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LIETUVOJE ir 
apie LIETUVĄ

V-
- JAV Federalinio tyrimų 

biuro (FBI) specialistų grupė, vado
vaujama FBI direktoriaus, liepos 
1-2 dienomis lankysis Lietuvoje. 
Šis vizitas sudėtinė kelionės po 
Europą dalis. Kelionės tikslas - kova 
su tarptautiniu terorizmu.
- Lietuvos užsienio reikalu 

ministerija išplatino pareiškimą, 
kuriame keliamas susirūpinimas 
dėl birželio 21 d. Rusijos preziden
to pasirašyto įsako "Dėl Rusijos 
Federacijos ir Estijos Respublikos 
sienos demarkacijos", kuriuo rem
damasi Rusija ketina vienašališkai 
demarkuoti sieną tarp šių dviejų 
valstybių. Pareiškime Lietuvos 
URM ragina Rusiją susilaikyti nuo 
vienašališkų veiksmų, keliančių 
grėsmę stabilumui regione.
- 11-os pareigūnu Lietuvos 

delegacija, vadovaujama ekonomi
kos ministro Aleksandro Vasiliaus
ko, birželio 19-24 dienomis lankė
si JAV. Delegacijos narys transpor
to ministras Jonas Biržiškis birželio 
23 d. JAV - Baltijos Biznio Tarybos 
surengtuose pusryčiuose Washing- 
ton, DC, pareiškė apie naujas gali
mybes bizniui Lietuvoje JAV 
kompanijoms.
- Naujuoju Klaipėdos meru

birželio 23 d. išrinktas Jurgis Aušra, 
iki šiol dirbęs akcinės bendrovės 
"Klaipėdos baldai" generaliniu di
rektoriumi. - -
- Lietuvos Vyriausybė ir 

Lietuvos bankas išplatino pa
reiškimą, kuriame sakoma, jog 
"nėra prielaidų manyti apie arti
miausiu metu galimą fiksuoto lito 
kurso keitimą".
- Vyriausybės nutarimas 

leisti išpirkti asmeniniam naudoji
mui skirtus 2-3 hektarų žemės skly
pus prieštarauja Respublikos Kons
titucijai, - pareiškė spaudos kon
ferencijoje Tėvynės Sąjungos frak
cijos Seime seniūnas Andrius Kubi
lius. Jis teigė, kad vyriausybė negali 
disponuoti savininkų žeme ir par
duoti ją naujiems savininkams.
- Seimas birželio 22 d. įpa

reigojo Vyriausiąją Rinkimų komi
siją priimti referendumo "Dėl nu
vertintų indėlių atstatymo, neteisė
tos privatizacijos ir pažeistos teisė
saugos’ dokumentus ir per 15 die
nų juos patikrinti.
- Seimo pavasario sesija, 

prasidėjusi kovo 10 d. turėjo baig
tis birželio 30 d. Tačiau ji dar pra
tęsta trims savaitėms. Numatoma 
ratifikuoti Lietuvos ir Lenkijos tarp
valstybinę sutartį, priimti apie 20 
jau pradėtų svarstyti įstatymų.

- Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos ekonomikos departa
mento direktorė Dalia Grybaus
kaitė ir prekybos skyriaus vedėjas 
Romas Švedas birželio 26 d. išvy
ko j Briuselį, kur birželio 27 d. 
buvo parafuota laisvos prekybos 
sutartis tarp Lietuvos Respublikos 
ir Europos Sąjungos.

- Lito įvedimo vienerių metų 
proga birželio 24 d. Lietuvos banke 
buvo surengta spaudos konferen
cija. Dabartinis Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas K. Ratkevi
čius pasakė, kad pasitikėjimas litu 
vis labiau auga ir susirinkusiems 
buvo pasiūlyta į lito sveikatą išger
ti po taurę šampano.

- Lietuvos Generalinė Pro
kuratūra dėl įvairių indėlius pri
iminėjusių bendrovių bankroto iš
kėlė apie 40 baudžiamųjų bylų. 
Beveik 30-iai tūkstančių indėli
ninkų jos negrąžino apie 2000 
milijonų litų ($50 milijonų). Tuo 
tarpu areštas uždėtas tik 8 mili
jonų litų vertės turtui.

IŠKENTĖJĘ
Prabėgo birželis - pirmasis vasa

ros mėnuo. Lietuvių tautai birželio 
mėnuo turi kitokią spalvą negu 
jam davė gamta. Žalia spalva, ke
lianti besistiebiantį būsimą derlių, 
prieš 53 metus Lietuvoje pavirto į 
kraujo spalvą. Lengvas vėjelis nešė 
tūkstančių dejones. Liko išdrasky
tos šeimos, tuščios sodybos. 1941 
metų birželyje prasidėjo genoci
das prieš lietuvių tautą.

Sunku skaityti neseniai pasiro
džiusį Represijų Lietuvoje tyrimo 
centro išleistos knygos "Lietuvos 
gyventojų genocidas" pirmąjį to
mą. Ištremtas, kalintas, sušaudy
tas, žuvo, nužudytas sovietinių ak
tyvistų. Rikuojasi vardai, pavardės 
viena po kitos - motina, sūnus, 
duktė, tėvas. Datos - 1941 metų 
birželio 14, 15, 17, 22, 25, 26. 
Birželio viduryje vykdęs "planingą 
perkeldinimą į kitas respublikas", 
sužeistas pirmųjų karo smūgių so
vietinis žvėris pasiuto. Žodžiai, tai 
tik žodžiai, už kurių slepiasi tūks
tančių gyvenimai, kuriuos kraujo 
vaga pasuko 1941-ųjų birželį atėję 
budeliai. Tuščias vietas, kurios liko 
lietuvių šeimose šiandien galime 
užpildyti tik atmintimi...

Šių metų birželio 14 d. Vilniuje 
nuo Arkikatedros Gedimino pros
pektu Lukiškių aikštės link pajudė
jo tūkstančių žmonių eisena su 
bažnytinėmis ir Lietuvos, Latvijos 
bei Estijos vėliavomis. Kariuo
menės orkestro lydima procesija 
pasiekė Aukų gatvę. Čia, prie KGB 
rūmų, buvo pastatytas Tremtinių 
aukuras. Visas Gedimino prospek
tas - nuo Arkikatedros iki Lukiškių 
aikštės buvo nubarstytas rūtų

Vilniuje birželio 14 d. tremtinių ir politinių kalinių eisena Gedimino prospektu.

- Kasmetines atostogas Lie
tuvos Prezidentas A. Brazauskas 
pradės liepos 18 d. Neoficialiomis 
žiniomis, Brazauskas ilsėsis Nido
je, Palangoje ir, galimas dalykas, 
savo vaikų sodybose Švenčionių 
bei Ignalinos rajonuose.
- Vytautas Landsbergis iš

platino pareiškimą dėl Baltijos vals
tybių atstovų susitikimo su JAV 
prezidentu. V. Landsbergis pareiš
kė: "JAV prezidento B. Clinton 
numatomas vizitas į Rygą gali tap
ti svarbiu politiniu įvykiu, sustip
rinančiu trijų Baltijos valstybių 
tarptautini saugumą. Lietuva tu
rėtų remti Estijos ir Latvijos pozici
jas dviem skiringais ir tarpusavyje 
nesietinais klausimais: dėl Rusijos 
kariuomenės besąlygiško greito iš
vedimo ir pilietybės įstatymų. Lie
tuva turėtų gauti paramos savo 
Vyriausybės nuostatai, kurią remia 
ir Seimo opozicija, kad Rusijos rei
kalavimai Lietuvai sudaryti dvišalę 
karinio tranzito sutartį yra politi
nio pobūdžio ir atmestini kaip 
prieštaraujantys Lietuvos konsti- 
tucinėms nuostatoms bei naciona
liniams interesams."

SUGRĮŽO
šakelėmis. Dedant paskutiniuosius 
aukuro akmenis, prie KGB rūmų 
įvyko minėjimas. Jame pagerbtas 
žuvusių tremtinių, politinių kali
nių, pokario partizanų, taip pat 
1863 metų sukilimo dalyvių at
minimas. Pastarųjų garbei padėta 
gėlių prie Lukiškių aikštėje esančių 
kryžių. Pagerbtas buvo ir ką tik 
miręs Stasys Lozoraitis.

Minėjime nebuvo gausybės 
transparantų - skausmu sunku da
lintis. Vienintelis laikytas transpa
rantas skelbė: "Šiandien meldžia
mės už komunizmo aukas, minė
dami jų šventą ir brangų atmini
mą".

Politinių kalinių ir tremtinių są
jungos pirmininkas Balys Gajaus
kas sakė, kad "Lietuvai dabar labai 
trūksta aukštos moralės ir dorovės 
žmonių, tokių kaip tie, kurie žuvo 
tremtyje. Visų nusikaltimų orga
nizatorė ir vykdytoja - komunistų 
partija, kuri už tai turi būti teisia
ma".

Aukurą pašventino kalinio dra
bužiais vilkėjęs Lietuvos kariuo
menės kepelionas monsinjoras Al
fonsas Svarinskas. Savo pamoksle 
jis palietė dageli šiandieninių Lie
tuvos problemų: jaunimas auklė
jamas nepatriotiškai, tauta girdo
ma pigia degtine, Seimo vyrai važi
nėja brangiais automobiliais, o gat
vėse elgetauja žmonės, - sakė jis. 
"Džiugu, kad mūsų liko tiek daug. 
Nei laikas, nei bolševikai mūsų 
dar nepribaigė, - pažymėjo mon
sinjoras A. Svarinskas, - nereikia 
liūdėti, reikia džiaugtis - šiandien 
ne tik gedulo, bet ir pergalės - 
tragiškos pergalės - diena".

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Baltieji Rūmai, Press Sekretoriaus kabinetas

JAV Prezidento Bill Clinton 
pareiškimas Baltijos šalių žmonėms

Prezidentas: Liepos 6 dieną aš vyksiu į Rygą. Tą dieną, aš turėsiu 
didelę garbę būti pirmuoju Amerikos Prezidentu, kuris aplankys Balti
jos šalį. Garbė bus netgi didesnė dabar, kada Estija, Latvija ir Lietuva vėl 
yra laisvos demokratinės šalys.

Paskutiniaisiais metais, Jungtinės Amerikos Valstijos kiekvieną birželio 
14-ąją pasitikdavo kaip Baltijos šalių Laisvės dieną - dieną, kuri visiems 
Amerikos žmonėms primindavo apie Baltijos žmonių drąsą ir ryžtą 
kovoje prieš Sovietų okupaciją.

Amerikos žmonės niekada nepripažino šios okupacjos, ir mes 
džiūgavome kartu su jumis, kai 1991 m. rugpjūtyje visos trys šalys 
atgimė kaip nepriklausomos, suverenios valstybės. Mes dirbome su 
jumis, kad užsienio kariuomenė anksti ir pilnai būtų išvesta iš jūsų 
žemės. Ir mes laukiame džaugtis kartu su jumis vėl šiais metais, kada 
išvyks paskutinis kareivis.

Kada aš atvyksiu į Rygą, aš susitiksiu su Prezidentu Ulmanis, Prezi
dentu Merry ir Prezidentu Brazausku. Mes kartu aptarsime kaip Ameri
ka galėtų dirbti su Baltijos šalimis, kad padėtų paremti jūsų saugumą ir 
klestėjimą kelyje j sekantį šimtmetį. Vienas iš pagrindinių mano 
kelionės momentų bus, kai aš Rygoje kalbėsiu lauke susirinkusiems 
žmonėms iš visų Baltijos šalių. Aš kviečiu1 visus, kurie gali atvykti ir 
prisijungti prie manęs šioje istorinėje progoje.

Aš laukiu susitikimo su jūsų šalių žmonėmis už keletos savaičių. Ir iki 
tol lesikite atsisveikinti su jumis trimis palinkėjimais: Tegyvuoja Estijos 
Respublika! Tegyvuoja Latvijos Respublika! Ir tegyvuoja Lietuvos Res
publika! (vertimas iš anglų kalbos)

PAMINĖTI
Minėjime prie Tremtinių auku

ro koncertavo "Liepaičių", SKAT 
chorai.

Nemažai tremtinių ir politinių 
kalinių tą dieną popiet susirinko ir 
prie paminklo represijų aukoms 
Naujojoje Vilnioje. Tremtinių kry
žius buvo apipintas klevo lapų 
vainiku. Ant šalimais esančių bėgių 
pastatyti trėmimo laikų ešalonai. 
susirinkusieji giedojo himną, padė
jo prie monumento gėlių. Po mi
nėjimo susirinkusieji prie bėgių 
tylos minutei nutilo, pagerbdami 
žuvusiųjų atminimą.

Lietuvos nacionaliname muzie
juje buvo parengta ekspozicija, pra
sidedanti 1939 metais, pasakojan
ti apie prieškario ir pokario trėmi
mus - 1941 - ųjų trėmimą į Alta
jaus kraštą, Laptevų jūros salas, 
Rešiotų koncentracijos stovyklą. 
Pokario metų tremties ekspozicija 
kalba apie trėmimus į Sibirą, Aziją 
- daiktai, dokumentai, nuotrau
kos. Susirinkusieji apžiūrėti šios 
parodos kaip viena šeima dalijosi 
savo prisiminimais, dažnai nu
braukdami ašarą, iš skausmo nu- 
leisdami akis žemėn.

Prabėgo birželis, pirmasis vasa
ros mėnuo. Džiaugsmo spalvos 
nudažė Lietuvos laukus, miškus ir 
pievas. Gamta atgijo gyvenimui. 
Tik Lietuvoje skausmas per 53 me
tus nesumažėjo, duobės Lietuvos 
istorijoje užpiltos tik atmintimi. 
Teisingumo, žmogiškumo, o ne 
keršto šaukiasi tremtinių bei visų 

-Komunizmo aukų atminimas.
Skausmas tėvynės krūtinėje 

neslūgs. Užmarštin kraujuojančios 
žaizdos negrimzta... AJ.

Birželio 14 d. Vilniuje eisenos Gedimino prospektu dalyviai.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

PLB VALDYBOS PRANEŠIMAS
VISUOMENEI

1994, birželio 13
Pastarosiomis dienomil išeivijoje pasklido žinios, kad Mokslo ir 

enciklopedijų leidykla Vilniuje, išleidusi Lietuvos kovų ir kančių isto
rijos pirmąją knygą "Lietuvos gyventojų trėmimai 1941, 1944 -1945 m. 
- Dokumentų rinkinys", tą patį dokumentų rinkinį ketina leisti origina
lia rusų kalba.

