiku, 
susitarus telefonu 202 234 - 5860.

— Vytautas Kasniūnas, žur
nalistas ir visuomenininkas, ba
landžio 10 d. atšventė amžiaus 80 
metų sukaktį.
- "Newsweek", JAV savaitinis 

žurnalas, leidžiamas 4,5 mln. egz. 
tiražu, rengia 16 puslapių rekla
minį priedą apie Lietuvą. Lietuvos 
vyriausybė tam reikalui paskyrė 
15 mln. litų. Priede bus pateikta 
Lietuvos ekonominio bei politinio 
gyvenimo apžvalga, apibendrintos 
sąlygos investuoti kapitalą ir kt. 
Reklaminio teksto autorius B. P. 
J.Moynahan dvi savaites viešėjo 
Lietuvoje, aplankė Vilnių, Kauną, 
Klaipėdą, Palangą, Juodkrantę, Ra
seinius, susitiko su Lietuvos vado
vais, ministrais, valstybinių ir pri
vačių bendrovių atstovais. Šį gau
siai iliustruotą priedą "Newsweek" 
išleis liepos pirmą savaitę.

-- Dr. Alfonsas Eidintas, Lie
tuvos ambasadorius JAV, birželio 
15 d., trečiadienį, 12 vai. dienos 
kalbės tema "Baltijos kraštai ir Eu
ropos saugumas" JAV Kongreso 
bibliotekoje, James Madison Bldg., 
Mary Pickford Theater (trečias 
aukštas), 101 Independence Avė., 
SE.
- Vytautas Beliajus, tautinių 

šokių mokytojas ir "Vilties" žurnalo 
redaktorius bei leidėjas, buvo pa
gerbtas Colorado gubernatoriaus 
specialiu atžymėjimu. Balandžio 
mėn. viduryje V. Beliajui specialų 
atžymėjimą įteikė National Dance 
Association. Prie šios draugijos 
priklauso Amerikos universitetuo
se dėstantieji fizinės kultūros ir 
šokių mokytojai. "Vilties" žurnalo 
50 metų sukaktis iškilmingai bus 
paminėta rugsėjo 23-25 dienomis 
Denver, CO.
- Poezijos dienos Chicagos 

Jaunimo Centro kavinėje vyks 
gegužės 27-28 dienomis.
- Visuomenišką mirusiųjų 

pagerbimą gegužės 30 d. Chicago
je, Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse 
prie Steigėjų paminklo ruošia Kapų 
sklypų savininkų draugija ir Bend
ruomenės Pasauliečių komitetas.
- Richard Scarry, vaikų knygų 

rašytojas ir iliustratorius, sulaukęs 
74 m. amžiaus, balandžio 30 d. 
mirė Gstaad, Šveicarijoje. Litua
nistinių mokyklų mokiniai jį pa
žįsta iš JAV LB Švietimo tarybos 
išleisto didelio formato spalvoto 
žodyno.
- "Eglutės", vaikų žurnalo, lei

dybą ir administravimą nuo bir
želio mėnesio Nek. Pr. Marijos 
Seserys perleidžia JAV LB Švietimo 
tarybai.

- Baisiųjų Birželio trėmimų 
minėjimas įvyks birželio 12 d. švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčioje ir salėje. Rengia ALTo Chi
cagos skyrius.

— Lietuvos Vyčių 81-sis sei
mas įvyks rugpjūčio 4-7 dienomis 
Chicagoje, Marriott viešbutyje.

i
-JAV LB Palm Beach Coun- 

ty apylinkės valdyba per savo 
sekretorę Oną šalčiūnienę "Dar
bininkui" stiprinti atsiuntė $50. 
Nuoširdus ačiū.



Užtenka liūdėti, pradėkime džiaugtis
Metų pradžioje mūsų spaudoje 

buvo plačiai skatinama nepamirš
ti sausiol3 dienos tragiškų įvykių, 
o prieš kurį laiką buvo net pataria
ma minėti Kražių skerdynes. Per
nai kai kur dar buvo minimas jau 
nebeaktualus Molotovo-Ribben- 
trop paktas, bet ... kovo 11-oji 
praėjo gan tyliai. Džiugu pastebė
ti, kad Clevelande š. m. kovo 16 d. 
Vytauto Landsbergio atsilankymo 
proga buvo paminėti kovo 11-oji 
ir toji šventė buvo atšvęsta ir kitose 
vietovėse, kuriose jis lankėsi...

Graudu, kad minime tik tuos 
įvykius, kurie lietuvių tautą žudė 
ir kankino, nuo žmogų žeminančių 
Kražių skerdynių iki tautos geno
cido trėmimų ir kankinimų meto
dais. Tačiau nebeminime Vytauto 
Didžiojo karūnavimo Tautos šven
tės rugsėjo 8 dieną, kuri Lietuvoje 
buvo švenčiama iškilmingai ir 
linksmai. Ankstyvais imigracijos 
metais Šiaurės Amerikoje toji šven
tė buvo minima, bet liko užmiršta, 
nors didinga Lietuvos praeitis toli 
nuo tėvynės gimusioje kartoje sti
printų pasididžiavimą savo kilme.

Šiais metais Vasario 16-osios 
minėjimai vėl praėjo su nusi
stovėjusiu šablonu, su prakalbo
mis, proklamacijomis, pagerbiant 
1918 metų Lietuvos valstybės at
kūrimą, kurį sužlugdė 1940 metų 
sovietų okupacija.

Viso pasaulio nustebimui Lietu
vos Respublika atsistatė dar visa
galio Kremliaus šešėlyje 1990 m. 
kovo 11 dieną. Todėl sunku patei
sinti itin kuklų pagerbimą tos šven
tės, kurios taip entuziastingai laukė 
nepriklausomybės paskelbimą su
tikusi jaunoji karta, tą nuostabų 
įvykį išgyvenusi be istorijos va
dovėlių pagalbos.

Tai ne tik Lietuvos laisvės atga
vimo diena, bet ir visą pasaulį 
sukrėtęs įvykis, pastūmėjęs sovieti
nę imperiją į galutinį žlugimą, ką 

. pripažino ir ilgus metus Lietuvai 
buvęs abejingas laisvasis pasaulis. 
Kovo 11-oji įrodė, kad Lietuva tik
rai yra "didvyrių žemė"; ji nežadina 
liūdesio, tik sukelia džiaugsmą.

Tiesa, kad Lietuva išgyveno daug 
istoriškų skriaudų, kentėjo nuo jos 
teritoriją godžiai karpančių gro
buoniškų kaimynų. Turbūt isto
rinių skriaudų išdavoje lietuvių 

" charakteris palinko į ašaras ir nepa
jėgia džiaugtis laimėjimais. Nega
liu pamiršti, kai 1992 metų vasarą 
jau laisvoje Lietuvoje vienos išvy
kos Nemunu metu choras "links
mino" svečius, graudžiai dainuo
damas "Leiskit į Tėvynę", o vakaro 

; programos metu pravirkdė klausy
tojus lopšine Sibire mirštančiam 
kūdikiui...

Su liūdesiu ir tragiškais prisimini
mais atstumiame jaunesnes kar
tas, kuriose išliko meilė Lietuvai ir 
lietuviškų tradicijų tąsa. Jas užim
ponavo neįtikėtina Lietuvos par
lamento gynėjų drąsa, kai oku
panto tankai tebesiautė aplink.

Visų laikų ir tautų jaunimas ieš
ko herojų, seka jų pavyzdžiu ir 
gėrisi jų žygdarbiais, tai ir kovo
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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 vaL p. p. 
tel. 718 827-1351 

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207 

11-oji išeivijos jaunajai kartai tapo 
pasididžiavimo diena.

Besą, kad ne viskas Lietuvoje 
yra taip, kaip mes trokštame. Pik
tinamės mafijos siautimu, įstatymų 
keistenybėmis, pareigūnų nesąži
ningumu. Pažvelkime blaiviai ir į 
tuos demokratiškus kraštus, ku
riuose gyvename. Ir juose nebe- 
saugu nei automobilyje, nei trau
kiny, nei mokykloje, nes ginkluo
ti manijakai siaučia ne vien su 
tikslu apiplėšti, bet su troškimu 
išlieti savo pagiežą už tariamas 
gyvenimo nesėkmes.. Bylos kelia
mos prezidentams, iškeliamas 
aukštų pareigūnų neetiškas elge
sys. Vos šešeriems metais praėjus 
nuo prezidento John F. Kennedy 
atentato, jo brolis, vyriausias pro
kuroras Robert Kennedy buvo pa
sikėsintojo nušautas, nes viešai 
paskelbė kovą prieš mafiją.

Pusšimtį metų vergavusi Lietuva 
nepajėgia staiga tapti tobulai de
mokratiška. Neįmanoma per trum
pą laiką įsąmoninti gyvenimo lais
vėje principus. Praeis daug laiko, 
kol įsigyvens demokratija. Su išei
vijos talka Lietuva atsistos ant kojų, 
bet reikia, kad ji džiaugtųsi atgau
ta laisve. Kovo 11-oji tegul tampa 
iškiliausia švente su vaidmeniu 
jaunimui: nustoti raudoti ir minė
ti tai, kas mus kankino ir žemino, 
bet džiaugtis tuo ir minėti tai, kas 
Lietuvą sugrąžino į laisvų tautų 
šeimą.

Artėja birželio mėnuo. Renginių 
kalendoriuje jau įtraukti birželio

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

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

FREGATA TRAVEL 
250West57th Street, 1211 
NewYork, NY 10107 
Tel.: (212)541-5707

Waterview Properties 
of the Palm Beaches, Ine.

Ray Staskunas 
UCENSED REAL ESTATE BROKER

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

FOR YOUR FLORIDA REAL ĖST ATE NEEDS!!!

CALL 1 (800) 369 - 7355

Geriausios kelionės į Pabaltijį 

LIETUVA ’94
Skambinkit mums dėl kelionių sutvarkymo! 

Pigiausios kainos per Finnair, 
Lufthansa ir SAS 

Turistinė ir Biznio klasė 
- Viešbučiai -

BALTIJOS KRAŠTAI
Prašykite mūsų naujos brošiūros apie 

Skandinaviją ir kitus Pabaltijo kraštus.

1 - 800 - 451 - 9511

UNIONTOURS

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI < 
IŠ 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.

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

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

Siuntinius priimsime šiuose miestuose:
Gegužės mėn.

WATERBURY, CT 28 d. (šeštadieni) 
HARTFORD, CT 28 d. (šeštadienį)

Birželio mėn.

9.00- 11.00 ryte 
12.00 - 2.00 popiet

WORCESTER, MA 4 d. (šeštadienį) 
LOWELL, MA 5 d. (sekmadienį) 
LAWRENCE, MA 5 d. (sekmadienį) 
NASHUA, NH 5 d. (sekmadienį) 
PUTNAM, CT 6 d. (pirmadienį) 
PROVIDENCE, Rl 8 d. (trečiadienD 
BROOKLYN, NY 11d. (šeštadienį)

12.00 - 4.00 popiet •* 
12.00 - 1.30 popiet 
2.00 - 3.30 popiet 
4.00 - 6.00 popiet 
4.00 - 6.00 popiet 
4.00 - 6.00 popiet 
12.00 - 4.00 popiet

Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

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

įsteigta 1931
79 Modbon Ava., Naw York, N.Y. 10016 

Tai: 212 - 683 - 9500 Fax:212 - 683 - 9511.

- paklausė tarybinį pilietį 
trėmimų minėjimai. Bet dar žiau užsienietis turistas.
resni trėmimai tęsėsi ilgus metus. . Toks, kaip ir pas jus: vienas 
Raudonajai armijai antrą kartą su- mirties atvejis vienam žmogui
grįžus į Lietuvą. Ar ieškosime dar 
naujų liūdnų minėjimų datų? Aš 
praradau savo brangią močiutę ir 
numylėtą jaunavedį dėdę Sibire, 
tačiau širdies gilumoje žinau, kad 
jie ne mano raudoms pritartų, bet 
džiaugtųsi mano viltingu žvilgsniu 
į šviesų Lietuvos rytojų ir užgiriu 
pastangas dirbti jos naudai.

Aurelija M. Balašaitienė

netolimos > 
praeities
Tobula sąskaityba

- Na, kaip balansas?
- Kapeika kapeikon sueina.
* O rubliai? -

Na, ir teisybė! ......
- Mūsų fabrike sargas sulaikė 

viršininką su vogta produkcija. Ir 
jį nedelsiant pašalino?

- Teisingai! Taip ir reikia tam 
ilgapirščiuL

- Pašalino juk sargą!.. . ........

M L S

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

Mirtingumas
Koks mirtingumas jūsų šalyje?

Nepakeičiamas
- Drauge juriste, ką daryti, kai 

žmogus be pateisinamos priežasties 
neateina į darbą?

- Rašykite papeikimą, tada 
žinos...

- Mes taip ir padarėme, o jis vis 
tiek neateina.

- Parašykite griežtą papeikimą.
- Rašėme ir griežtą, o jis darbe 

akių nerodo.
- Dabar už pravaikštas jūs galite 

jį atleisti iš darbo.
- O kas planą vykdys?

Skirtumai
- Kuo skiriasi Kremlius nuo tro- 

| leibuso?
| - Troleibuse jauni neužleidžia

vietos seniam, o Kremliau*; seni- 
H mas nenori užleisti jaunimui.
1

Teisme
Gruzinas teisiamųjų suole.
- Koks jūsų paskutinis žodis?
- Šimtas tūkstančių! - šūkteli 

nuteistasis.
-- Prašom stoti! Teismas išeina 
pasitarti.

Pasveikinkite savo draugus ir artimuosius 
gimtadienio ar jubiliejaus proga 

Darbininko laikraštyje.

BANKBY
MAIL. 43
The South Boston Savings 
Bank’s famous postage paid 
both ways bank by maii 
plan is easy, convenient 
and sensibie.
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 
have enįoyed this free Service for years.

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

PAY THE 
POSTAGE 

BOTH 
WAYS!

Open an account today by ftiling out the 
coupon betow or visiting one of our conve- 
nientiy located offices.

South Boston^ 
Savings Bank V

AtlM/S THfLCAOER

i

j 
I
I

Tarp kandidatų
- Kaip jūs drįsote viešai mane 

išvadinti kvailiu? -piktinasi kandi
datas į deputatus.

- Atleiskite, - šypteli jo varžovas.
- Nemaniau, kad jūs tai slepiate.

I MAJN OFFICE 
460 West Broadway
South Boston
268-2500

WEYMOUTH OFFICE

337-1050

MEMBER FD4C and ALL DEPOSTTS INSURED IN FULL

NEPONSET ORCLE 
740 Gafcvan BM1. 
825-9090

0U1NC Y OFFICE 
690 Adams St

479-9660

MEEDHAM OFFICE 
3S5 Chesomi St 
44»O210

WESTN0fiMY 
:833C«ntreSt 
323-8000

MES SIŪLOME 
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Paskambinkite mums ir sužinokite musų siūlomas kainas!