Kaip visuomenei jau pranešta PLB valdyba sustabdė pirmosios kny
gos platinimą ir ruošia jos pataisymą. Susitarus su Lietuvos istorijos 
institutu, su kuriuo kartu buvo išleista pirmoji knyga, sustabdytas 
leidimas originalia rusų kalba ir nepradėtas jos vertimas į anglų bei kitas 
kalbas.

Leidimo rusų kalbą sustabdymas pakartotinai yra užtikrintas Lietuvos 
Istorijos instituto direktoriaus prof. dr. A. Tylos, kurio žinioje yra šis 
dokumentų rinkinio originalas.
-PLB valdyba:
Bronius Nainys, Rimas Česonis, Vacys Garbonkus, Kostas 

Dočkus, Vytautas Kamantas, Dr. Petras Kisielius, Baniutė 
Kronienė, Milda Lenkauskienė, Paulius Mickus, Dr. Vitalija 
Vasaltienė

Redakcijos pastaba: PLB valdyba ir toliau atkaltai gina teiginį, kad 
ji sustabdžiusi knygos platinimą, nežiūrint į paskelbtuosius dokumen
tus birželio 17 d. "Darbininke" Nr. 24, įrodančius, kad knyga rusų kalba 
bus išleista 3,(XX) egzempliorių tiražu, o papildomai lietuviškojo varian
to - 800.

"ISTORIJOS" UŽKULISIUOSE
Dr. A. Eidintas - koordinatorius ir organizatorius

Kiekviena istorija turi nematomąją dalį, kuri stropiai slepiama nuo 
visuomenės. Kiekviena istorija turi ir kaltininką arba kelis. Dažnos 
istorijos, kai tikrieji kaltininkai ar užsakymų vykdytojai lieka nuošalyje, 
visą sukeltą purvą ir pasekmes, palikdami tiems, kurie žmonių akyse 
liks vieninteliais kaltininkais.

"Lietuvos kančių ir kovų istorijos" istorijoje visi nemalonumai, žaibai, 
nesusipratimai, protesto pareiškimai teko PLB valdybai ir jos pirmininkui 
Broniui Nainiui. Istorija būtų per daug paprasta ir naivi, jeigu many
tume, jog kaltininkų sąrašas tik tuo ir apsiriboja. Kaltindami tik PLB 
valdybos pirmininką Bronių Nainį, jam suteiktume jėgų, sugebėjimų 
bei įgaliojimų, kurių jis niekuomet neturėjo.

Birželio 4 d. "Lietuvos aide" Represijų Lietuvoje tyrimo centro tarny
bos pirmininkas prof. Julius Juzeliūnas straipsnyje "Kančių istorijos 
vingiai" atskleidžia uždangą, taip ilgai slėpusią žmogų, kurio pavardė 
knygoje, deja, neatspausdinta (o reikėjo!). Jis, pasirodo, buvo ir tebėra 
daugiatomės "Kančių istorijos" rengimo koordinatorius ir organizato
rius, kaip teigia Juzeliūnas.

Istorija visada turi pradžią. Knygai atspausdinti reikalingi pinigai. Kas 
buvo tas žmogus, sugebėjęs iš už jūrų marių suorganizuoti finansavimą 
knygos, kuri buvo pilnai sudaryta Lietuvoje? Julius Juzeliūnas rašo: "Dr. 
A. Eidintui rekomendavus, PLB vadovas p. B. Nainys sutiko finansuoti 
šio leidinio, kaip pirmosios knygos iš numatytos daugiatomės serijos, 
parengimą ir spausdinimą".

Istorija tuo tik prasidėjo ir įgavo pagreitį, nes doleriai turi magišką 
įtaką įvykiams Lietuvoje. Juzeliūnas rašo, kad jis ir dr. A. Tyla, "mes abu 
norėjome susitikti su PLB pirmininku, jam viešint Lietuvoje ir tartis dėl 
galimybės bendradarbiauti. RLT centre sukaupta daug autentiškos 
medžiagos, yra techninės ir intelekto pajėgos, reikalingos tokiems 
leidiniams rengti. Deja, aš dvi dienas laukiau p. B. Nainio priimama
jame. Nors p. Nainys žinojo apie mūsų ketinimus, tačiau nerado laiko 
nei su manimi, nei su A. Tyla susitikti. Bandžiau kalbinti dr. A Eidintą, 
p. B. Nainio įgaliotą koordinuoti ir organizuoti šios daugiatomės seruos 
rengimą, kad jis padėtų mums susitikti, bet pastangos buvo bergždžios*. 
Taigi, organizaciniai ir koordinaciniai sugebėjimai dr. A. Eidintą aplei
do vos tik Juzeliūnas panorėjo susitikti su B. Nainiu, šis susitikimas, 
galbūt, būtų užkirtęs kelią tolimesnei tokio pobūdžio "istorijos" eigai. 
Deja...

Taigi, dr. A. Eidinto darbas ir nuopelnai pagaliau aprašyti. Ačiū prof. 
Juliui Juzeliūnui už uždangos "istorijoje* praskleidimą. Ją pilnai atskleisti 
galėtų tik iki šiol tylintis pats Ambasadorius dr. A. Eidintas arba PLB 
valdybos pirmininkas B. Nainys. Žmonės būtų dėkingi už žingsnį tiesos 
link. ‘ AJ.



Lietuvos Respublikos Prezidentui Algirdui Mykolui Brazauskui
Lietuvos Krikščionių Demokratų partijos

MEMORANDUMAS
(Pabaiga. Pradžia praėjusiame nu

meryje)
- sustabdyti pavojingą politiką, 

kai valstybei svarbios pareigos ir 
informacijos kontrolė atiduodama 
į rankas asmenų, kurių lojalumas 
Lietuvos Respublikai niekaip ne
garantuotas;

Lietuvos valstybės saugumo 
tarnybą neatidėliotinai paversti 
tikra žvalgybos ir kontržvalgybos 
institucija, iš tikrųjų kovojančia 
prieš Rusijos šnipinėjimo ir ar
domąsias struktūras.

Kitose vidaus politikos ir de
mokratijos plėtojimo srityse krikš
čionys demokratai Respublikos 
Prezidentui siūlo rimtai susirūpin
ti tuo kad:

- rengiama savivaldos reforma 
orientuota į valdžios centralizaciją 
ir net tiesioginį valdymą, nekuria
mi europietiški savivaldos pagrin-

dėl padėties šalyje 
dai, visiškai atsisakyta mažori- 
tarinės savivaldybių rinkimų siste
mos, taip pat tuo, kad buvo tyčia 
sužlugdyti ir diskredituoti demok
ratiniai rinkimai Kaišiadorių apy
gardoje;

- yra steigiamos naujos minis
terijos, didinamas jų bendras skai
čius; naujojoje valdymo struktūro
je kultūros paveldas ir gamtinė 
aplinka iš saugojamų objektų pa
versti tik vartojimo objektais;

- Vyriausybė 1994.02.28 netei
sėtai sustabdė 1990.06.12 priimtą 
Bažnyčios padėties Lietuvoje Res
titucijos akto vykdymą ir pažeidė 
jo nustatytus valstybės ir Bažnyčios 
bendradarbiavimo principus;

- televizijos programose ir spau
doje propaguojama prievarta ir as
mens orumą žeminanti antikultū- 
ra, o demokratinei valstybei būti
ni dorovės pagrindus ginantys apri
bojimai neveikia;

- grėsmingai mažėja gimstamu
mas, lietuvių tauta tapo nykstanti;

- paliekami be oficialios reakci
jos žinomų asmenų ir grupuočių, 
turinčių saitų su prezidentūra ir 
Vyriausybe, viešai skelbiami an
tikonstituciniai pareiškimai, ragi
nimai griebtis smurto ir susidoroti 
be teismo, "stiprios rankos" režimo 
idėjos.

Užsienio politikoje krikščionys 
demokratai Respublikos Preziden
tui siūlo:

- atsisakyti žalingos politikos, kai 
LDDP neįtinkantys valstybės pa
reigūnai nušalinami nuo užsienio 
reikalų; dar kartą grįžti prie Krikš
čionių demokratų kartu su kito
mis partijomis 1993 m. lapkričio 
mėn. 29 d. pasirašytame Memo
randume Prezidentui pateikto siū
lymo ieškoti nacionalinės politi
kos pagrindų, vykdyti nacionaline,

o ne vienpartine užsienio politiką;
- atsisakyti Rusijos spaudimą 

provokuojančios nuolaidų politi
kos, nuolatinių ketinimų įteisinti 
Rusijos interesus; pavojingas Lie
tuvos ir Rusijos santykių aplin
kybes krikščionys demokratai pa
brėžė 1993 m. birželio mėn. 23 d. 
Prezidentui įteiktame memoran
dume "Dėl Lietuvos santykių su 
Rusija ir žalos Lietuvai atlygini
mo";

- ryžtingai ginti Lietuvos suve
renitetą, reaguoti į visus Rusijos 
vykdomus Lietuvos oro erdvės 
pažeidinėjimus ir juos sustabdyti;

- netraktuoti Rusijos karinio tran
zito interesų kaip Lietuvos prob
lemos; krikščionių demokratų 
1992.02.22 pareiškime pasiūlyta 
Lietuvos nuostata, kad Lietuvos 
valdžia jokiu būdu neturi įteisinti 
jokio Rusijos karinio tranzito ar 
vertinti kitaip kaip Lietuvos gyvy
binių interesų išdavimą; tarptau
tinių civilinių krovinių tranzito 
sąlygas Lietuva turi nusistatyti pati, 
su Rusija nederinamu savo suvere
niu sprendimu, o ne sutartimi su 
Rusija;

- oficialiai paskelbti "Valstybės

žiniose" Lietuvos ir Rusijos Prezi
dentų 1993 m. rugpjūčio mėn. 30 
d. nežinomu būdu pasirašytą ir iki 
šiol Prezidento oficialiai neskelbtą 
deklaraciją, kuria remiasi Lietuvos 
Prezidentas;

- atsisakyti vilkinimo taktikos, 
pagal kurią, Prezidentūrai įšaldžius 
oficialios valstybės ekspertų komi
sijos sudarymą, neberengiami žalos 
apskaičiavimai, neteikiama oficia
li Lietuvos Respublikos pretenzija 
Rusijai kaip SSRS teisių ir pareigų 
perėmėjai pagal 1992 m. birželio 
mėn. 14 d. Referendumu išreikštą 
Lietuvos piliečių reikalavimą atly
ginti jiems ir Lietuvos valstybei 
SSRS padarytą žalą.

Krikščionių demokratų partija 
reiškia nuomonę, kad tiesiogiai 
išrinktas ir nuo Seimo nepriklau
somas Respublikos Prezidentas turi 
ne tik galimybę bet ir pareigą at
stovauti visus, o ne vienos partijos 
interesus.

Dabartinės Seimo daugumos ir 
Vyriausybės žalingą politiką gali 
pakeisti ne tik nauji rinkimai, bet

ir Respublikos Prezidentas. Krikš
čionys demokratai mano, kad 
Konstitucijos 58, 77 ir 84 straips
niuose apibrėžtos Respublikos Pre
zidento galios leidžia jam daryti 
reikalingą poveikį Seimo ir Vyriau
sybės politikai. Prezidentas, turė
damas įgaliojimus skirti ir atleisti 
ministrus, tuo pačiu dalijasi atsa
komybę už Vyriausybės bei jos 
narių darbus.

Krikščionys demokratai norėtų 
matyti Respublikos Prezidentą, 
vykdantį atsparos Rusijai ir inte
gravimosi į Vakarus užsienio poli
tiką, kreipiantį šalies vidaus poli
tiką nacionalinius interesus atitin
kančia linkme, ryžtingai ginantį
demokratijos principus, Konsti
tucijos dvasią ir žodį, šalinantį 
pavojingas Lietuvos raidos tenden
cijas.

Lietuvos krikščionių
demokratų partijos

Valdybos pirmininkas
Povilas Katilius

Vilnius,
1994 m. gegužės mėn. 25 d.

LAUKIAMA PARAMA 
ATEITININKŲ KONGRESUI
Mieli Ateitininkai,

Jau tik kelios savaitės iki XII-jo Ateitininkų Kongreso, kuris ruošiamas 
Vilniuje šių metų liepos 15 - 17 dienomis. Tai pirmasis ateitininkų 
kongresas mūsų laisvoje sostinėje. Ruoštas V-tasis kongresas 1940- 
taisiais metais Vilniuje neįvyko, komunistinei rusų imperijai okupavus 
Lietuvą prieš pat suplanuotą kongreso pradžią. Šis kongresas yra, tarsi, 
pakartojimas ano neįvykusio kongreso prieš 54 metus.

Šis kongresas yra ypač labai svarbus Lietuvoje sparčiai besiorganizuo
jančiai jaunajai ateitininkijai, rodančiai didelį gyvastingumą ir pareigą 
skleisti krikščioniškąjį idealą į tautos gyvenimą.

Kongresas savo turiniu, tikslais ir vizija į ateitį ras atgarsį visoje mūsų 
tautoje. Tad iš daugelio aspektų jis taps tikrai istoriniu kongresu. Jis bus 

~ gilus savo turiniu, bet jis turi būti didelis ir savo manifestacija, kad jį 
pastebėtų ne tik Vilnius, bet ir visa mūsų tauta.

Mieli Ateitininkai, jis tokiu turi būti, jis tokiu yra ir planuojamas, jį 
pradedant studentų ir vyresniųjų moksleivių prieškongresine stovykla 
Berčiūnuose. Tur būt, nesunku suprasti, kad tokiam kongresui pravesti 
labai reikalinga Jūsų stipri talka. Lietuvos ateitininkai gausūs naujomis 
idėjomis, bet tuščiomis kišenėmis. Nuo Jūsų dosnumo daug priklausys 
ir kongreso pasisekimas, o tuo pačiu ir pokongresinis rezultatas. O 
pinigų dar gerokai trūksta, nors iki šiol jau nemaža dalis ateitininkų 
atsiliepė į mūsų prašymą, kai kurie iš Jūsų paaukojo ir didesnes sumas. 
Tad "ačiū" Jums visiems - aukojusiems, bet yra dar neaukojusių, tad 

J^ypač laukiame iš jų ateitininkiškos aukos, o jeigu kas dar galėtų savo 
auką padidinti, Lietuvos ateitininkija bus labai dėkinga visiems auko
tojams.