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

(800) 654-2432 (201) 592-8780

.3:-

VILTIS L1THUANIAN REUEF PARCEL SERVICE, Ine. 
(West Broadway, Boston, MA 02127 

(HUPE) TEL.: (617) 269-4455

t



Bostono žinios
"Sodyba” kuriasi Bostone

. Lietuvių Piliečių klubo namo pirmąjį aukštą nuomoja Gintaras Karo
sas. Čia jau nuo praėjusių metų veikia jo siuntinių įstaiga 'Viltis" ir 
parduotuvė "Dovana". Dabar baigiama įrengti svetainė "Sodyba" su 
kavine ir baru. Talpa: per šimtą žmonių. Dekoruota lietuviškų motyvų 
drožiniais ir paveikslais. Gegužės 14 d. vakare įvyko išankstinis 
susipažinimas su naująja svetaine. Atvyko apie pusšimtis Bostono ir 
artimųjų apylinkių lietuvių. Gintaras Karosas painformavo svečius apie 
savo planus. Jis ketina toje "Sodyboje" rengti dažnys vakarojimus su 
kultūrine programa. Tą vakarą pasirodė svečias iš Lietuvos Kęstutis 
Adomaitis, Kauno Pantomimos teatro meno vadovas.

Žiūrovai buvo supažindinti su šia, čia mažai žinoma, teatro rūšimi, 
parodant ekrane vaidinimų ištraukas vaizdajuostėje. Lygiagrečiai direk
torius K. Adomaitis kalbėjo apie savąjį teatrą. įkurtas Kaune 1968 
metais. Iki šiol pastatė 28 vaidinimus. Paskutinieji du pasaulyje žinomi 
veikalai: Eugene Unesco "Raganosis" ir A. de Saint Exupery "Mažasis 
princas". Teatre dirba 24 nuolatiniai aktoriai ir daug talkininkų. Oku
pacijos metais, kai cenzūra varžė repertuaro turinį, imdavosi alegorijų 
ir vadinamų poteksčių, kurias publika priimdavo kaip patriotinės 
rezistencijos apraiškas. Teatras yra gastroliavęs užsieniuose ir svajoja 
aplankyti Ameriką. Pantomima - vaidyba be kalbos - suprantama bet 
kam. Teatras išsilaiko iš gausios publikos, mecenatų ir nedidelės valdiš
kos paramos.

J. Gbt.

Gražiną Danasienę prisiminus
Kovo 3 d. nemažas draugų būrys paskutinį kartą atsisveikino su 

Gražina Danasiene.
Gražina buvo gimusi Šiauliuose 1932 m. lapkričio 29 d. Vokietijoje 

su tėvais gyveno Bamberge ir Garmisch Partenkirhen stovyklose. Atvyku
si su tėvais į JAV, apsigyveno Bostone. Čia 1959 m. palaidojo savo tėvą 
Lietuvos aviacijos majorą Antaną Ulpą.

1955 m. ištekėjo už Alekso Danaso ir abu užaugino dukrą Astą. 1959 
m. baigė New England Fashion School. Savo namuose buvo įsikūrusi 
darbo studiją, kurioje kurdavo moteriškų drabužių modelius - iškarpas 
ir tuo pačiu galėjo prižiūrėti senstančią motiną bei padėti auginti 
anūkus. Bostone atsikūrus skautams, Gražina tapo vyr. skaučių būrelio 
ir vėliau skaučių Židinio nare. Čia ji dalyvavo bei talkino valdyboje, 
parodose. Gražina buvo kukli, darbšti kaip bitelė, mėgo meną ir 
rankdarbius.

Nuliūdime liko Gražinos vyras Aleksas, duktė Asta su vyru Šarūnu 
Norvaiša, anūkai Kastytis ir dvyniai Tomas su Audra, sesuo Irena ir 
mama, buvusi dantų gydytoja Joana Ulpienė.

Visada šilta Gražinos šypsena ir jos įnašas skaučių Židiniui ilgai dar 
liks mūsų atmintyje.

I.N.

Mirė solistė
Antanina Dambrauskaitė

Gegužės 18 d. Miami, FL, mirė 
buvusi Kauno operos solistė Anta-

Solistė Antanina Dambraus
kaitė Desdemonos vaidmeny
je G. Verdi operoje "Otelio"
Kauno operoje

nina Dambrauskaitė. Buvo gimusi 
1905 m. kovo 7 d. Šiauliuose. 
Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, 1925- 
29 m. Klaipėdos konservatorijoje, 
1929-1930 m. Kauno muzikos 
mokykloje.

Kauno valstybės operoje debiuta
vo 1929 m. vasario 19 d. Tų pat 
metų rudenį dainavo Tatjana Čai
kovskio operoje "Eugenijus One
ginas". *

1933 m. vasarą tobulinosi Ro
moje. 1934 m. dainavo radijo kon
certuose Prahoje, Vienoje, Buda
pešte, dviejuose koncertuose Lie
pojos filharmonijoje, 1935 kon
certavo Rygoje, Taline ir kitur. Pag
rindinės jos partijos buvo: Marga
rita, Tatjana, Maženka. Vokietijo
je Augsburgo teatre 1947-1949 m. 
solistė dainavo pagrindinius vaid
menis opęrose "Boheme", "Mad- 
ama Butterfly", "Parduotoji nuota
ka". Koncertavo daugelyje lietuvių 
stovyklų.

A.t A.
BRONEI REVENTIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos sūnus: Jonq, Rimų 
ir Algį su šeimomis ir kartu liūdime

Elena ir Kazys Šeštokai su 

sūnumis ir jų šeimomis

A t A.
LEONUI KARMAZINUI

mirus, jo sūnų Viktorų, brolius Stasį ir Edvardų, 
seserį Mildų su šeimomis Ir kitus artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame.

Brooklyno Vaidintojų Trupės kolegos:
Tadas Alinskas
Stasys Dėdinas 
Viktorija Dėdinienė 
Vida Gintautaitė 
Edvardas Juzumas

Liucija Kašiubaitė 
Vytautas Kidolis 
Petras Petraitis 
Stasys Vaškys-^ 
Marija ir Vitalis Žukauskai

UniYIlHIUS

Lietuviai esame visi - 
Lietuvių Fonde ar esi?

14911 127th Street 
Lement, IL 60439 
Tel.: (708) 257-1616 
Fax.: (708) 257-1647

inHMIH HMM
Santrupos: atm. įn. = atminimo Įnašas, pavardė po dvitaškio = 

aukotojas, įm. = Įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės = Įnašų 
iš viso.

1994 m. kovo mėn.
1 x $5 Bubnys Edvardas, $180.
2 x $10 Palionienė Sofija, $215; Vaitkevičius Stasys, $260.
2 x $20 Naujokaitis Mykolas ir Elena, $520; VaičeHOnienė Kazi

miera, $752.
4 x $25 Bllaitis Jurgis atm. Įn.: Bllaitienė Albina, $175; Ella Spurgis 

Mary E., $125; Miliauskas Sofija, $125; Šarauskas Alphonse J., $175.
2 x $30 Aras Kostas atm.: Arienė Marcelė, $300; Jasinskienė 

Gražina Rožė atm.: Įm. 2 asm., $290.
9 x $50 X, $350; Balys Karolis atm.: Balienė Stefanija, $1,150; 

Draugelis Arūnas ir Irena, $1,100; X, $350; Kamantas Vytautas ir 
Gražina, $2/500; Kirvelaitis Juozas Ir Konstancija atm.: Kirvelaitis Vyte
nis, $200; Klosis Waiter, $355; Krasauskas kun. Rapolas, $400; Lekutis 
Pranas Ir Jonė, $800.

1 x $53 Šaulys Antanas, $548.
1 x $55 Šaulys prel. Kazimieras atm. Įn.: Šaulys Antanas, $3,060.
2 x $70 Bemotavičienė Irena Regina atm. įn.: Bernatavičius 

Petras, $1,227; Verbila Albinas atm. Įn.: Įm. 6 asm., $1,070.
41 x $100 Adomaitis Jonas (miręs) ir Ona, $1,800; Augus Victor ir 

Marcelio, $600; Barauskas Kazimieras (miręs) ir Ona, $500; Bemey
Šuopytė Audronė, $400; Biskis Edvvardas ir Jadvyga, $100; Burba 
Kostas ir Donata, $200; Čižikas Balys atm. Įn.: Čižikaitė Bronė, $3/00; 
Cukuras Antanas (miręs) ir Janina, $650; Čyvas kun. Matas, $2,900; 
Dabrila Jeronimas, $100; Daugirdas Jonas ir Ona, $700; Druseikis 
Algimantas, $2,000; Gary Simon P. ir Betty L., 500; Gaška Antanas
(miręs) ir Emilija, $1200; Gečienė Saulė, atm. įn.: Gečas Alfonsas, 1 x $125 Varkus Albertas atm. įn.: Gužauskas Jonas $50, Kačins- 
$700; Genys pulk. Petras ir Vilhelmina atm. įn.: Poškienė Genytė kas Edvardas su šeima $50, Dainos choras $25, $125.
Nijolė, $735; Harmon dr. Joseph L atm. Įn.: Hamnon dr. Danutė S., 
$200; Idzelis Henrikas ir Salomėja, $600; Indreika Lionginas ir Stasė 
atm. Įn.: Indreika-Biskis Meilė, M.D, $1,100; JAV LB Clevelando Apylinkė: 
$2,500; Kapačinskas Juozas atm'.: Kapačinskienė Marija, $1,705; 
Kaufmanas Petras ir Auksė, $400; Kulikauskas Andrius, $100; Lapa- 
tinskas Vytautas ir Alicė (mirusi), $900; Lembertas Pranas atm Įn.: 
Lembertas Monika, $2,500; Liaugaudas Pranas atm. Įn.: Liaugaudie- 
nė Eugenija, 1,000; Maciūnas Vyfas, $100; Morkūnas Leonas, $400; 
Pakštas Balys (miręs) ir Emilija, $900; Peleckas Romas, $100; Prunskis 
prel. Juozas $200; Rasys Juozas A.j $3,150; Sadauskas Alekas (miręs) 
ir Kazimiera, $800; Sealey prof. Rqbhael, $1,000; Šileikis-Hood Laima 

M., $100; X, $2,100; Vaieska Edw®d F. ir Marcelio A., $400; Zailskas 
Antanas ir Teodora, $700; Zigaitis Augustinas atm. Įn.: Zigaitis-Gelažius 
Maria, $547; Žilinskas Anthony F., $100; Žioba dr. Aras ir Lina, $200.

1 x $180 Škirpienė Bronė atm. įru: Vengris Vitalis $40, Kaufmanas 
Petras ir Auksė $25, Naujokaitis Saulius ir Sigita $25 ir 6 kt. asm., $180.

8 x $200 Baltutis Vytautas trim. 2-rų mirties metinių proga: 
Baltutienė Ona, $2X100; Gauronskas Petras ir Marija (mirusi) $2,350; 
Lopatas Vaclovas ir Stasė atm. įn.: Lopatauskas Vladas ir Vincė, 
$200; Neverauskas Benediktas Ir Vita, $500; Šešplaukis Alfonsas Ph.D., 
$500; Šimkus Aleksandras atm.: Šimkienė Bronė, $1000; Sužiedėlis 
prof. Vytautas A., $500; Visockis Antanas ir Jadvyga atm. Įn.: Lopataus
kas Vladas ir Vincė, $200.

1 x $205 Juškus Albertas atm. įn.: Uthųanian Post 154 American 
Legion $50, Penkiūnas V. J. $50, Balčiūnas Birutė $25, Buivys Justinas 
ir Danguolė $25, Surdokas Cesaris ir Stasė $25 ir 3 kt. asm., $205.

1 x $250 Kirkus Bronius ir Stasė (tėvai) ir Bronius (brolis): Kazėnas 
Leonidą, $500.

1 x $500 Laukus Justinas ir Elena, $5,200.
1 x $1,000 Didžiulienė Kazimiera atm. Įn.: Didžiulis Vytautas ir 

Jadvyga, $13,000.
1 x $1,025 Kapčius Jonas atm.: Gelažius Vincentas $150, ALTS-

Vacys Kavaliūnas
1907-VI-28 - 1994-V-15

Rašytojas, pedagogas, literatūrinių premijų laureatas Vacys Kavaliū
nas, eilę metų Lietuvoje dirbęs pedagoginį darbą, ji tęsė ir Vokietijos 
tremtinių stovyklose. Apsigyvenęs Clevelande, įstojo į Clevelando 
Westem Reserve Universitetą, kur 1957 metais įsigijo prancūzų litera
tūros magistro laipsnį. Dėstė Clevelando lituanistinėse mokyklose ir 
lygiagrečiai kūrė grožinės literatūros veikalus. Jis parašė keturis roma
nus, kurių du buvo apdovanoti premijomis. Spaudoje reiškėsi su 
literatūriniais straipsniais, recenzijomis ir novelėmis.

Liūdesy liko žmona Ona, dukra Jolita, dukra Aldona Krivinskienė, 
sūnus Arūnas, šeši vaikaičiai bei didelis būrys jo bičiulių ir draugų.

Gegužės 17 dienos vakare, dalyvaujant gausiam Clevelando lietuvių 
būriui, Jakubauskų laidotuvių namuose buvo atsisveikinta su velioniu.

Su Vado Kavaliūno mirtimi praradome intelektualą mąstytoją, kurio 
darbo ir kūrybos vaisiai turtino mūsų gyvenimą.

. Aurelija M. Balašaitienė

A.t A.
LEONUI KARMAZINUI

mirus, sūnų Viktorų, brolius Stasį ir Edvardų, 
seserį Mildų ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Ferdinanadas Liktorius
Rimas Liktorius
Alvitą Liktorius-Barsky 
Vytė Shillington

gos Daytona Beach skyr. $50, David George $50. Daytona Beach 
Lietuvių Klubas $50, Petrikas M. $35, Baras Stasys ir Elena $25, Jogutfs 
M. ir A., $25, Janušaitis Jurgis Ir Veronika $25 Ir 41 kt. asm., $1,275.

1 x $2,000 Jansonas dr. Eduardas atm.: Baškys Julius $300, 
Jansonlenė Irena $235, Lopšys Algis Ir Nijolė $100, Pakalnis Pranas Ir 
Salomėja $100; Baškys Donatas ir Rasa $90, Jančauskas V. ir D.-$50, 
Kuncaitis Elena $50, Norkus Vytautas Ir Genė $50, Mickevičius dr. 
Bronius ir Genė $40’, Mineika Stasys Ir Helen $40, Fradkin Daniel $30, 
Mickūnus Česlovas ir Irena $30, Rastonis E. V. $30. Treinienė Geno
vaitė $30, Adomavičius Ona .525, Ambraziejus J. ir G. $25, Am
brazaitis J. Ir E. $25, Bacevičius A. $25, Bederis R. Ir R. $25, Bergas Dr. 
&Mrs. $25, Cereška A. Ir J. $25, Doane B. ir A. $25, Galinienė I. $25, 
Garsys W. ir A. $25, Gavelis Z. ir V. $25, Izbickis L. Ir D. $25, JAV LB 
Cape Cod Apylinkė $25, Januškevičius A. ir J. $25, Jucėnas B. $25, 
Kantautas J. ir E. $25, Lendraitis J. $25. Norkūnas S. $25, Pautlenis D. 
Ir M. $25, Petrulis A. ir R. $25, Rutenienė V. $25, Vasys J. ir B. $25, 
Vengris J. Ir O. $25, Židžiūnas V. Ir M. $25, ir 15 kt. asm., $2,410.