Vyresnioji Lietuvos ateitininkų karta Lietuvos okupaciniame periode 
yra paženklinta daugybe gyvybės aukų, gi iš mūsų šiuo metu prašoma 
tiktai piniginės aukos.

Mieli Ateitininkai, tęskime idealistinę ateitininko aukos istoriją. Ačiū

- "Lietuvos" viešbu
tis Vilniuje pernai buvo 
sudaręs 30 sutarčių su tu
rizmo firmomis. Šiemet - 
50. Tačiau daug sutarčių 
anuliuojama: užsienio tu
ristus gąsdina netvarka 
Lietuvos pasienyje, nepa
tinka vizų režimas, pride
damosios vertės mokestis
ir kit. Viešbutyje daž
niausiai gyvena tarptautinių paro
dų, konferencijų dalyviai. Laukia
ma į Dainų šventę atvažiuojančių^ 
užsienio lietuvių. "Lietuva" turi 335 
kambarius (655 lovas), bet reikia 
kapitalinio remonto (kainuotų 6 - 
8 mln. dolerių). Vienintelė išeitis, 
pasak direktoriaus, privatizuoti už 
konvertuojamą valiutą. Dabar 30% 
akcijų priklauso darbuotojams ir 
70% - valstybei.

-- Išgyvenęs po operacijos 
157 dienas, mirė vilnietis V. Kudi- 
movas, kuriam septintajam Lietu
voje buvo persodinta svetima šir
dis. Jį operavęs profesorius V. Sirvy
dis mano, kad operacija buvo sėk

minga, bet įvyko svetimo organo 
atmetimo reakcija, ir jos nebuvo 
įmanoma sustabdyti. Penkis mėne
sius V. Kudimovas su svetima šir
dimi jautėsi gerai, pėsčias užlip
davo laiptais į aštuntą aukštą. Tikė
josi vėl žaisti futbolą.

— Veliuonoje surengta kon
ferencija, skirta etnografo ir tau
tosakininko kun. Antano Juškos 
gimimo 175-osioms metinėms. 
Konferencijoje dalyvavo Lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto 
mokslininkai iš Vilniaus.
- Vagys, įsibrovę į Lietuvių 

literatūros ir tautosakos institutą 
(buv. P. Vileišio namai) pagrobė 
kompiuterius (o juos institutas įsi
gijo iš labdaros įvairių fondų para
mos, dovanojo Aleksandras Pa
kalniškis iš JAV), printerius, dis- 
ketes. Nuostolių - už 92 tūkst. litų. 
Tačiau dar didesni nuostoliai, kad 
tose disketėse, kompiuteriuose bu
vo sukaupti mokslininkų kelerių 
metų darbai. Tai ir S. Daukanto 
žodynas, surinktas Vaižganto raštų 
tomas, tautosakinė medžiaga ir kt.

Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centras

Skundas dėl PLB Pirmininko 
Broniaus Nainio atsakomybės už 
moralinę ir finansinę žalą tautai

Gausios publikacijos išeivijos ir Lietuvos spaudoje bei valstybės ir
už kantrybę.

Aukas siųsti Ateitininkų Federacijos Fondui: Lithuanian Catholic 
Federation Ateitis, 12690 Archer Avė., Lemont, IL 60439.

Ateitininkų Federacijos Fondo Valdyba

Birželio 14 d. iš visos Lietuvos tremtiniai suvežė apie 1.5 
tūkstančio akmenų ir prie buvusių KGB rūmų Vilniuje 
pastatė iš jų aukurą. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

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

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

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

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

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

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

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

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

NEW YORK-NEW 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.

visuomenės veikėjų vieši pareiškimai atskleidė "Lietuvos kovų ir kančių 
istorijos" pirmosios knygos žalą ir akivaizdų jos rengėjų norą melagin
gai aiškinti tragiškus Lietuvos istorijos įvykius: masiškus gyventojų 
trėmimus, jų tikslą ir padarinius.

Kai jau buvo spausdinama Represijų Lietuvoje Tyrimo Centro (RLTC) 
parengta knyga "Lietuvos gyventojų genocidas" (apie 1940-41 m. 
trėmimus), PLB pirmininkas B. Nainys Lietuvoje nepanoro net susitikti 
su RLTC vadovu dr. J. Juzeliūnu ir Lietuvos istorijos instituto direkto
riumi dr. A. Tyla ir pasitarti dėl bendro darbo, o priėmė iš buvusių 
komunistų partijos vadovaujančių istorikų sudarytą sovietinių propa
gandinių dokumentų rinkinį ir jų neskaitęs parašė pratarmę ir finansa
vo jo išleidimą išeivijoje surinktais pinigais. Žinojo jis tai ar ne, bet kaip 
dabar matyti, šis rinkinys buvo parengtas pagal 1990 m. gruodžio mėn. 
20 d. SSRS KGB gen. majoro A. Fokino direktyvą Lietuvos SSR KGB 
pirmininkui gen. majorui R. Marcinkui. Joje buvo nurodyta parengę 
alternatyvią sovietinių okupantų genocidą pateisinančią (jų terminu 
"tikrą pasipriešinimo esmę atskleidžiančią") lietuvių kovų ir kančių 
istoriją. Taip B. Nainio sprendimu į numatytą vertų knygų seriją buvo 
įkišta aiškiai tendencinga ir melaginga knyga, kuri nebuvo numatyta 
visuomenei paskelbtame plane. Šioje knygoje ne tik kelis kartus 
sumažintas tremtinių skaičius, bet ir veidmainiškai rodomas rūpinima
sis tremiamaisiais, gyventojų pritarimas tautos genocidui ir t.t..

Deja, PLB Valdyba ir jos pirmininkas B. Nainys iki šiol nesutiko 
priimti savo visišką atsakomybę už šią knygą. Manome, kad didžiausia 
kaltė yra būtent PLB valdybos pirmininko, vienašališkai, su niekuo 
nepasitarus, suradusio šios knygos rengėjus ir finansavusio fbs leidimą. 
Kadangi PLB valdybos pirmininkas nerado reikalo viešai pasiaiškinti ir 
pripažinti savo kaltę, todėl būtina neatidėliojant kreiptis į PLB Garbės 
Teismą ir reikalauti, kad jis ištirtų B. Nainio atsakomybę, leidžiant šią 
knygą.

Skatiname PLB Seimo narius, JAV ir Kanados tarybų narius, visų kitų 
kraštų tarybų narius, visas išeivijos sąjungas ir organizacijas, visus 
lietuvius, kurių šeimų nariai yra kentėję Sibiro tremtyje, visus lietuvius, 
norinčius prisidėti prie skundo dėl PLB Valdybos pirmininko atsa
komybės, rašyti laiškus garbės teismo pirmininkui dr. Adolfui Damušiui 
šiuo adresu: PLB Garbės Teismas, c/o Dr. Vytautas Bieliauskas, 2968 
Compton Road, Cincinnati,OH 45251.

Istorikas Jonas Dainauskas
Tarybos sekretorius

Prof. dr. Jonas Račkauskas
Valdybos pirmininkas

66-86 80 ST. M1DDLE V1LLAGE, 
ąUEENS N.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282; 326-31S0
■ TAI MOSI) VIENINTtLt VIETA -

- GAUSI PARODU SA1L ■

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEVV YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

VYTIS
KELIONIŲ IR JURIZMO 

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

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

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302



DARBININKAS
341 H1GHLAND BLVD. Editorial Office 718- 827-1352
BROOKLYN, NY11207 Business Office 718-827-1351

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

ISSN 0011-6637
Second Class postage paid st Brcoklyn, NY, Post Office 

Subscriptton per year $30.00. Singi* copy $1.00.
Publisbed Weekty eacept 2nd and 3rd week in July

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

— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA —

DIENOS UŽ VASAROS VARTŲ
Tėv, Leonardas Andriekus, OFM, švenčia 80 metų, jubiliejų

Laisvės statulos žibintas *

A
nais laikais, kai Jungtines Amerikos Valstijas galėjai pasiekti 
tik plaukdamas laivu, New Yorko uosto žiotyse buvo pasta
tytas didžiulė Laisvės statula, kuri aukštai kelia degantį 
žibintą, o antroje rankoje laiko įstatymų knygą. Tai buvo prancūzų 

tautos dovana Jungtinėm Amerikos Valstijoms.
Prancūzija buvo pirmoji valstybė, kuri ištiesė pagalbos ranką besiku

riančiai Amerikai. I Ameriką vyko savanoriai kariauti už jos laisvę prieš 
Didžiąją Britaniją. Prancūzija tada buvo didelėje nesantaikoje su D. 
Britanija. Tai Prancūzija visokiais būdais rėmė Jungtinių Amerikos 
Valstijų kelią į nepriklausomybę. Prancūzija pirmoji pripažino JAV kaip 
egzistuojančią valstybę. Prancūzija tada buvo galingiausia, turėjusi 
daugiausia įtakos valstybė.

Jungtinių Amerikos Valstijų sostinė tada buvo New Yorkas. Čia 
gyveno ir George Washingtonas, Amerikos laisvės karų generolas ir 
pirmasis prezidentas. Čia atvyko ir pirmasis Prancūzijos ambasadorius 
Francois Rene Chateaubriand. Pagal nustatytą-protokolą jis prezidentui 
įteikė skiriamuosius raštus, pasakęs kalbą, palinkėjęs naujai valstybei 
kuo geriausios ateities.

Prancūsijos ambasadorius, būdamas pasiuntiniu kituose kraštuose, 
buvo matęs puošnių rūmų, dalyvavęs dideliuose priėmimuose, kur 
žvilgėjo auksas, kur buvo daug prabangos.

Wašhingtonas, stovėdamas tiesus kaip armijos generolas, atsakė 
svečiui kalba ir pakvietė vaišių. Ir Chateaubriand nustebo, kad nematė 
jokio pasirengimo, kad jis čia bus vaišinamas. Prezidentas įvedė jį į kitą 
kambarį, kur degė židinys. Jis įmetė kelias bulves į židinį, kad jos 
iškeptų. Ant stalo padėjo paprastas lėkštes, sviesto, puodelius.

Ambasadorius buvo įpratęs valgyti iš auksinių indų, apsuptas šnarančių 
šilkų, brangiausių kvepalų. Dabar kvepėjo tik kepančios bulvės.

Prezidentas Washingtonas jam pasakė, kad Amerika yra jauna valsty
bė, nieko neturi, bet turi didelį norą gyventi laisvėje.

Ambasadorius aprašė šį vizitą, kad tai buvo pats brangiausias, pats 
įspūdingiausias jo priėmimas. Ambasadorius rašė: šitoji valstybė tikrai 
toli nueis ir daug pasieks!

Taip ir buvo. Amerika augo, stiprėjo metai iš metų, nes gynė žmogaus 
teises ir laisvę. Kai buvo Amerikos nepriklausomybės šimto metų 
sukaktis, prancūzų tauta dovanojo Laisvės statulą. Amerikos jaunimas 
surinko aukas tik jos pjedestalui pastatyti. O tas pjedestalas didžiulis su 
muziejaus salėmis.

Ant pjedestalo šono, prie Laisvės statulos kojų, yra iškaltas imigrantės 
eilėraštis, kurio turinys yra maždaug toks: "Ateikite pas mane visi 
vargstantieji, aš jus priglausiu. Palikite savo ašaras man, savo vargą man 
ir keliaukite į šalį, kur kiekvienas yra laisvas. Aš saugosiu jūsų laisvę."

Tie žodžiai dar ir dabar yra visiems brangūs, dar ir dabar vilioja 
naujus imigrantus. Amerikos Laisvės statulos žibintas tapo tautų laisvės 
simboliu. Jį mato visi pavergtieji.

Amerika pasiliko ištikimiausia laisvės gynėja, kuri padeda tautoms 
įtvirtinti nepriklausomybę. Amerika kariavo dėl kitų tautų laisvės.

Todėl Liepos 4-oji yra ne tik Amerikos nepriklausomybės šventė, bet 
ir viso pasaulio žmonių, kurie siekia laisvės ir teisingumo. Ir šiandien 
Amerikos Laisvės Žibintas stiprina visus. Šios didžiosios laisvės šventės 
proga sveikiname Ameriką ir sakome: "Tegu Dievas laimina Ameriką!"

Tėv. Leonardas Andriekus, OFM, 
poetas, liepos 15 d. švenčia savo 
amžiaus 80 metų sukaktį. Tai 
gražus amžius, papuoštas eilėraščių 
rinkiniais, redaktoriaus darbais, 
vienuolynų administracija ir kitais 
darbais. Vienas jo poezijos rinkinys 
vadinasi "Už vasaros vartų".

Vasara buvo jaunystė, tie metai, 
kai buvo daug jėgų guldyti 
kultūrinio gyvenimo pradalges. Šis 
vardas ir prisiminė pagalvojus apie 
jo gyvenimo sukaktį. Bet ir ruduo 
gali būti darbingas ir naudingas. 
Tad sudedami sveikinimus sukak
ties proga, linkime - tegu Dievo 
palaima ir geri darbai lydi visas 
jam duotas dienas.

Kelio pradžia
Sukaktuvininkas yra gimęs 1914 

m. liepos 15 d. Barstyčiuose, Ma
žeikių apskr. Tėvai jam suteikė 
Kazimiero vardą. Mokėsi Sedos 
vidurinėje mokykloje, 1934 m. įs
tojo į pranciškonų vienuoliją Kre
tingoje ir gavo Leonardo vardą.

Teologiją 1937-39 m. studijavo 
Austrijoje. Buvo trumpam išvykęs 
į Jugoslaviją. Karui prasidėjus, 
studijavo Italijoje. Kunigu įšven
tintas 1940 m. birželio 29 d. Ro
moje. Šv. Antano universitete 1945 
m. gavo bažnytinės teisės doktora
tą.