1 x $5,000 Bronės ir Stepo Jarembavlčių Fondas: Jarembavičius 
Bronius, $5.000.

1 x $10,000 Prel. Juozo Prunskio Premijų Fondas: prel. Juozas 
Prunskis, $10,000.

Iš viso $26,783.00

1994 m. balandžio mėn.
1 x $10 Macionis Roma atm. Įn., $10.
1 x $20 Reventienė Bronė atm., $1,550.
3 x $25 Juškus Albertas atm. Įn.: Dainos choras $230; Stulpinas 

Stasys atm. Įn.: Stulpin Liudmila, $285; Zalubas Romualdas, $350.
1 x $35 Baluta Pranas atm. Įn.: Įm. 3 asm., $135.
5 x $50 Girginas Antanas atm.: JAV LB Grand Rapids Apylinkė. 

$150; JAV LB Grand Rapids Apylinkė, $650; Keblinskas Darius Anta
nas, $200; Keblinskas Julius Pranas, $200; Lukas Juozas ir Barbara, 
$850.

7 x $100 Keblinskienė Vida, $900; Mateika Albertas atm. Įn.: 
Macionis Antanas ir dr. Irena $50 ir 3 kt. asm.; $100; Matulevičienė
Angelė atm. įn.: Kamantas Vytautas ir Gražina ir Rinkienė Ona, $770; 
Paliokas kun. Algirdas, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos kapelio
nas: įm. ‘misijos narys*, $100; Montvilienė Izabelė atm. Įn.: Austras 
Valė $40, ir 3 kt. asm., $100; Sirusas Saulius, $100; Vaišnys dr Juozas ir 
dr. Elona, $1,200.

2 x $200 Apeikis Vytautas ir Nelė, $1200: JAV LB Phoenix Arizona 
Apylinkė, $1,759.

1 x $330 Staniulienė Adelė atm.: Rugienius Vitas Ir Jūrina $100, 
Janušis Antanas ir Zuzana $50, Bublienė Stasė $25, Bublys Algimantas 
ir Birutė $25, Rugienius Algis ir Liuda $25, Udrys N. V. $25 ir 6 kt. asm., 
$1,330.

2 x $1,000 Jemsek Joe, $1,000; X, ’matching funds* $7,000.
1 x $3,100 Prof. Stepono Kolupailos Studentų Šalpos Fondas: 

Masiokas Bronius $3,100.
Iš viso $7,045.00
Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų Iki 1994.IV.30, 

6,635/97 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuviškų švietimų, 
menų, kultūrų ir jaunimų 3,588,611 dol. Palikimai sudaro svarbių 
Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais gauta 2/48,626 dol. Sudarykime 
testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių Fondui. Testamente 
parašykime šį tikslų pavadinimų:

■UTHŲANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROF1T
TAX EXEMPT ILUNOIS CORPORATION*.
Visi remkime Lietuvių Fondų, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę.

SUDARYDAMI TESTAMENTUS, 
NEPAMIRŠKITE "DARBININKO"!

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

kiekvienų savaitę lanko "Darbininkas*.

atlanta EE, Ine.
800 - 775 - SEND ▼ 914 - 258 - 5133

Skubus ir patikimas siuntinių persiuntimas
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ. 
Žemos patarnavimų kainos, greitas, paslaugus servi

sas, garantuotas siuntinių saugumas, labdaros siun
tinių persiuntimas.

NAUJOVĖ: CT, NY, NJ valstijose gyvenantiems siūlo
mas siuntinių paėmimas iš namų!!!

JUMS patogiu laiku, JUMS patogių dieną, j JUMS 
patogią vietą MŪSŲ atstovas atvyks paimti JŪSŲ siun
tinių. 24 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę, 365 
dienas j metus!
SKAMBINKITE MUMS NEMOKAMU telefonu

1 - 800 - 775 - 7363
arba kreipkitės į MUSŲ atstovą N.Y. valstijoje tel:

1 - 914 - 258 - 5133
JUNE PICK-UP SCHEDULE

6/1 WEDN

6/2 THUR

6/8WEDN 
6/9 THUR — 
6/14 TUES

KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
PHILADELPHIA, PA 
BALTTMORE, MD 
NE W ARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT

10-12 AM
1- 2 PM
9- 11 AM
4- 6 PM
10- 11 AM
12-2 PM (Kult. Žid.)
11- 12 AM
2- 3 PM
5- 7 PM

6/15 WEDN KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ

10-12 AM 
1-2 PM

6/16 THUR PHILADELPHIA, PA 
B AL I IMORE. VfD

9-11 AM 
4-6 PM

6/21 TUES PUTNAM, CT 10-11 AM
6/22 WEDN NE W ARK, NJ 10-11 AM
6/25 S AT BROOKLYN, NY 12-2 PM (Kult. Žid.)
6/28 TUES

6/29 WED

NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ

11-12 AM
2-3 PM
5-7 PM
10-12 AM ----------
1-2 PM

6/30 THURS PHILADELPHIA, PA 
BALTTMORE, MD

9-11 AM 
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DARRININkAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Vainikų diena yra gegužės 30 
d., pirmadieni. Pagal šio krašto 
papročius, ta dieną žmonės lanko 
savp artimųjų kapus.

Julius Veblaitis, mokytojas 
germanistas, dėsto šeštadieninėje 
vokiečių mokykloje. Mokslo me
tus baigė gegužės 22 d. Julius Ve
blaitis šioje mokykloje dirba per 
dvidešimt metų. Taip pat smuiku 
groja New Jersey simfoniniame 
orkestre, dalyvauja APPLE moky
tojų sambūryje, kuris kasmet vyks
ta j Lietuvą supažindinti ten esan
čius mokytojus su šiuolaikine pe
dagogika ir naujomis mokslo prie
monėmis.

Vytenis Radzivanas, Vytauto 
ir Birutės Radzivanų sūnus, iš 
Perth, Australijos, yra atvykęs ap
lankyti savo močiutės, gyvenan
čios Richmond Hill, NY. Ameriko
je išbus keletą mėnesių.

Povilas Butkus, Vilniaus aero
uosto direktorius, iš Amerikos grįž
damas į Lietuvą, New Yorke yra 
sustojęs pas savo tetą Jadvygą Ve- 
beliūnienę, gyvenančią Richmond 
Hill, NY. Į Vilnių išvyks gegužės 
28 d.

Apreiškimo parapija yra įsi
taisiusi elektroninius varpus, kurie 
kas dieną skambina ir pradžiugina 
kvartalą. Varpai įsigyti parapijos 
80 metų sukakčiai prisiminti. Kle
bonas kun. Vytautas Palubinskas 
didesnę dalį už juos jau yra su
mokėjęs, bet dar šiek tiek trūksta, 
kad skola būtų pilnai padengta. Jis 
prašo, kad šios parapijos sukakties 
proga ir parapiečiai prisidėtų savo 
auka.

Antano Masionio atsiminimų 
knyga "Ateitininkų dvasia ne
palūžo" gaunama ir "Darbininko" 
administracijoje, 214 psl. knyga 
gausiai iliustruota. Kaina $10, per
siuntimo išlaidoms padengti pride
dama $2. Užsakoma adresu: "Dar
bininkas", 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207.

TALPINTUVAI PER TRANS- 
PAK siunčiami kas savaitę. 
Skubius siuntinius siunčiame AIR 
C ARGO. Pinigai pervedami dole
riais. TRANSPAK, 2638 W. 69th 
Street, Chicago, IL 60629. Telef. 
312 436-7772. CONNECTICUT 
valstijoje 203 232-6600. (sk.)

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos dien
raštis, daugiausiai skaitomas išeivi
jos lietuvių, 1994 metams paliko 
tą pačią metinę prenumeratą 
$85 oro paštu. Čekį $85 išrašyti 
"Lietuvos aido" vardu ir siųsti JAV 
įgaliotiniui adresu: Bronius Juo
delis, 239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

Butai pensininkams, moder
nūs, erdvūs, savarankiškai tvarky
tis, gražioje aplinkoje, Nekalto Pra
sidėjimo Marijos seserų priežiūroje. 
Pasinaudokite proga, kreipkitės: 
Vila Maria, P.O. Box 155, Thomp-
son, CT 06277. (sk.) 935-4554. (sk.)

Ambasadoriaus prie Jungtinių Tautų 
ANICETO SIMUČIOjubiliejinė Šventė

jvyks š.m. birželio 5 d., sekmadieni, 2 vai. popiet
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY.

Programoje:
Kokteiliai 
Sveikinimai 
Amb. Stasio Lozoraičio kalba 
Apdovanojimai 
Meninė programa 
Karšti pietūs

Vietas galima užsisakyti ir užmokėti iki gegužės mėn. 28 d. pas 
platintojus (žiūr. žinutę puslapio viršuje). Įėjimo kaina $45.

Prie įėjimo vietos nebus parduodamos. Kviečiame ir laukiame visų!
Rengimo Komitetas

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

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

Aniceto Simučio, Lietuvos
ambasadoriaus prie Jungtinių Tau
tų, garbingų sukakčių proga pager
bimas jvyks birželio 5 d., sekmadie
ni, 2 vai. popiet Kultūros Židinyje. 
Įėjimo bilietas asmeniui - $45. 
Vietų skaičius ribotas. Stalus ar 
pavienias vietas galima užsisakyti 
pas: V. Alksnini - 203 429-5606, A. 
Marijošienę - 516 883-9350, J. Veb- 
laitį - 908 687-4943, M. Žukaus
kienę 718 296-5907. Čekiai rašo
mi "Lithuanian Athletic Club* var
du ir siunčiami adresu: Catholic 
Religious Relief, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207. Rengi
mo komitetas praneša, kad jis turės 
paruošęs specialų stalą. Organiza
cijos, norinčios įteikti dovanas ar 
sveikinimo adresus yra prašomos, 
atėjus į salę, juos ant šio stalo 
palikti, o po oficialios programos
įteikti. Tuo būdu svečiai galės vi
sas dovanas pamatyti. Šį stalą tvar
ko Birutė Lukoševičienė.

LM Klubų Federacijos 
suvažiavimas

Lietuvių Moterų Klubų Federaci
jos suvažiavimas įvyko gegužės 14 
d. Kultūros Židinio posėdžių 
menėje.

Suvažiavimas prasidėjo 9 vai. 
mišiomis pranciškonų vienuoly
no koplyčioje. Atstovės suvažiavo 
iš Washingtono, Philadelphijos, 
New Haveno, Hartfordo, New Yor
ko. Pranešimus padarė centro val
dybos narės, kontrolės komisija, 
skyrių atstovės.

Visa buvusi centro valdyba pir
miausia atsistatydino. Tada su
sirinkimas parašė tą pačią valdybą 
dar vieną kadenciją eiti savo pa
reigas. Taigi naujoji valdyba per
rinkta ta pati ir pareigomis pa
siskirstė taip: pirmininkė - Aldona 
Pintsch - Noakaitė, vicepirmininkė 
- Salomėja Valiukienė, sekretorė - 
dr. Marija Žukauskienė, visuome
niniams reikalams - dr. Jadvyga 
Vytuvienė, Malvina Klivečkienė.

Suvažiavimą globojo New Yor
ko klubas. Prieš susirinkimą buvo 
pusryčiai, apie pirmą valandą - 
pietūs.

Reikiertikėtis, kad šis klubas paro
dys veiklos pavyzdį visiems ir 
puikiai išvystis veiklą, (p.j.)

ATLANTA IE Ine., siuntinių i 
Lietuvą persiuntimo bendrovės at
stovai, į New Yorką atvyks gegužės 
28 d., šeštadieni, 12-2 vai. po
piet, birželio 9 d., ketvirtadienį, 
12 - 2 vai. popiet ir birželio 25 d., 
šeštadienį, 12-2 vai. popiet. Siun
tinius priims Kultūros Židinio kie
me, buv. spaustuvės patalpose. 
Jokių muitų nėra. Dėl informacijų 
skambinkite tel.: (914) 258 - 5133. 
(Žiūrėkite skelbimą 7 psl., kada 
siuntiniai paimami iš kitų vieto
vių).

Ieškoma moteris padėti na
mų ruošos darbuose. Gali gy
venti šeimoje. Skambinti (516)

Jonas Valys, VVoodstock, CT, 
kasmet remia "Darbininko* leidimą 
didesne auka. Ir šiemet užmokėjo 
prenumerata, atsiųsdamas 80 dol. 
čekį. Nuolatiniam mūsą spaudos 
rėmėjui nuoširdžiai dėkojame.

Saulius P. Remeza, New Roch- 
elle, NY, užmokėjo prenumerata, 
atsiųsdamas 100 doL čeki. Nuo- 
širdžai dėkojame už didelę parama 
"Darbininko* išlaikymui.

Vilčinskų koncertas .. 
Kultūros Židinyje

New Yorko Atletų Klubas gegu
žės 22 d. Kultūros Židinyje surengė 
Arvydo ir Jūratės Vilčinskų kon-
certą. Abu atvyko iš Lietuvos su 
įdainuotomis kasetėmis.

Atletų Klubas įdėjo gana daug 
darbo, kol įrengė abi sales.

Buvo papuošta ir salė, ir scena. 
Čia buvo išstatyta gausi aparatūra.

Dainininkai turi savo stilių, kuris 
tik jiems būdingas. Pavyzdžiui, 
šiame koncerte Jūratės balsas ska
mbėjo per stipriai, nustelbdamas 
vyro balsą.

Estradines dainas dainuoja visos 
tautos, visi kraštai. Jos ateina ir 
nueina. Tik paskui iš toliau klausy
damas pamatai, kad buvo jaut
resnio, širdžiai artimesio.

Žmonių apsilankė mažokai. Gal 
kokia 80. Per koncertą ant kiekvi
eno stalo buvo po du butelius vyno 
ir sūrio. Po koncerto mažojoje sa-
Įėję visi dar valgė ir ilgai vakarojo.

(pi)

Gera žinia New Yorko ir 
apylinkių lietuviams

"VILTIES" siuntinių agentūra pra
neša, kad "VILTIES" konteineris su 
siuntiniais, išplaukęs iš Bostono 
balandžio 3 d., pasiekė Vilnių ba
landžio 22 d. Siuntiniai jau išdalin
ti Jūsų artimiesiems. Nėra jokio 
muito mokesčio.