įvairiose pareigose
I Ameriką atvyko 1946 m. Lietu

viškoje pranciškonų vienuolijoje 
jam teko eiti įvairias pareigas. 
Svarbiausios buvo dvi darbų rūšys: 
redagavimas ir vadovavimas atski
riems vienuolynams.

Teko redaguoti "Varpelį". Dau-

LIETUVIŲ FONDO PELNO PASKIRSTYMAS
Birželio 18 d. Chicagoje į "Sek

lyčią" buvo sukviesta Lietuvių Fon
do (toliau LF) narių, spaudos ir 
radijo žinių teikėjai į vadinamąją 
spaudos konferenciją, kuriai vado
vavo Juozas Končius.

Pirmiausia jis iškvietė LF Tary
bos pirm. Mariją Remienę, kuri 
pasidžiaugė, kad ir šiemet LF pa
jėgė paskirti lietuvybei išlaikyti 
$240,010 sumą, nors prašymų 
buvo pateikta apie $2 mil. sumai. 
Pelno skirstymo komisijai buvo 
sunkus uždavinys atrinkti tuos, 
kuriems tikrai parama būtina.

Toliau Pelno skirstymo k-jos 
pirm. Daina Kojelytė plačiau api-^

Tėv. Leonardas Andriekus, OFM. Vytauto Maželio nuotrauka

giausia laiko ir energijos skyrė "Ai
dų" žurnalui. Iš Europos "Aidų" 
žurnalas į Ameriką buvo perkeltas 
1949 metų gale. Jau 1950 metų 
pradžioje "Aidai" išėjo Amerikoje, 
redaguoti. Vaičiulaičio. Nuo pat 
pradžios ir tekn L. Andriekui triūs
ti "Aidų" redakcijoje. Pirma jis rūpi
nosi žurnalo techniniais reikalais, 
iliustravimu, žurnalo apžvalgomis. 
Taip jis susipažino su lietuviais 
dailininkais ir sutelkė juos aplink 

rt budino pačią skirstymo procedūrą 
ir jos asmeninę sudėtį. Buvo 3 
posėdžiai, kur be k-jos narių daly
vavo Tarybos ir Valdybos pirminin
kai ir kai kuriuose posėdžiuose dar 
ir kitų LB Tarybos pirmininkai. 
Šių metų skirstymui suma siekė 
$240,010 ir dar $9,500 iš praėjusių 
metų nepaskirstytos sumos. Tokiu 
būdu iš viso buvo paskirstyta 
$249,510.

Švietimo reikalams paskirta 
$129,600. Čia įeina ir $84,050 stu

dentų stipendijoms, įskaitant ir 
Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje.

Toliau kultūros reikalams: me
nams, įskaitant teatrą, rašytojų 

"Aidų" žurnalą. Nuo 1980 m. buvo 
"Aidų" žurnalo vyr. redaktorius, 
kol žurnalą 1991 m. perkėlė į Lie
tuvą ir jį sujungė su "Naujuoju 
Židiniu".

Vienuolijos administracijoje te
ko jam eiti įvairias pareigas. Dažnai 
būdavo provinciolo patarėjas, at
skirų vienuolynų viršininku, pro- 
vinciolu buvo 1964 - 1970 m. Šiuo 
metu eina vienuolyno viršininko 
pareigas.

draugiją ir operą, yra skirta 
$22,000, o mokslui, įskaitant pa
ramą svarbiems veikalams išleisti, 
studijų centrą, radiją, yra skirta 
$11,000.

Visuomeniniams reikalams, įs
kaitant sumas LB Krašto v-bai, 
visuomeninių reikalų, socialinių 
reikalų tarybos, spaudai ir įvairiai 
kitokiai paramai skirta iš viso 
$86,910. Tokiu būdu viską sudėjūs, 
ši suma pasiekė $249,510. Buvo 
iškelta keletas klausimų, liečiančių 
skirstymo sumas, D. Kojelytė pa
teikė paaiškinimus. Socialinių rei
kalų Tarybos pirm. B. Jasaitienė ir 
Švietimo tarybos pirm. R. Kučienė

Tėv. Leonardas mėgsta meną, 
puoselėja lietuvišką dailę, lietuvių 
dailininkų kūrinius telkė į vienuo
lynus. Administruodamas pran
ciškonų vasarvietę 1973-1979 m., 
rengė koncertus, dailės parodas, 
literatūros vakarus.

Išleistos knygos
I pranciškonų vasarvietę Ken- 

nebunkporte vasaroti atvyko rašy
tojai Jonas Aistis, Antanas Vaičiu
laitis ir kiti. Pradėjo rengti litera
tūros vakarus, į kuriuos įsitraukė ir 
Leonardas Andriekus. Metai iš 
metų jis jau nepasitraukė nuo sta
lo, vis kūrė ir kūrė naują poeziją. 
Taip jam susidėstė šie eilėraščių 
rinkiniai:

"Atviros marios", 1955, "Saulė 
kryžiuose", 1960 (gavo Lietuvių 
Rašytojų draugijos premiją), "Nak
tigonė", 1963; anglų kalba pasirodė 
"Amens in Amber' 1968, vertė 
Demie Jonaitis; "Po Dievo ants
paudais" 1969, "Už vasaros vartų", 
1976. Anglų kalba "Etemal Dream", 
vertė Jonas Zdanys 1980; "Atmink 
mane, Rūpintojėli", 1985, "Balsai 
iš anapus", 1988. Lietuvoje 1991 
išleido rinktinę "Pasilikau tik dan
gų mėlyną".

Tai - didelis poezijos lobis, kuria
me vyrauja religiniai motyvai, 
plačiai vaizduojama gamta, kaip 
ją globoja , dieviškoji Apvaizda. 
Poezijoje taip pat atsispindi ir Lie
tuvos ilgesys, jos istorija, senovė, 
jos peizažas. Poezijoje laikosi daž
niausiai klasikinės formos, ieško 
skambumo ir sklandumo, siekia 
minties gilumo. Ir toji mintis jau 
pagauna skaitytoją ir pakelia vir
šum kasdienybės. Tai kilni ir paki
li poezija, tai marių alsavimas, girių 
šlamėjimas, tai didžioji laukų tyla, 
tai žmogaus maldavimas žvaigž
dėtą naktį, (p.j.)

dėkojo L. Fondui už paskirtą para
mą, be kurios jų darbai būtų sun
kiai įmanomi, be to, dar ir litua
nistinių mokyklų tėvų vardu taip 
pat dėkojo Dumbrienė, nes LF 
parama įgalina tų mokyklų toli
mesnę egzistenciją. Už spaudos 
rėmimą dėkojo kun. V. Rimšelis. 
Pabaigai pakviestas LF valdybos 
pirm. St. Baras pastebėjo, kad LF 
pagrindinis uždavinys - išeivijos 
lietuvybės rėmimas. Apgailestavo, 
kad trečdalis LF narių jau iškeliavę 
amžinybėn, bet jis išreiškė viltį, 
kad jaunesnioji karta perims vado
vavimą ir LF gyvuos ir toliau. Dėko
jo visiems atsilankiusiems.

Tuo ši popietė ir buvo baigta su 
viltimi, kad atsiras naujų narių LF 
eilėms papildyti.

Apol. P. Bagdonas

Liberalizmas ir Bažnyčia
3T

Kardinolas Paul Poupard
4

Ji priskirtina ne ideologijos, bet teologijos ir ypač moralinės teologi
jos sričiai".

Bažnyčios užduoties tikrai negalima geriau išdėstyti. Ji turi analizuoti, 
interpretuoti,tikrinti ir padėti žmonėms orientuotis. Nepriklausomai 
nuo dominuojančios ūkio ir visuomenės sistemos ji visada privalo 
užimti kritišką, bet jokiu būdų ne ’kriticistinę" poziciją. Tam, kas gera, 
ji turi pritarti, o blogus dalykus aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti. 
Mūsų šalies Bažnyčia irgi nori priimti širdin šiuos Jono Pauliaus II 
žodžius ir stengtis būti savotiška "konstruktyvia opozicija" bei nuolati
niu dialogo partneriu, įdėmiai įsiklausančiu į žmonių troškimus. Ka
dangi mes, kaip pabrėžia Popiežius, nesiūlome ideologijos, todėl ne
siekiame piršti ir receptų bei gatavų sprendimų, bet norime perduoti 
principines nuostatas ir paskatinti žmones parinkti tikrai juos išlaisvi
nančias pozicijas. Visa, kas pasakyta, glaustai galime apibendrinti šiais 
žodžiais: mes tapome laisvi ir tokiais norime išlikti. Bet liberalais virsti 
nenorime.Mes įsitikinę, kad yra tiktai vienas kelias ir šis kelias veda per 
vidinį žmogaus atsinaujinimą. Dievui padedant, šiuo keliu norime 
žengti ir parodyti jį žmonėms. Tai - meilės, solidarumo ir kantrybės 
kelias, kuriuo eidamas individas turi būti nuolatos pasiryžęs siekti 
teisingesnių ir per tai taikingesnių bei laimingesnių pasaulio ir 
visucffnenės.

Versta iš vokiečių kalbos

Baigiamosios kardinolo Paul Poupard pastabos
1. Daugiau negu 40 konferencijos "Nauja religijos laisvė Rytuose ir 

liberalistinė laisvė Vakaruose’ dalyvių atvyko iš 20 Europos šalių, nuo 
Reikjaviko iki Novosibirsko, nuo Oslo iki Sofijos, - penki kardinolai, 
vyskupai, teologai ir katalikų kultūros atstovai. Ši konferencija buvo 
tikras Europos katalikų forumas.

Aš dėkoju visiems dalyviams, prelegentams ir šeimininkams. Diskusi
jos parodė, kad liberalizmo ir laisvės tema naujoje Europos situacijoje 

yra itin aktuali ir turi lemiamą reikšmę nustatant pastoracinius Bažnyčios 
orientyrus šio tūkstantmečio pabaigoje.

2. Kaip galinga žmogaus emancipacijos srovė, reikalaujanti gerbti jo 
orumą ir laisvę, liberalizmas lemia Europos istoriją nuo Švietimo 
amžiaus. Tačiau būdami krikščionys, mes dėkojame Kristui, kuris mus 
išvadavo,ir todėl nenorime tapti liberalais. Juk laisvė yra Dievo dovana, 
o liberalizmas - tik ideologija.

Tokį sudėtingą ir labai platų reiškinį kaip liberalizmas sunku aprėpti 
tikslia formuluote ir vienareikšmiškai įvertinti. Vis dėlto, galime tvirtin
ti, kad jis siūlo pasaulio viziją, pabrėžiančią kiekvieno asmens individua
lybę ir jo teisę į laisvę. Iš čia kyla individualistinė orientacija ir neigiama 
laisvės samprata, laikanti ją suvaržymų ir objektvių normų nebuvimu 
ir neatsižvelgianti į vertybes, kurias žmogus, būdamas moralinė būtybė, 
patiria per savo sąžinę kaip realizuotiną pareigą.

Šioje perspektyvoje žmogus nėra laikomas būtybe, galinčia bendrauti 
su kitais ir transcendentiniu Kitu, t. y. nėra traktuojamas kaip moralinė 
ir religinė būtybė.

3. Kaip emancipacijos judėjimas liberalizmas pasižymi ambivalentiš- 
kumu, ir teigiamais, ir neigiamais aspektais.

Jo teigiamą pusę sudaro kova už politinę, socialinę, ekonominę 
laisvę, vienu žodžiu, kova už žmogaus teises, ypač už teisinę valstybę 
ir demokratinę visuomenę. Jo neigiama pusė pasireiškia pareigų nebu
vimu. Tad laisvė virsta tikslu savyje ir rizikuoja nusiristi į savivalę, ir 
subjektyvizmą, padarydama žalą žmogaus orumui, kurį liberalizmas 
reikalauja apsaugoti. Šito priežastis ta, kad jis nutraukia visus ryšius su 
Transcendencija, klaidingai tapatinama su heteronomiška instancija. 
Žmogus, statantis save pasaulio centran, atmeta bet kokias iš išorės 
kylančias normas. Užuot buvęs pasaulio saugotojas, jis darosi neatsa
kingas despotas.

4. Per pastaruosius šimtą penkiasdešimt metų alternatyvą liberaliz
mui sudarė marksizmas, ir dėl šios priežasties liberalistinės idėjos atliko 
kolektyvistinių idėjų kritiko vaidmenį.

Šia prasme marksizmą galime pavadinti antruoju emancipacijos 
projektu. Susidūrė dvi antropologijos: liberalistinė antropologija, ku
rios pagrindą sudaro individualistiškai traktuojamas individas, ir mark
sistinė antropologija, laikanti žmogų ne tik bendruomeniška būtybe, 
bet ir būtybe, nuolankiai atsidavusia visuomenei ir jos nuasmenintoms 
kolektyvinėms jėgoms. Šioms dviems srovėms krikščionybė priešprieši
no savo personalistinę žmogaus viziją, kildinančią jo neatimamą ver

tybę iš buvimo Dievo atvaizdu ir panašumo į Dievą.
5. Šiame istoriniame liberalizmo ir komunizmo konflikte kolek- 

tyvistinė antropologija patyrė triuškinantį pralaimėjimą. Bet ar tai 
įrodo liberalistinių idėjų teisingumą, kaip tvirtina liberalizmo idėjų 
šalininkai.

Kaip savo neseniai pasirodžiusioje enciklikoje "Centesimus Annus" 
(Nr. 42) teigia popiežius Jonas Paulius II, iškilo pavojus, kad ši pergalė 
prieš komunizmą būsianti interpretuota kaip liberalistinių idėjų tei- 
singmo istorinis patvirtinimas, kas iš tikrųjų būtų ir klaidinga, ir 
pavojinga.

Iš tiesų, liberalistinės ideologijos įtaka postmarksistinėse visuomenėse 
padidėjo. Jo pasekėjai jau priskiria sau išskirtinį pergalės prieš komu
nistinį kolektyvizmą nuopelną. Būtent tuo galima paaiškinti, kad ši 
ideologija darosi vis agresyvesnė krikščionybės, ypač katalikybės ir 
Bažnyčios kaip institucijos atžvilgiui. Šiame susidūrime kai kas Katalikų 
Bažnyčią prilygina netgi komunistų partijai ir nepaliaujamai kursto 
visuomenę priešintis naujai diktatūrai, šį sykį nebe "raudonai", o 
"juodai", bet visada tapatinamai su laisvės priešu.

Politikos ir teisės kontekste šis priešiškumas pasireiškia reikalavimu 
griežtai atskirti Bažnyčią nuo valstybės, remiantis sekuliarizuotos 
visuomenės idealu. Religija turėtų užsisklęsti privačioje sferoje, o 
Bažnyčios statusas neturėtų skirtis nuo to, kurį turi piliečių susivieni
jimui, siekiantys tam tikro tikslo. Tokia vizija atima iš Bažnyčios teisę 
reikšti nuomonę etikos klausimais kaip moralinei instancijai ir veikti 
politinį, socialinį, ekonominį ir kultūrinį gyverūmą.

6. Tačiau drauge reikia pažymėti, kad antagonizmas tarp ateistinio 
komunizmo ir Vakarų liberalizmo nėra toks radikalus, kaip atrodo iš 
išorės. Juk abiejų emancipacijos projektų pagrindą sudaro bendras 
prometėjiškasis noras Dievo vieton pastatyti žmogų, padaryti jį absoliu
čiu savo likimo šeimininku ir uždaryti grynojoje imanendjoje. Būtent 
apie šią meta-pagundą popiežius Jonas Paulius II kalbėjo prancūzų 
vyskupams Paryžiuje.

7. Bet vis aiškesni ženklai verčia mus manyti, kad, žlugus komuniz
mui, ima sekti ir liberalizmo jėgos. Žmogaus noras užimti Dievo vietą 
vis labiau atrodo panašus į sumanymą, kuris keltų juoką, jeigu nebūtų 
toks tragiškas.

Iš tiesų, žmogus vis geriau įsisąmonina savo galimybes, mato savo 
pralaimėjimus, žinodamas, kad jis niekados neįgyvendins dangaus

(nukelta į 6 psl.)



Vilius Bražėnas - sukaktuvininkas
(Pabaiga.

Pradžia praėjusiame numeryje)

Ją sudarė eilė spaudoje tilpusių 
politinių straipsnių.

Be spaudos darbo, dalyvavo ir 
lietuviškoje visuomeninėje veik
loje. Būdamas nepriklausomu nuo 
lietuviškų politinių grupuočių, tal
kino visoms patriotinėms organiza
cijoms, kur jo talka pageidaujama. 
Gyvendamas Connecticut valsti
joje, anksti įsijungė į Lietuvių Ben
druomenės veiklą, eidamas Apy
linkės valdybos pirmininko pa
reigas, Apygardos Politinio Komite
to valdybos nario bei Apygardos 
valdybos pirmininko pareigas. 
Kelioms kadencijoms buvo išrink
tas į JAV LB Tarybą. Tuo pat metu 
artimai dirbo su Amerikos Lietu
vių Tarybos skyriais ir rėmė VLIKą. 
Paskutinius tris VLIKo veiklos me
tus buvo VLIKo valdyboje vice
pirmininku informacijos reika
lams.

Lietuvos bylai veikliau kelti Con- 
necticute subūrė naujųjų ir ank
stesniųjų ateivių grupę į kovingą 
American-Lithuanian Anti-com- 
munist Group of Stamford.

Tuo pačiu tikslu, 1974 m. Piet- 
vakarių Floridoje gyvenančius kelis 
lietuvius suorganizavo į Lithua- 
nian Freedom Forum. Lietuviškam 
telkiniui beaugant, LFF prasiveržė 
į apylinkės spaudą, radiją, televizi
ją bei susirinkimų sales, populiarin
damas Lietuvos bylą. Išplėstė laiškų 
į amerikiečių spaudą rašymą, 1987 
m. įsteigė "Svetimiesiems Infor
muoti Tinklą" ("Laiškų Banką") 
Amerikos mastu. Tas spaudoje til
pusių lietuvių laiškų "bankas" veikė 
iki Lietuvos nepriklausomybės at
statymo. Bražėnas buvo vienas iš 
steigėjų dviejų vietinių, antikomu
nistinių organizacijų Connecticut 
valstijoje: Stamford Forum for 
American Affairs ir Waterbury 
Americanism Forum. Su globa- 
listais tiesiogiai susidūrė per jų

įtaigojamas organizacijas - Stam
ford Forum for World Affairs ir 
American-European Friendship 
Association.

Amerikiečių spaudon, į radiją ir 
organizacijas Vilius pradėjo veržtis 
jau nuo 1953 m., gyvendamas 
Stamford, CT. Maždaug tuo pat 
metu, pramokęs anglų kalbos, 
ėmėsi kalbėti amerikiečių publikai 
apie komunizmo pavojų, remian
tis Lietuvos ir sava patirtimi. 1955 
m. JAV Konstitucijos Dienos ban
kete dalinosi kalbėtojo tribūna su 
vėliau išgarsėjusiu rašytoju ir TV 
asmenybe William F. Buckley, Jr. 
Yra parašęs šimtus laiškų ameri
kiečių laikraščių redakcijoms. Jo 
laiškai yra tilpę net didžiuosiuose 
didmiesčių, kaip New York, Chi- 
cago, Tampa, Manchester laikraš
čiuose, neskaitant mažesnių leidi
nių.

V. Bražėnas Lietuvos laisvės by
lai naudingą informaciją sėmėsi ir 
plačiau skleidė savo įvairaus po
būdžio dalyvavimu konservatyvio
se amerikiečių organizacijose, kaip 
America's Future, Christian Anti- 
Communist Cruisade, Eagle Fo
rum, Conservative Caucus, Ameri
can Conservative Union, John
Birch Society, Heritage Founda
tion, Association of Former Intel- 
ligence Officers, Tax Reform Im- 
mediately Committee, Larry Mc
Donald Crusade - Stop Financing 
Communism, Republican Club, 
Citizens for Constitutional Pro- 
perty Rights; Save Our Constitu- 
tion Committee, The American 
Cause.

1985 m. pakviestas redaguoti 
naujai steigiamą konservatyvų 
savaitraštį Pietvakarių Floridoje 
"Lee Constitution", sukaktuvinin
kas suorganizavo redakcinę laik
raščio sritį, ir jį redagavo iki 1987 
m. Eilė jo straipsnių yra tilpę "The 
New American" žurnale, "Ameri
can Way Features", "Lee Constitu
tion", "Fort Myers News Press". Jo 

parašytas pamfletas "Captive Na- 
tions Remembered", su Lietuvos 
partizanų įspėjimu (1948 m.) Va
karams, John Birch Sodety orga
nizacijos buvo šimtais tūkstančių 
paskleistas visoje Amerikoje ir 
pasiekė net Viduriniuosius Rytus.

Nuo 1977 m. per John Birch 
Sodety padalinį - American Opin- 
ion Speakers' Bureau - V. Bražėnas 
keletą kartų apvažinėjo Amerikos 
kontinento visas valstijas su pas
kaitomis, kurių temos buvo: "De- 
tente with Monsters", "Stop Fi- 
nancing Communism", "Stop 
Building Communist Missiles", 
"How to Abolish Communism", 
"Signposts to Tyranny". Jis yra pra
leidęs per 40 savaičių rajoninėse 
politinio paruošimo amerikiečių 
jaunimui stovyklose. Kiekvienoje 
savaitinėje stovykloje teko skaity
ti nuo 5 iki 7 paskaitų įvairiomis 
politinio ir visuomeninio auklėji
mo temomis. Iš viso yfa pasakęs ar 
skaitęs 1000 su viršum kalbų bei 
paskaitų salėse, mokyklose, baž
nyčiose, universitetuose, banke
tuose, restoranuose ir jaunimo sto
vyklose. Tomis ir kitomis progo
mis yra kaip lietuvis dalyvavęs per 
300 radio bei TV žinių programų 

ir intervievv. Už Lietuvos vardo 
garsinimą yra atžymėtas pirmąja 
premija Amerikos Lietuvių Gydy
tojų Sąjungos ir antrąja premija 
Amerikos Lietuvių Tarybos (pir
mąją premiją laimėjo prel. Ladas 
Tulaba, Romoje).

Bražėno kelionių su paskaitomis 
proga Lietuvos vardas buvo mini
mas tūkstančiuose kvietimų, pla
katų, lakštelių bei laikraščių ir ra
dio skelbimuose. Jo kilmė buvo 
minima ir laikraščiuose- paskaitų 
skelbimuose bei jas aprašančiuose 
straipsniuose. 1977 m. vieno pas- 
kaiton kviečiančio lakšto viršuje 
buvo užrašas: "1941 m. tik vienos 
ivaitės bėgyje apie 40,000 sėtu

vių buvo eliminuota per gėdingus 
masinius trėmimus į Sibiro Gulag 
Archipelago".

Iš visų jo kalbėjimo progų bei 
vietų gal labiausiai pažymėtina jo 
kalba 1984 m. vasarą Mount Rush- 
more Nacionalinio Paminklo 
(South Dakotoje, Juodosiose Kal
vose) didžiosios arenos scenoje. 
Vakare, keturių JAV prezidentų 
veidų, iškaltų kalno granito uolo
je, apšvietimo iškilmėms arenon 
susirenka tą paminklą lanką turis
tai iš viso pasaulio. V. Bražėnas 
jiems buvo pristatytas kaip lietu
vis iš Sovietų okupuotos Lietuvos.

Kaip. kalbėtojas jis žinomas ir 

VARTAI Į 
PABALTIJĮ

lietuviškai visuomenei, nekartą 
kalbėjęs renginiuose lietuviškuose 
telkiniuose Connecticuto, New 
Yorko, New Jersey, Illinois, Michi- 
gan, Kalifornijos, Massachussetts, 
Maryland, Floridos valstijose, ir 
VVashington, DC.

Dabar sukaktuvininkas Vilius 
Bražėnas su žmona Edą gyvena 
pietinėje Floridoje.

"Darbininko" redakdja jungiasi 
prie kitų sveikintojų, savo bendra
darbiui linkėdama visokeriopos 
sėkmės ir ištvermės kovoje už tiesą 
ir gėrį-

Aplink 
pasaulį

□ Rusijos laikraštis "Novaja 
Nežednevnaja" praneša, kad šiuo 
metu Rusijoje yra 100,000 vaikų - 
alkoholikų ir kad nusikaltimai, 
padoromi girtų vaikų, išaugo 70% 
lyginant su 1992 metais.

□ Estijos Finansų ministras Hei- 
ki Kranich ir Kultūros bei Švieti

mo ministras Paul-Eerik Rummo 
birželio 14 d. atsistatydino.

□ Birželio 25 d. paskutinį kartą 
rytų Berlyne žygiavo Rusijos ka
reiviai Tai buvo jų paskutinis para
das prieš išvykstant namo. Rusijos 
kariuomenės vadai norėjo į paradą 
įtraukti ir T-72 tankus, tačiau Vo
kietija tam pasipriešino, aiškin
dama, jog tankų vikšrai sugadins 
kelius.

□ Birželio 26 d. Bosnijos vyriau
sybės kariuomenė atkovojo dalį 
centrinės Bosnijos žemių, beveik 
atkirsdama Serbų kariuomenės 
okupuotą teritoriją į pietus nuo 
Doboj.

□ Latvijos Valstybinis statisti
kos komitetas praneša, kad varto
jimo prekių indeksas gegužės mė
nesį išaugo tik 0.2%. Mėnesinė 
infliacija pirmaisiais keturiais šių 
metų mėnesiais buvo 3.8%, 3.4%, 
1.7% ir 2.7%. gegužės mėnesį 
maisto kainos sumažėjo 1.2%, bet 
drabužių kainos išaugo 1.5%, pa
slaugų kainos - 0.7%, medicinos 
paslaugų kainos - 2%. Estijos kainų 
indeksas gegužės mėn. išaugo 
1.1%. Mėnesinė infliacija pirmai
siais keturiais šių metų mėnesiais 
buvo 5.5%, 5.2%, 8.9%, ir 3.1%. 
Maisto kainos gegužės mėn. suma
žėjo 1.3%, bet pramonės prekių 
kainos išaugo 1.2%.

Lietuvių Diena Putname
Šiais metais liepos 31 dieną JAV Rytinio pakraščio lietuviai skubės pas 

Nekaltai Pradėtosios Marijos Seseles į Putnamą. Tai bus lietuvių šeimos 
šventė. Juk šie metai yra šeimos metai. Taip paskelbė Jungtinės Tautos 
ir taip pat popiežius Jonas Paulius II. Šių dienų skubėjime per mažai 
skiriame laiko ir dėmesio savo būties esminei ląstelei - šeimai. Dėl to šie 
metai ir paskelbti šeimos metais. Pagrindinė šeimos ląstelė yra motina, 
tėvas ir vaikai. Tačiau ji tuo nesiriboja. Mūsų šeimai taip pat priklauso 
ir mūsų artimieji, draugai, visų pasaulio tautų šeimai! Taigi, paskirkime 
liepos 31-mąją savo didesnei šeimai, susitikime mūsų seselių augi
namam meilės daržely su savo artimaisiais ir su visa šio Amerikos 
pakraščio lietuviška šeima.

Jau vien tik šis susitikimas įrašys mums šią dieną džiaugsmo raidėm. 
Šios dienos malonią nuotaiką taip pat dar labai paskaidrins įdomi ir 
visuomet nauja šios šventės programa. Ją pradėsime mišiomis 11 vai. 
Pagrindinis mišių koncelebrantas bus Tėvas Jonas Bacevičius, OFM.

Po mišių galėsime, kaip visada, pasivaišinti įvairiais ir skaniais lietu
viškais valgiais, paruoštais seselių virtuvėje ir jų rėmėjų atgabentais iš 
Worcesterio, VVaterbury, Hartfordo ir Providence. Vaišėms ir kitiems 
įdomiems užsiėmimams turėsime tris valandas laiko. Tai bus malonus 
mūsų pabendravimo laikas su savo šeimos nariais, artimaisiais ir su 
mūsų platesne lietuviška šeima, kurią ypač papuoš iš Lietuvos atvykę 
Dievo ir mūsų artimieji - trys Nekaltai Pradėtosios Marijos seselės ir net 
11 jaunų pranciškonų, kurie dabar ruošiasi įžadams pas lietuvius 
Pranciškonus Kennebunkporte, ME.