"Vilties" atstovai Brooklyne siun
tinius vėl priims birželio 11d. nuo 
12 iki 4 vai. popiet Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patalpose. 
Dėl smulkesnių informacijų pra
šome kreiptis tel. (617) 269 - 4455. 
Mūsų adresas:

VILTIS • r
Lithuanian Relief Parcel Service,

Ine.,
368 West Broadway, 
Boston, MA 02127

(Žiūr. skelbimą 6 psl.)
■ f

Vyskupo P. Baltakio, OFM, ■ 
artimiausioje veikloje ’

Gegužės 19-30 dienomis - Vokie- ; 
rijoje - Vasario 16-osios gimnazi- ' 
joje sutvirtinimo sakramentas, Me-į 
mingen - ateitininkų suvažiavimas, j 
Europos lietuvių kunigų rekolek
cijos.

Gegužės 31 d. - Sparkhill, NY,; 
Lietuvių Religinės Šalpos driekto-; 
rių suvažiavimas.

Birželio 5 d. - Brooklyn, NY, 
Ambasadoriaus Aniceto Simučio 
85 m. amžiaus sukaktis.

Birželio 6-10 dienomis - lietuvių 
kunigų rekolekcijos ir Kunigų Vie
nybės centro valdybos posėdis, 
Putnam, CT, Nekalto Prasidėjimo 
Marijos seselių sodyboje.

Birželio 16-27 dienomis - Vysku
pų konferencijos posėdis, San Die
go, C A. Pietų Califomijos ir Los 
Angeles lietuvių lankymas.

Jauna moteris iš Lietuvos, 
gailestingoji sesuo - slaugė, ieško 
darbo. Norėtų gyventi šeimoje. 
Gali slaugyti ligonius, senelius, pri
žiūrėti vaikus, atlikti namų ruošos
darbus. Yra gera, taupi virėja, ma- tos buvo sugrąžinti 404 pašauk- 
lonaus būdo. Skambinti (908) 687- tieji. Jų 48% buvo pripažinti psichi-
8612. (sk.). kos sutrikimai.

Palangoje, naujame rajone 
parduodamas 3 kambarių ir vir
tuvės butas su baldais, trečiame 
aukšte. Kambariai nepereinami, yra 
du balkonai. Skambinti: 908 521- 
5784. Palangoje skambinti: 31757.

(sk.)
Kaune, Laisvės alėjoje Ir 

Senamiestyje parduodami 3- 
jų ir 4-ių kambarių butai. Naujai 
restauruoti, parketinės grindys 
aukštos lubos. Dviejuose butuose 
yra židiniai. Pardavimo kainos - 
nuo 30,000 iki 40,000JAV dolerių. 
Skambinti tel. 370-7 22 86 56, fax 
370-7 22 34 71. (sk.)

ANICETAS 
SIMUTIS

(atkelta iš 3 psl.)

buvo suimtas Domas Stankūnas, 
nuteistas 10 metų katorgos ir 1948 
m. sausio 3 d. numarintas sovietų 
kalėjime Rybinske. Klemensas Da- 
rnašius po 10 tremties metų grįžo 
į Lietuvą su palaužta sveikata ir 
prieš keletą metų mirė Vilniuje. 
Panašiai atsitiko ir su Aleksandru 
Kutka bei eile kitų. Gal koks šim
tas korporantų pasitraukė į Vaka
rus. ;

Atvyksta j Ameriką
1936 m. Anicetas buvo perkel

tas į New Yorką Generalinio kon
sulo sekretoriumi. Čia įsikūręs, 
pirmiausia tęsė studijas Columbia
universitete, 1941 m. gavo po
litinių mokslų magistro laipsnį. Jo 
mokslinį darbą - studiją , vėliau 
papildytą, "The Economic Recon- 
struction of Lithuania after 1918" 
Columbia University Press išleido 
1942 m.

Prasidėjus Lietuvos okupacijoms, 
laisvojo pasaulio lietuviai stengėsi 
atkreipti pasaulio dėmesį. Į protes
to darbą įsijungė ir veikiančios 
Lietuvos įstaigos: Lietuvos pasiun
tinybė Washingtone bei GeneraJK. 
nis konsulatas New Yorke.

Darbų ypatingai padidėjo, kai, 
baigiantis karui, į Vakarus pasi
traukė daug pabėgėlių. Reikėjo juos 
ginti, kad nebūtų grąžinti į oku
puotą tėvynę. Iškilo ir kitos prob
lemos: kur juos įkurdinti ir kaip 
jiems padėti.

Tuo metu buvo organizuojamas 
Bendras Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondas - Ralfas. Anicetas dalyvavo 
organizaciniuose posėdžiuose, bet 
į valdybą negalėjo būti renkamas, 
nes buvo svetimos valstybės atsto
vas. Tačiau jis aktyviai ir toliau 
dalyvavo Balfo seimuose, susi
rinkimuose.

Vakarų Europoje atsirado arti 
šimto tūkstančių pabėgėlių iš Lie-

Lietuvoje ir

tuvos. Į Generalinį konsulatą New 
Yorke ėmė plaukti tūkstančiai laiš
kų. Žmonės ieškojo giminių, prašė 
padėti juos surasti. Mažas konsu
lato personalas dirbo valandų ne
skaičiuodamas. Pradėjo atvykti iš
kviečiamieji. Konsulato darbuoto
jams teko pasitikti pabėgėlių lai
vus.

Kiekviename laive būdavo pus
šimtis ar šimtas lietuvių. Juos tek
davo globoti. į kitus miestus vyks- 
tantiesiems reikėdavo padėti susi
rasti traukinius ar kitas susisiekimo 
priemones. Pradžioje tuo rūpinosi 
Gen. konsulatas. Vėliau į darbą 
įsijungė Balfas ir kitos organizaci
jos.

Tokiu būdu pagalba pabėgėliams 
palaipsniui pasidarė beveik išimti
nai tik Aniceto Simučio rūpestis.

Atvykusiųjų įsikūrimas buvo 
gana sunkus. Nemokant šio krašto 
kalbos, savo profesijoje gauti dar
bą buvo beveik neįmanoma. 
Geresnėjė padėtyje buvo gydyto
jai, inžinieriai ir kiti, baigę pritai
komuosius mokslus. Bet ir tie turė
jo gerokai pavargti, kol įsidarbin
davo savo profesijose.

Daugelis buvo praradę savo išsi
mokslinimo dokumentus. Tada pa-

apie Lietuvg
-JAV prezidentas B. Clinton 

pareiškė, kad šešios Europos vals
tybės yra kandidatės Amerikos 
karinei pagalbai (įrangai bei kari
niams mokymams) gauti. Tos vals
tybės - Lietuva, Latvija, Estija, 
Bulgarija, Rumunija ir Albanija.

— Kelmės ir Telšių rajonų 
ūkininkai savaitę viešėjo Baden 
VVuertenbergo krašte (Vokietijoje), 
susipažino su fermerių ūkiais, že
mės ūkio mokyklomis bei perdirbi
mo įmonėmis, tartasi dėi platesnių 
ryšių su vokiečių žemdirbiais.
- Baltarusių kultūros drau

gija Vilniuje surengė Baltarusijos 
nepriklausomybės 76-ųjų metinių 
minėjimą. Veikė baltarusių dai
lininkų paroda, koncertavo Balta
rusijos folklorinis ansamblis. Šven
tės proga grupei Lietuvoje gyve
nančių baltarusių įteikti Sausio 13- 
osios atminimo medaliai. Šv. Ig
noto gatvėje, Vilniuje, atidengta 
memorialinė lenta, skirta 1863- 
1864 metų sukilimo vadui Kostui 
Kalinauskui.
- Sveikatos apsaugos minis

terijoje posėdžiavę gydytojai kon
sultacinių komisijų pirmininkai 
pasiūlė įkurti alternatyvią tarnybą 
šaukiamiems j krašto apsaugos tar
nybą jaunuoliams. 1993 m. iš pri
valomosios tarnybos dėl nesveika-

- Dali. Vytauto Vizgirdos 
tapybos paroda, skirta jo gimimo 
90-osioms metinėms, atidaryta 
Kaune, Paveikslų galerijoje. Išsta
tyta penkiasdešimt paveikslų iš M.
K. Čiurlionio dailės muziejaus fon
dų (juose- 62 kūriniai), taip pat du 
kūriniai, priklausą tapytojo sese
riai M. Vizgirdaitei - Dzenajavičie- 
nei. Eksponuojamos nuotraukos, 
dokumentinė medžiaga.