Dalyvių bendravimo dalis bus ir Neringos alumnų susirinkimas, kuris 
prasidės 1 vai. po pietų. Tai bus ypatinga valandėlė, nes šiais metais 
sukanka 25 metai nuo Neringos stovyklos įsteigimo. Šio ilgo laikotarpio 
stovyklautojai ir vadovai turės progą prisiminti savo vaikystės ir jaunys
tės dienas, praleistas jaukioje Neringoje, ir tarpusavy pasidalyti neišdil
domais tenai praleistų dienų įspūdžiais, pasidžiaugti įsigytu dvasiniu - 
religiniu ir tautiniu - turtu. Turbūt, ne visi Neringos alumnai skaitys šią 
žinutę apie Putname ruošiamą susitikimą pasidžiaugti maloniais prisi
minimais. Todėl ar mes esame Neringos alumnai, ar tik turime pažįstamų 
jų tarpe, priminkime jiems apie šią malonią progą vėl pagyventi 
gražiausiais praeities įspūdžiais.

Šios šventės bendravimo laiku galėsime pažiūrėti dainų ir šokių 
šventės vaizdajuosčių iš Lietuvos, pasigrožėti įvairių dailininkų medžio 
drožiniais bei kitokiais kūriniais ir nusipirkti tų meniškų suvenyrų.

Kaip visada, bus įdomi didžioji loterija ir taip pat gražiai paruošta bei 
gausi loterija padžiuginti jauniausius mūsų šeimos narius daugiau kaip 
tūkstančiu jiems paruoštų laimikių! Didžioje loterijoje kas nors laimės 
ir ponų Šimkų iš Hartfordo dovanotą kelionę į Lietuvą!

Po šių mūsų bendravimo įvairenybių 3 vai. žiūrėsime Neringos 
stovyklautojų jubiliejinę programą, kuri visada graži jaunimo miklumu 
ir įdomi turiniu, įpintu į tautinius šokius, šiais metais mūsų susitikimo 
šventės mišios bus aukojamos žaidimų aikštelėje, didžiulės palapinės 
paunksnyje, kaip ir pernai. Neringos jaunimo atliekamos programos 
taip pat žiūrėsime toje pačioje palapinės paunksnėje. Po programos 
nuleisime vėliavas ir 4 vai. susikaupsime valandėlei pasimelsti už 
Lietuvą, šventę užbaigsime didžiųjų dovanų loterijos traukimu ir atsi
sveikinimu su savo senais ir naujais draugais, padėkodami seselėms už 
šį nepaprastą renginį, kuriame gausime tiek sielos atgaivos. č. M.

SUPAŽINDINAM SU ATA'S TAUPIAUSIOM 
SKRYDŽIŲ KAINOM Į PABALTIJĮ

iš
NEW YORKO 

^avaitės dienomis 

s399
J vienę pusę

Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30

, Savaitgaliais

s429
| vienę pusę 

Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30

Studentams

$349
J vienę pusę, savaitės dienomis 

Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30
Visos kainos yra nustatytos perkant 
skrydžius į aou galu 
t Per ATA.
Visi kiti miestai per TWA sujungti su New Yorko, 
tęsiant į Rygę per ATA.

Išskrendant 
iš Savaitgalį

Savaitės 
dienomis

ATLANTA.............. ....$561 $531
BALTIMORE.......... ....$520 $490
BOSTON............... ....$429 $399

tCHICAGO............. ....$484 $454
CLEVELAND......... ....$520 $490
DALLAS.................. ....$579 $549
DETROIT.............. ....$524 $494
HOUSTON.......... ....$579 $549

t LOS ANGELES .... ....$547 $517
MIAMI.................... ....$569 $539
MINNEAPOLIS.... ....$479 $449
NEW ORLEANS.. ....$569 $539
PHILADELPHIA.... ....$474 $444
PHOENIX............. ....$547 $517
PITTSBURGH........ ....$479 $449
SAN ANTONIO.. ....$579 $549
SAN DIEGO......... ....$547 $517

t SAN FRANCISCO ....$547 $517
SALT LAKE CITY......$547 $517
SEATTLE................ ....$549 $519
VVASHINGTON D.C..S520 $490

American Trarts Air1
Bilietai turi būti nupirkti 7 dienas prieš išskrendant. Taip pat yra šiek tiek brangesni bilietai turintys mažiau suvaržymu. 

Valstybiniai mokesčiai $32 95 sumokami atsiimant bilietus. Studentę amžius nuo 18 iki 26m., parodant 
mokyklos I.D.. ATA suteikia patarnavimus į Rygę iki Spalio 30, 1994.

Ar Jūs skrendate biznio reikalais, 
ar pasimatyti su giminėmis Pabaltyje, 
Jūs nenorite gaišti laikę persėsdami 
Maskvoje ar Frankfurte. Norite 
nukeliauti kuo greičiau, be reikalo 
neišleidžiant dar daugiau pinigy. 
ATA's iš New Yorko j Rygę yra 
greičiausias kelias. ATA paruošė 
ums pigiausię ir maloniausię kelionę, 
curię jūs tikrai užsipelnėt. | vienę pusę 
cainos iš New Yorko ne aukštesnės 
taip $429, ir žemos—iki $279 
spalio mėn., ATA yra vienas iš 
geriausią pasirinkimy tarp aukšty 
kainy skrydžiy kampanijy.

PATOGŪS PERSĖDIMAI JAV
Naudokitės ekonomiškais ATA's 
skrydžiais į Rygę iš JAV miesty. 
Pasirinkite patogius TWA skrydžius, 
kurie sujungia New Yorko ATAs 
su Ryga.

SKAMBINKIT JŪSŲ 
KELIONIŲ AGENTUI 
ARBA ATA: 

800-382-5892.



Worcester, MA

Švenčia sukaktį
Šv. Kazimiero parapija šiais metais švenčia 100 metų sukaktį nuo 

parapijos įsteigimo.
Balandžio 17 d. sukakties minėjimo komitetas Šv. Kazimiero parapi

jos bažnyčioje surengė Religinį koncertą, kurį atliko Švč. Jėzaus Širdies 
parapijos vargonininkė Elzbieta Noone. Ji solo vargonais atliko įvairių 
kompozitorių vienuolika muzikos kūrinių. Jos vadovaujamas minėtos 
parapijos choras pagiedojo keturias giesmes.

Šv. Kazimiero parapijos choro vyrai, vadovaujami vargonininkės 
Onos Valinskienės, giedojo ištisai lietuviškas mišias, kurias išmokė 
buvęs Šv. Kazimiero parapijos vyrų choro dirigentas a. a. muz. Zigmas 
Snarskis. Koncerte dalyvavo velionio našlė Danutė Snarskienė, atvykusi / 
iš Thompson, CT.

Ateity bus ir daugiau renginių: parapijos gegužinė - piknikas ir kiti.
Pagrindinis minėjimas įvyks lapkričio 20 d. Komitetas, vadovaujamas 

Antano Minikausko-Miner, labai intensyviai tam minėjimui ruošiasi ir 
kruopščiai dirba. Be vietos vyskupų minėjime dalyvaus ir išeivijos 
lietuvių vyskupas Paulius Baltakis OFM.

Juno Beach, FL, Tautodailės parodos atidaryme iš k.: Elena 
Damijonaitienė, Irena Manomaitienė ir Dail. Rimgailė Zo- 
tovienė.

Juno Beach, FL

Musų tautodailė pas 
amerikiečius

Parapijos 100 metų istoriją lietuvių kalba rašo Janina Miliauskienė. 
Bernadeta Miliauskaitė-Harris verčia j anglų kalbą. Taip pat ji sekmadie
niais per lietuviškas mišias skaito mišių skaitinius.

Šaulių išvyka
LŠSI rinktinė rugsėjo 3-5 dienomis (Darbo dienos savaitgaly) lietuvių 

pranciškonų vasarvietėje, Atlanto pašonėje, Kennebunkport, ME, ruošia 
rinktinės kultūrinį savaitgalį su įvairia ir įdomia programa. Tie kultūri
niai savaitgaliai buvo rengiami per daugelį metų, tik pora metų nutrū
ko. Rinktinės valdyba stengiasi juos atgaivinti ir kviečia ne tik visus 
Trakų rinktinės šaulius-es dalyvauti, bet kviečiame ir laukiame atvyks
tančių svečių nuo Pacifiko iki Baltijos jūros pakrančių. Registruokitės 
nedelsiant pas Tėvą Gabrielį, vasarvietės vedėją, dėl kambarių. Telefono 
(207) 967-2011.

J. M.

Doytona Beach, FL
Lietvių Klubas birželio 20 d. surengė Lietuvos Ambasadoriaus Stasio 

Lozoraičio pomirtinį pagerbimą. Bažnyčioje buvo pamaldos su pritaikytu 
kun. R. Grasso pamokslu ir "Sietyno" giesmėmis. Po pamaldų buvo 
bendri pietūs. Tautininkų sąjungos skyriaus pirmininkas Vytautas 
Abraitis papasakojo apie Stasio Lozoraičio diplomatine karjerą, apie 
asmeninę su juo pažintį ir apie taurų a. a. Ambasadoriaus būdą. Klubo 
pirmininkas Jonas Daugėla išryškino Lozoraičių šeimos nuopelnus 
Lietuvos valstybei ir apgailestavo kad su Stasio Lozoraičio mirtimi 
baigiasi per tris kartas užtrukusi Lietuvai ištikimai tarnavusių Lozoraičių 
šeimos epocha. Šių dienų nuotaikose verta prisiminti Stasio Lozoraičio 
žodžius 1992 m. Daytona Beach Tautos šventės minėjime. "Lietuva”, 
sakė jis, yra mūsų motina, kuri myli savo vaikus ir atleidžia jų klaidas".

Alg. Š.

Tobulinsis
Daugelis lietuvių išeivių išskuba 

šiais metais į Dainų šventę, vyks
tančią Lietuvoje, tačiau LB Švieti
mo tarybai rūpi mūsų gyvastingu
mo išlaikymas šiame krašte. Rug
sėjo mėnesį vėl prasidės darbas 
lituanistinėse mokyklose. Kad mo
kytojai galėtų pasiruošti artėjan
tiems mokslo metams, pasidalinti 
naujais laimėjimais, JAV LB Švieti
mo taryba organizuoja Mokytojų, 
tėvų ir jaunimo studijų savaite lie
pos 17-25 dienomis Dainavoje.

Studijų savaitei vadovaus Jūratė 
' Krokytė-Stirbienė ir Angelė Krauja- 

lytė-Bailey. Kapelionu ir lietuvių 
kalbos kultūros lektorium bus kun. 
J. Vaišnys, SJ. Dalyvių sveiku mai
tinimu rūpinsis žymi Chicagos 
kulinarė Ona Norvilienė su savo 
padėjėjais.

Dr. Jolita Kavaliūnaitė skaitys 
paskaitą: "Ievos balsai išeivijos 
moterų romane".

Apolinaras Bagdonas paruošė 
paskaitą: "Poeto Vytauto Mačer
nio 50-ties metų mirties sukaktis".

Pedagogo ir rašytojo Vaciaus

Illinois Gubernatorius Jim Edgar apdovanojo specialiu svei
kinimu "Klumpės", Illinois lietuvių tautinių šokių grupės, 
atstovus. Grupė vyks i Lietuvoje vyksiančia Dainų ir Šokių 
šventę. Iš k.: Irena Sužiedėlis, Stanley Milašius, Regina Na
rušis, Gubernatorius Jim Edgar, Remigijus Sužiedėlis, Lietu 
vos Generalinis Garbės konsulas Vaclovas Kleiza.

mokytojai
Kavaliūno (mirė š. m. gegužės 15 
d. Clevelande) paruoštą paskaitą: 
"Jie ir mirdami kūrė: Sibiro trem
tiniu poezija” - perskaitys duktė 
dr. Jolita.

Chicagos lituanistinės mokyk
los mokytoja Dana Mikužienė su
pažindins dalyvius su 4-ojo sky
riaus dėstymo meūnlika

Aušrelė Sakalaitė, Omahos lit. 
mokyklos vedėja, pasidalins pa
tirtimi, kaip, pateikti gramatikos 
mokymą pradedantiems mokytis 
lietuviškai.

Tautinius šokius mokys Ligija 
Tautkuvienė, dainas mokys Gali
na Rupeikienė.

Studijų savaitės metu vyksta lie
tuviu kalbos kursai, norintiems iš
mokti lietuviškai. Jiems vadovau 
ja ilgamečiai lektoriai Bronius 
Krokys ir Vytautas Jonaitis. Norin
tys išmokti ar pagilinti lietuvių 
kalba, prašomi kreiptis į Bronių 
Kroki tel. (215) 671-0397.

Mokytojams ar tėvams dalyvau
jant paskaitose, vaikai užimami 
vadovų sava programa.

Juno Beach prie miesto savival
dybės veikęs meno komitetas rūpi
nasi meno projektais - "Art in Pub
lic Places". Birželio 11d. atidarė 
pasigėrėtiną parodą Juno Beach 
savivaldybės salėje tema "Su kuo 
Juno Beach gyventojai dekoruoja 
savo namus".

Lietuvių tautodailės eksponatai,

Clevelando renginiai ir 
lankytojų apatija

Aurelija M. Balašaitienė

Lietuvai atgavus nepriklausomy
be ir jau net "perestroikos" metais 
mūsų scenas užpildė Lietuvos an
sambliai, teatrai, muzikai, o tė
vynainių išsiilgę užsienio lietuviai 
sausakimšai užpildė sales. Tai b&o 
euforijos laikotarpis, kurį sekė ap
gailestavimai, kad vietinės meni
nės pajėgos liko išstumtos iš scenų. 
Kai prieš kurį laiką Clevelande 
dviejų organizacijų iniciatyva buvo 
surengti du koncertai su vietiniais 
solistais, jų pasirodymą labai rėmė 
"saviškių" išsiilgusi publika.

Bet jau dingo entuziazmas, dau
giausia organizuojant politines ar 
ekonomines konferencijas, eilinį 
publikos narį palikus be vietos. 
Savaitgaliai be kultūrinių pramogų, 
kurios užpildydavo renginių kalen
dorius, gal atpratino Amerikos lie
tuvius nuo poilsio vakarų planavi
mo pagal lietuviškų renginių pro
gramą. Tą įrodo paskutiniuoju me-

I.B Švietimo taryba kviečia visus 
besidominčius šių dienų lituanis
tinių mokyklų veikla, ypatingai 
Rytinio pakraščio mokytojus, Tėvų 
komitetu narius dalyvauti Moky
toju, tėvų ir jaunimo studijų sa
vaitėje liepos 17-25 dienomis. 
Registruotis pas Vida Brazaitytę, 
9201 S. Moody Avė., Oak Lavvn, IL 
60453. Tel. (708) 598 - 8331.

R. K.

į . i - Lenkijoje jau vei- 
j kia dvi Lietuvos konsu- Or j linės įstaigos: Seinuose 

atidarytas konsulatas ir 
j Generalinis Lietuvos kon- 

sulatas Varšuvoje.
- Tris dienas Lietuje voje viešėjo Europos

įįį Tarybos teisininkų dele-
Racija. Svečiai skaitė pa

skaitas apie prokuratūros darbą, 
santykius su teismais, spaudos 
koferencijoje pasakojo apie Euro
pos demokratinių valstybių teisi
nę sistemą. Pabrėžta, kad Lietuvo
je "teisiniame darbe vyksta svarbūs 
pokyčiai: daugiau demokratijos, 
daugiau pagarbos žmogaus tei
sėms". ET ekspertai nepeikė ir Lie
tuvoje galiojančio Prevencinio įsta
tymo - tokiu įstatymų būta ir kitose 
valstybėse.

surinkti iš Juno miesto ir šiek tiek 
iš apylinkės gyventojų, kokybe, 
įvairumu, minčių prasmingumu, 
pvz. Vargo mokykla, Knygnešys, 
išsiskyrė iš kitų tautų tarpo ir ame
rikiečių eksponatų. Daugelis (30) 
nuostabių skulptūrinių drožinių po 
laisvės atgavimo atgabenti iš Lie
tuvos labai praturtino anksčiau 

tu Clevelande suoganizuoti rengi
niai.

Kai kovo mėnesio 26 d. vakare 
Šv. Kazimiero lituanistinė mokyk
la surengė nuostabiai gražų mo
kinių pasirodymą, kurį paruošė jau 
po svetimu dangumi gimusios 
mokytojos, jaunimą išmokiusios 
jų pačių sukurtų dainų ir muzikos, 
publikos daugumą sudarė tėvai, 
močiutės ir seneliai. Tai buvo įdo
mus vakaras, kuriame pasirodė 
bręstančios vaidybinės ir balso 
jėgos, rodančios ne vien savo gabu
mus, bet ir meilę lietuviškam 
žodžiui bei Lietuvos meilės idėjai. 
Gausus publikos dalyvavimas juos 
dar stipriau paskatintų, nes jie 
"ateitis - rytojaus viltis", kaip va
karas buvo pavadintas programo
je. Privačiai susitikę aptariame, kad 
tik jaunoje kartoje yra užsienio 
lietuviu ateities viltis, bet tai tik 
lieka tuščiais žodžiais, jų moraline 
parama konkrečiai neįprasminant.

Čia reikia paminėti kovo mėne
sio pradžioje Clevelando skautijos 
labai pavykusią tradicine Kaziuko 
mugę.

Joje nestigo lankytojų ir skautų 
rankdarbių pirkėjų, bet atrodo, kad 
ne tiek jaunimą rėme gausiai apsi
lankę svečiai. Juos patraukė gražūs 
dirbiniai, skanus pietus bei turtin
gas saldumynu stalas, o ir laikas 
buvo patogus po sekmadieninių 
pamaldų...

Balandžio 17 d. jungtinisToron- 
to "Volungės" ir Clevelando Dievo 
Motinos parapijos chorų koncer
tas buvo gausios publikos šiltai 
sutiktas, bet jos tarpe beveik nesi
matė jaunimo, išskyrus kelis cho
ristų šeimų narius. Kitaip sakant, 
kai jaunimas yra scenoje, vyresnieji 
juo nesidomi, gal todėl jaunimas 
nesidomi vyresniųjų programo
mis? Ar ne dilema?

Birželio 10 d. vakare Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje Cleve
lando "Grandinėlės" jaunųjų šo-

- Daugiau kaip už 2 mln. 
Švedijos kronu įvairios priešgais
rinės apsaugos technikos ■ 7 au
tomašinų siunta - atgabenta iš 
Švedijos ir įteikta Lietuvos Prieš
gaisrinės apsaugos departamentui. 
Siuntoje - daug gaisrinių švirkštų, 
rankinių pompų, pjaustytuvų, gais
rininku apsaugos, įvairios kitos

turėtus sentimentalius tautodailės 
rinkinius ir šioje parodoje elegan
tiškai reprezentavo kūrybingą lie
tuvių tautą.

Parodoje taip pat buvo išstatyti 
miesto mero, kelių amerikiečių, 
indų, indonezų, panamiečių liau
dies kūriniai. Gajos Giniotytės- 
Richter išskirtina tapyba adata 
"Didvyrio dvasia", A. Žibienės iš 
kriauklių dirbiniai, velykiniai mar
gučiai.

Buvo specialus knygų stalas. Tai 
puikūs leidiniai apie Lietuvą, lie
tuvių dailininkų ir liaudies meną. 
Parodą žiūrovams atidarymo pro
ga pristatė amerikietė dail. Bar
bara Wittenbug.

Parodoje dalyvavę amerikiečiai 
stebėjosi, gėrėjosi lietuvių ekspona
tais. Jie skaitė ir vartė knygas, pa
kartotinai apžiūrėjo eksponatus.

Paroda vyks per vasarą iki spalio 
19 d. miesto savivaldybės pagrindi
nėje salėje. Čia vyksta miesto 
valdžios ir gyventojų posėdžiai, 
piano rečitaliai bei kitokios pra
mogos. Salė nauja, apšvietimas 
geras, miesto meras Frank Harris 
kūrybingas meno srity, labai pa
lankus lietuviams, Meno komite
to garbės pirmininkas.

Meno komitetui priklauso dail. 
R. Jonynaitė-Zotovienė. Jos pas
tangomis čia ir sutraukiamas lietu
vių menas. z.

kėjų grupė, vadovaujama Aidos 
Bublytės ir jos talkininkių, Rimos 
Žiedonytės ir Julytės Bartkutės, 
surengė pasirodymo vakarą "Į didį 
šokį". Tai žavi jaunų šokėjų grupė, 
kurią sudaro vaikučiai tarp 8 ir 11 
metų, apsirengę marškinėliais su 
grupės pavadinimu ir dailiai nu
piešta šokėjų pora. Buvo nepa
prastai miela stebėti mažųjų "paro
domąją pamoką", šokių pynę, rate
lius, gėrėtis, kad jie sugeba atlikti 
sudėtingus žingsnius, grakščiai su
kinėtis, lengvai šokinėti. Deja, pub
likos buvo labai mažai - bandžiau 
suskaičiuoti, ar būta bet 50 as
menų. Tai daugumoje tik tėvai ar 
artimi giminės. Kodėl? Nejaugi 
nebepajėgiame' džiaugtis mūsų 
prieauglio lietuviškumu? Žalinga 
apatija apėmė mūsų žmones, todėl 
pradeda blėsti viltys jaunųjų kartų 
lietuviškume, nes, neskatinamas 
ir neremiamas, jis išblės kaip 
nekurstoma laužo ugnis.

Ne vien jaunimu plačioji publi
ka nebesidomi. Birželio 12 d., 
saulėtą sekmadienio popietę Cleve
lando baltiečių komitetas Lietuvių 
Kultūriniuose darželiuose surengė 
liūdnųjų birželio dienų ekume
nines pamaldas. Trijų Baltijos tau
tybių dvasininkai pravedė įspūdin
gas pamaldas, jas užbaigiant palai
minimu ir himnais. Didžiausią 
vaidmenį suvaidino latviai su 
solistais ir akompaniatoriumi.

Lietuvos himnas nuskambėjo 
labai skurdžiai. Jei kun. Gedimi
nas Kijauskas prie mikrofono 
nebūtų vadovavęs giedojimui, 
publikoje pasiskirsčiusi lietuvių 
saujelė būtų dingusi. Pamaldoms 
pasibaigus, skaičiavau dalyvavusius 
lietuvius. Ar jų būta apie dvi dešim
tis? Liūdnai dairiausi į Gedimino 
stulpus, Kudirkos, Maironio ir Basa
navičiaus biustus, kunigaikštienės 
Birutės fontaną... Kur dingo mūsų 
patriotinė dvasia, mūsų lietuviš
kas solidarumas, įsipareigojimo 
Lietuvos kančiai jausmai?

Reikia grįžti į buvusį entuziazmą, 
remti priaugančių kartų darbus, 
domėtis jaunimo veikla. Vyriau
sios kartos didžioji dauguma jau 
ilsisi kapuose, vidurinė karta la
viruoja tarp įsipareigojimų Tėvy
nei ir gyvenamam kraštui, o jau
niausioji karta, kiek ji dar išliko 
lietuviška, yra reikalinga mūsų 
visuomenės didžiausio dėmesio ir 
paramos.

įrangos. Švedų specialistai mokė 
Lietuvos gaisrininkus naudotis ta 
technika, tarėsi dėl tolesnės para
mos projektų.
- Vilniaus savivaldybė siūlo 

įrengti prestižines, apmokamas 
kapines Pavilnio parko Lyglaukiu 
zonoje. Gamtosaugininkai projek
tui priešinasi.

— Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius birželio 13-14 die
nomis dalyvavo Vatikane įvyku
sioje kardinolų kolegijos konsisto
rijoje. Iš 139 šiuo metu visame 
pasaulyje esančių kardinolų į Romą 
atvyko 114. Svarstyti bažnytinės 
drausmės, žmogaus gyvybės apsau
gos bei krikščionybės 2000 metų 
jubiliejaus reikalai.

-- Aleksandro Macijausko fo
tografijos darbų paroda "Lietuvos 
kaimo turgūs" vyksta Lietuvių dai
lės muziejuje, Lemont, IL, iki šių 
metų rugsėjo 4 dienos.

— "Versmė", Jurbarko politinių 
kalinių ir tremtinių mišrus choras, 
vadovaujamas muz. Marijos Taut- 
kuvienės, buvo atvykęs į D. Brita
niją ir liepos 1, 2, 5, 6, 7 ir 8 
dienomis kartu su vietiniais cho
rais dalyvavo koncertuose įvairio
se vietovėse. Choras atliko trem
ties, o taip pat lietuvių liaudies 
dainas.

-- Pasaulio Lietuvių Šventės 
Šokių Diena įvyks liepos 9 d. 
Žalgirio stadijone, Vilniuje. Joje 
žada dalyvauti daugiau kaip 900 
šokėjų iš Lietuvos, beveik 300 
užsienio lietuvių. Šokių šventės 
šūkis: "Mes buvome, mes esame, 
mes būsime". Šokių dienos meno 
vadovės: Laima Kisielienė - Lietu
vos choreografė, ir Rita Karasiejienė 
- Toronto šokių ansamblio "Gint
aras" vadovė.

— A. a. Ambasadoriaus Sta
sio Lozoraičio šeimai sutikus, 
dr. Paul Goble, kuris šiuo metu 
dirba Carnegie Endovvment for 

-International Peace, ir Asta Banio
nytė, VVashington, DC, ruošia 
Velionio biografijos knygą. Visus, 
kurie turi a. a. Ambasadoriaus Sta
sio Lozoraičio gyvenimą ir darbus 
liečiančių dokumentų (laiškų, ra
šinių, prisiminimų, iškarpų, nuo
traukų ir t.t.) lietuvių arba anglų 
kalbomis ir kurie sutiktų šia me
džiaga su knygos autoriais pa
sidalinti, ją paskolinti arba padar
yti jos kopijas, prašome kaip gali
ma greičiau pranešti dr. Paul Gob
le arba Astai Banionytei šiuo adre
su: SL Research, P. O. Box 10422, 
Arlington, VA 22210.

-- Gamtosaugininkui Val
dui Adamkui Chicagos Šiaurės 
Vakarų universitete suteiktas teisės 
garbės daktaro vardas. Prieš pat šį 
pagerbimą V. Adamkus pusantros 
savaitės viešėjo Lietuvoje, įteikė 
savo vardo kasmetines premijas 
(šių metų V. Adamkaus premijos 
laureatai - Mosėdžio akmenų mu
ziejaus kūrėjas V. Intas ir prof. Č. 
Kudaba (po mirties), premija įteik
ta jo šeimai). Spaudai V. Adamkus 
pareiškė, kad ateityje sutiktų užimti 
Lietuvoje bet kokį postą, jei tik 
matytų, kad tai būtų naudinga ir 
reikalinga Lietuvai.

- Liepos 7 d. sueina 90 metų 
kaip gimė poetas Jonas Aistis. Mirė 
1973 m. birželio 13 d. VVashing- 
ton, DC.

- Dr. Jolita Kavaliūnaitė 
skaitys paskaitą "Ievos balsai išeivi
jos moterų romane" Dainavoje, 
liepos 17-25 dienomis vyksian
čioje Mokytojų, tėvų ir jaunimo 
studijų savaitėje.

— Ateitininkų Kultūrinė 
savaitė šiais metais Kennebunk
port, ME, bus rugpjūčio 13-20 
dienomis.

-Julius Mičiūdas, Argentinos 
Lietuvių J^ndruomenės pirminin
kas, vieningai išrinktas Užsienio 
tautybių Argentinoje vykdomojo 
komiteto pirmininku. Šio komite
to užduotis yra koordinuoti ki
tataučių bendruomenių veiklą vi
daus reikalų ministerijos sferoje.



Liberalizmas ir Bažnyčia
(atkelta iš 3 psl.)