- Marijampolės miesto tary
bos sprendimu A. Venclovos gatvė 
pavadinta J. Ambrazevičiaus-Bra
zaičio vardu. J. Ambrazevičius-Bra
zaitis, žymus Lietuvos kultūros ir

Ambasadorius Anicetas Simutis su išeivijos lietuviams vysku
pu Pauliumi Baltakiu, OFM, ir Šv. Kazimiero kolegijos Ro
moje rektoriumi prel. Alg. Bartkumi Kultūros Židinio kie
me, Brooklyn, NY. \

politikos veikėjas, gimė 1903 m. 
gruodžio 9 d. Trakiškių kaime prie 
pat Marijampolės. Jis profesoriavo 
Kauno universitete, buvo Lietuvių 
katalikų mokslų akademijos narys. 
1941 m. birželio 23 d. tapo laiki
nosios vyriausybės švietimo min
istru, kartu ėjo ministro pirminin
ko pareigas. Vėliau buvo VLIKo 
politinės komisijos pirmininkas, 
Lietuvių fronto atstovas VLIKe, 
vienas iš svarbiausių lietuvių rezis
tencijos organizatorių ir veikėjų, 
"Darbininko" redaktorius.

— Lietuvos nacionalinėje M. 
Mažvydo bibliotekoje įkurtas Vai
kų literatūros centras. Jis skleis už
sienyje informaciją apie lietuvių 
vaikų literatūrą, padės Lietuvos 
rašytojams bei dailininkams patek
ti į tarptautinius konkursus, knygų 
parodas. Bus plėtojama ir mokslo 
tiriamoji veikla.

— Pašto, telekomunikacijų 
ir informatikos muziejus atidary
tas Kauno senamiestyje, restau
ruotame pastate Rotušė a. 19. Daug 
čia prieškarinės ryšių technikos, 
pašto atributikos, dokumentų ir 
fotografijų.

— Lietuvos istorijos institute 
Vilniuje surengta konferencija, 
skirta lietuvių spaudos draudimo 
panaikinimo 90-mečiui. Pranešė
jai - prof. A. Tyla ("Iš priešinimosi 
spaudos draudimui istorijos"), 
akad. V. Merkys ("Spaudos draudi
mo istorijos apmąstymai"), dr. Ku
likauskas ("Motiejus Valančius ir 
mokykla spaudos draudimo lai
kais"), dr. B. Raguotis ("Spaudos 
draudimo atgarsiai Amerikos lietu
vių visuomenėje").
- Vilnietis Vitalijus Kudi- 

movas - septintas žmogus, ku
riam Lietuvoje atlikta širdies per
sodinimo operacija (praėjusių me
tų gruodžio 28 <L). Jaučiasi gerai, 
ilgiausias jo nueitas kelias po ope
racijos - 2 km. Pėsčias kopia į 
aštuntą aukštą laiptais (liftas name, 
kuriame Kudimovai gavo butą, dar 
neveikia), vairuoja automobilį. 

galbos ieškodavo Generaliniame 
konsulate. Laimei, konsulato ma
žoje bibliotekoje buvo V. D. Uni
versiteto leidiniai. Jais pasinaudo
dami, galėjo išduoti diplomą ir 
kitų dokumentų pakaitalus. Pavyz
džiui, New Yorko valstijoje, prieš 
gydytojui gaunant teisę laikyti 
anglų kalbos egzaminus, reikėjo 
pristatyti ne tik diplomą, bet dar ir 
gimnazijos baigimo atestatą ir 
praktikos teisių liudijimą. Konsu
latas aprūpindavo dokumentais vi
sus, kas tik kreipėsi. Tai ir buvo 
Aniceto Simučio darbo sritis.

Darbas ėjo gana sklandžiai. Iš 
kelių šimtų gydytojų neatsirado 
nė vieno, kuris būtų buvęs apkal
tintas profesiniu nesąžiningumu. 
Niekas neatsisakė ir nuo sunkaus 
darbo. *

Apie tuos pabėgėlius, vadinamus 
DP, naujus imigrantus, Anicetas 
taip rašo savo prisiminimuose:

"Lietuvių tarpe žinomas toks tei
sybę primenantis anekdotas. Są
jungininkai, nenorėdami sovietų 
įžeisti, kad štai dėl jų Vakaruose 
yra atsidūrę šimtai tūkstančių pa
bėgėlių, nutarė juos vadinti ne 
pabėgėliais, bet ne vietoje atsidūru
siais asmenimis - Displaced Per- 
sons, sutrumpintai - DP. Lietuviai 
savaip išaiškino, kad tai reiškia - 
Dievo paukštelis, kuris nieko ne-

m. turi, o gyvena iš to, kada ir iš kur 
jam koks grūdelis papuls. Tokie 
"Dievo Paukšteliai" suvažiavo į 
Ameriką. Na, bet kai po dešimties 
metų gyvenimo Amerikoje kažkas 
klausė, ką reiškia DP, atsakyta - 
Didelis Ponas. Savo pastangomis, 
sugebėjimais ne vienas pajėgė 
prasigyventi ir gerai įsikurti. Iš tų 
buvusių Dievo Paukštelių didžia 
dalimi šiandien laikosi mūsų fon
dai ir daugelis organizacijų".

(Pabaiga sekančiame numeryje)

Svajoja vėl žaisti futbolą.
- Pasak Valstybės kontro

lieriaus V. Kundroto, iš Pridėtinės 
vertės mokesčio įstatymo visi nori 
išlošti. "Vilniaus duona" savo ga
minius pabrangino daugiau kaip 
20%, nors neturėjo branginti dau
giau kaip 10%. Bendrovės direkto
rių P. Leončiką kvietė pasiaiškinti 
Seimo Ekonomikos komitetas.

- Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai) neorganizuoja refe
rendumo dėl priešlaikinių Seimo 
rinkimų, nes per anksti ir tinka
mai nepasiruošta. Tačiau jis galėtų 
būti kartu su savivaldybių rinki
mais. Konservatorių kreipimesi 
sakoma: "Pirmalaikiai Seimo rinki
mai 1995 metais yra būtini, o po-
litinei krizei toliau didėjant, juos 
gali ir privalo paskelbti pats Sei
mas".

- Lietuvoje kuriama naciona
linė naftos kompanija. Ji sujungs 
visus naftos ūkio subjektus ir ko
ordinuos investicijas. Kompanijai 
priklausys Mažeikių "Nafta”, Klai
pėdos naftos įmonė, 'Lietuvos 
kuras", naftotiekis ir firmos, besi
rūpinančios naftos gavyba Lietu
voje. Energetikos ministerija suma
nymui pritarė, bet dar turi patvir
tinti Vyriausybė ir Seimas.
- Stačiatikių Bažnyčiai Lie

tuvoje Vyriausybė grąžino Vilniaus 
stačiatikių švč. Marijos vienuoly
no pastatus Vilniuje, Lenkų g. 1/ 
17.
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