žemėje. Nur ein Gott kann uns retten, sakė Heideggeris: Vien Dievas 
gali mus išgelbėti. Iš čia kyla naujas atvirumas kitam kitoniškumui. Tai 
suteikia galimybę religinį santyki su Transcendencija naujai interpre
tuoti kaip dinamiška atvirumo kitam principą atviros žmonijos prasme. 
Ar žmogus pasinaudos šia galimybe? Iš tiesų, jam nelieka nieko kito, 
kaip tiktai pasirinkti nihilistinę, kaustančią ir destrukcinę nuostatą arba 
iš naujo atsiverti kitam, pasauliui ir Dievui. R. Guardini yra sakęs: 
'Mūsų egzistendja artinasi prie absoliutaus pasirinkimo ir jo padarinių: 
galimybės čia pačios plačiausios, bet pavojai irgi patys didžiausi* (La fi 
dės temps modemes, Paris, Seuil, 1952, p. 122). Šios situacios akivaizdoje 
Bažnyčiai iškyla neatidėliojamas uždavinys. Ji nebegali tikėtis privilegi
juotos politiės padėties, bet uri formuoti žmones atsakigai laisvei, 
parodydama jiems, kad žmogus tiktai paklusdamas Dievui tikrai priklauso 
sau. "Bažnyčios būsena geriausia tada", pasakė jau Boussuet, "kai ją 
palaiko tik Šventoji Dvasia". Prahje, Europos širdyje, radę nepakartoja
mus šedevrus palikusios tūkstantmetės katalikų kultūros stebuklus, mes 
geriau supratome, kad tikėjimas į Kristų pasėjo Europoje groži, tiesą ir 
vienybę ir kad tos sėklos visur tebėra gyvos. Juk tikrumas amžinuoju 
gyvenimu yra kūrybiškos vilties šaltinis visose srityse.- ir mene, ir 
šeimyniniame, socialiniame bei politiniame gyvenime.

8. Bažnyčia šiandien susiduria su nauja situacija. Vakar priešas buvo 
aiškiai matomas ir kovoti su juo reikėjo heroiškų pastangų. Šiandien 
grėsmė polimorfiška, ir reikia nebijoti pajuokos mėginant jai priešintis. 
Krikščionis - kuris dėl to verkšlena - turėtų vėl išmokti tinkamai 
naudotis savo laisvę. Laisvė - daryti ką?, yra pasakęs jau Bemanos.

Popiežius Jonas XXIII, kurio bendradarbiu buvau prieš trisdešimt 
metų, į tai atsakė enciklika "Mater et Magistrą", kuri savo laiku buvo 
giriama kaip nurodanti pagrindinę kryptį, tačiau tuoj pat užmiršta, kas 
kartais pasitaiko enciklikoms. Jos doktrina šiandien pasižymi nauju 
aktualumu: Bažnyčia yra motina ir mokytoja. Laisvė yra Dievo dovana. 
Trapias būtybes, kokios esame, būtent lengvai pasiduodančios pagun
dai ir nuodėmei, traukia netinkamai naudotis laisve ir savo asmeni
niame, ir instituciniame gyvenime. Šiandien Bažnyčiai ir visiems 
krikščionims iškilo didžiulis uždavinys mokyti jaunus ir suaugusius 
atsakingai naudotis laisve šeimyniniame ir profesiniame gyvenime, 
socialiniame ir bažnytiniame gyvenime.

9. Po antropologinės marksizmo katastrofos mes susiduriame su 
liberalizmo miražais, galinčiais sukelti naują kultūrinį totalitarizmą. 
Mums būtina vėl atrasti Jėzuje Kristuje įsikūnijusios Tiesos absoliutų 
pobūdį. Mergelės Marijos Sūnų, kelią, Tiesą ir Gyvenimą, mūsų laisvės 
filosofijos, teologijos, etikos, politikos ir ekonomikos srityse transcen
dentinį šaltinį. Sunkumai, kuriuos mes, realiai žvelgdami, nustatėme, 
įvairiausios pagundos bei pavojai nėra nauji ir neturėtų mūsų kaustyti, 
bet, priešingai, panašiai kaip didįjį tautų Apaštalą, šventąjį Paulių, kurio 
vardu turiu garbę vadintis, kviesti sąžingiau, atsakingiau veikti Bažnyčioje 
ir valstybėje. Šitai sudaro mūsų neatimamą uždavinį, mūsų apaštališką 
didybę, tarp pasaulio vilionių ir pagundų, apie kurias kalbėjo jau 
šventasis Jonas: mes pašaukti būti gyvojo Dievo liudytojais.

Drauge su jumis dėkoju Dievui, išvadavusiam Europą iš marksistinio- 
leninistinio ateizmo priespaudos ir pažadinusiam herojiškų tiesos liu
dytojų, nepabūgusių kalėjimų ir esančių dabar čia su mumis, Jūsų 

’Vajdu reiškiu jiems pagarbą. ’ ■

Išvados
Rytoj drauge su jais būsime gyvi mus išvadavusio Kristaus liudytojai. 

Visų, ypač jaunosios kartos, sąžinėse mes surasime galingą sąjungininką: 
tiesos troškulys, grožio alkis, vienybės poreikis įdėti į kiekvieno žmogaus 
širdį, bet Dievo pėdsakas, sėkla kartais būna giliai užkasta. Mes privalo
me ją pažadinti: pabusk, miegantysis, ir Kristus tave apšvies. Kristus, 
kuris mus išlaisvino, padės - to mes meldžiame - skelbti laisvę šiandie
ninėje Europoje, išlaisvinti laisvei šią nuodėmės belaisvę, po pelenais 
tačiau visada rusenančią ir it žarija pasiruošusią suliepsnoti. Kristaus 
Evangelija yra geroji naujiena ir laisvei. "Aš atėjau į pasaulį kaip šviesa", 
sako mums Jėzus, "kad visi, kurie mane tiki, neliktų patamsyje". Mes 
išvykstame iš Prahos su saldžia šviesa protuose ir liepsnojančia meile 
širdyse. Mes išgyvename ypatingą momentą Europos istorijoje, kuri 
mums yra išganymo istorija, Katros. Kuriasi nauja Europa. Mums, 
atsakingai laisviems, privalu suteikti jai dvasią.

Versta iš prancūzų kalbos
Pabaiga

Apie poilsi
Skyriaus viršininkas klausia savo 

tarnautojo:
- Ką Jūs veikiate sekmadieniais?
- Nieko.
- Tad leiskite Jums priminti, kad

(800) 654-2432

šiandien ne sekmadienis.

Apie pinigus
Pinigai išlaisvina žmogų nuo 

norų, o norai išlaisvina žmogų nuo 
pinigų.

Negalima diskutuoti su pasigėru
sių žmogumi. Nesvarbu, nuo ko 
jis apkvailo: nuo pinigų, vyno ar 
valdžios. -o-

Ir menkaverčiai pinigai jų ne
turintiems turi aukso vertę.

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

Pasitaisė
- Kodėl aš tavęs nebematau su ta 

žaviąja blondine?
- Gydytojas uždraudė su ja susi

tikinėti...
- Ką? Tu susirgai?
- Ne... Tas gydytojas - jos vyras.

Gal suklydo
- Jūs ką, laikote mane idiotu? - 

širsta viršininkas ant pavaldinio.
- Aš, suprantama, taip pat galiu 

suklysti, - teisinasi pavaldinys.

Gydymas juoku
- Sako, kad juokas yra geriausias 

gydytojas!
- Tai kodėl niekas negydo ligo

nių kutenimu?

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

(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER

V Tel.: 296 - 4130 >

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

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

sas, garantuotas siuntinių saugumas, labdaros siun-

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

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

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

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

7/6 WED 
7/12 TUES

7/13 WED

7/14 THURS

7/19 TUES 
7/20 WED 
7/26 TUES

7/27 WED

7/28 THURS

NEWARK, NJ 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
WATERBURY, CT 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
PHILADELPHIA, PA 
BALTIMORE, MD 
PUTNAM, CT 
NEWARK, NJ 
NEW BRITAIN, CT 
NEW HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
PHILADELPHIA, PA 
BALTIMORE, MD

10- 11 AM
11- 12 AM 
2-3 PM 
5-7 PM 
10-12noon
1- 2 PM
10- 12noon
4- 5 PM
11- 12noon
10- 11 AM
11- 12noon
2- 3 PM
5- 7 PM 
10-12noon 
1-2 PM 
10-12noon 
4-5 PM J/

Special Fare to Lithuania
New York - Vilnius, Kaunas - New York

$655
Vilnius, Kaunas - New York - Vilnius, Kaunas

$695
New York - Vilnius, Kaunas

$440
Vilnius, Kaunas - New York

$460
East West Tours and Travel Consulting

10 East 39 Street, 1021, NY, NY 10016
Tel.: (212) 545 - 0737

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jus 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 f 
Darbininko administracijai

9 vai. r. - 4 vai. p. p. ’«
tel. 718 827-1351

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland BlvdF 
Brooklyn, NY 11207

l J

VILTIS
(HOPE)

(201) 592-8780

Patogus tvarkaraštis ir žemos kainos 
į VILNIŲ, KAUNĄ RYGĄ 
RUSIJĄ ir SKANDINAVIJĄ 

skrendant su Finnair, Lufthansa, 
CSA, SAS ir kitomis oro linijomis.

AIREX TRAVEL AGENCY
A. Jansons 

382 Broad Avė 
Leonia, NJ 07605

(800) 995-7370 (201) 944-1273 (201) 947-2189

New York-Vilnius-New York $750 r.t. 
Chicago-Vilnius-Chicago $750 r.t.

One way to Vilnius $470 
One way to Kaunas $470

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

Geriausios kelionės į Pabaltijį

LIETUVA ’94
Skambinkit mums dėl kelionių sutvarkymo!

Pigiausios kainos per
Finnair ir SAS

Turistinė ir Biznio klasė
- Viešbučiai -

BALTIJOS KRAŠTAI
Prašykite mūsų naujos brošiūros apie 

Skandinaviją ir kitus Pabaltijo kraštus.

1 - 800 - 451 - 9511

UNIONTOURS
Įsteigta 1931

245 Fiflh Avė., New York, N.Y. 10016
Tel: 212 - 683 - 9500 “*** Fax:212 - 683 - 9511

UTHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
368 West Broadvvay, Boston, MA 02127 

TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO Į VILNIŲ

□ Siuntinių agentūra VILTIS pristato siuntinius žmonėms asmeniškai į namus per 
vieną mėnesį.

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

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

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

Visų VILTIES darbuotojų vardu norėčiau padėkoti visiems, siuntusiems 
paketus į Lietuvą per mūsų agentūrą.

Asmeniškai ar per VILTIES DOVANOS programą jūs suteikėte džiaugsmo 
savo artimiesiems, draugams ar net visai nepažįstamiems žmonėms,kurie 
gyvena žemiau skurdo ribos. Ekonominė situacija Lietuvoje negerėja, 
žmonės verčiasi kaip išmano. Mes džiaugiamės, kad Amerikos lietuviai 
daug prisideda, aukodami savo lėšas ir laiką padėti vargstantiems Lietuvoje. 
Birželio 16-osios dienos konteinerio siuntiniai dėl šokių šventės bus prista
tomi gavėjams pradedant liepos 12 diena.

Primename, kad VILTIES įstaiga ir krautuvė DOVANA bus uždarytos nuo 
birželio 24 iki liepos 20 dienos. Siuntinius vėl priimsime rugpjūčio mėnesį. 
Iki to laiko visiems mūsų klijentams paštu išsiųsime naują konteinerių 
tvarkaraštį.

Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:
(617) 269 - 4455

Gintaras Karosas, Vytautas Bazikas ir VILTIES ŠTABAS



Bronių Gaižauską 
amžinybėn išlydint

Birželio 8 d. maždaug 15 min. 
po vidudienio, savo namuose St. 
Petersburg Beach, FL, mirė garbin
gas, daugelio talentų vyras a. a. 
Bronius Gaižauskas. Skausminga 
vėžio liga jo kūne buvo pastebėta 
1991-jų rugsėjy, eilinio sveikatos 
patikrinimo metu. Nepaisant visų 
modernios medicinos priemonių 
ir velionio pastangų ligą nugalėti, 
beveik trejų metų kova buvo 
pralaimėta.

Bronius gimė 1919 m. sausio 17 
d. Troškūnų miestelyje, Panevėžio 
apskrity. Tėvas buvo medikas - 
felčeris. Broniui mažam esant, dėl 
patogesnių darbo sąlygų šeima 
išsikėlė į didesnį miestelį, Joniškėlį. 
Bronius 1938 m. baigė Biržų gim
naziją ir tą patį rudenį įstojo į 
Dotnuvos Žemės ūkio akademiją. 
Jau karo metu gavo agronomo 
diplomą. Pasirinkęs linininkystės 
specialybę, įsidarbino Marijam
polėje, Kooperatyvų sąjungos "Li
no" fabriko direktoriumi. Deja, 
tėvynėje darbuotis teteko tik apie 
porą metų.

Iš Lietuvos 1944-jų vasarą pasi
traukęs, pateko į Austriją, o karui

pasibaigus, apsigyveno Bavarijoje, 
Kempteno lietuvių stovykloje. 
Vokietijoje dirbo UNRRA bei IRO 
įstaigose. Kemptene susipažino ir 
1945 m. vedė Kleofą Dobkevičiūtę- 
Daukutę.

Amerikos krantus pasiekė 1949- 
siais. Kurį laiką praleidę Philadel- 
phijoj, Bronius su Kleofa 1951 m. 
apsigyveno Chicagoje. Pradėjęs 
duoną pelnytis valandiniu fabriko 
darbininku, pasimokęs vakarinėje 
inžinerijos mokykloje (IIT), o nuo 
1952 m. Pyle National Co. įstaigo
je tapo braižytoju, vėliau projek- nų grupės "Audra" entuziastiškas 
tuotoju, o paskutinius 15 metų 
buvo inžinierijos skyriaus pro
dukcijos vedėju (product manag- 
er), naujų bei ankstesnių projektų 
prižiūrėtoju. Agronomas tapęs inži
nierium naujoje specialybėje įgijo 
net keliolika patentų. į pensiją išė
jęs, 1981 m. Bronius su Kleofa 
apsigyveno Floridoje.

Sportinėje bei muzikinėje veik
loje Bronius reiškėsi besimoky
damas Biržuose. Ir dirbdamas at
sakingą darbą Marijampolėje dai
navo muz. Gurecko ansamblyje, o 
Kemptene - muz. Petro Armono

šokėjas. Grupės, kuriai vadovauja 
jo mylimiausioji Kleofa. Net ligos 
apimtas ir savo likimą žinodamas, 
Bronius dar dalyvavo devintoje 
Tautinių šokių šventėje.

Broniaus kūnas buvo pašarvotas 
Woodlawn Funeral Home šer
meninėje. Atsisveikinimas, kurį 
sklandžiai pravedė Mečys Šilkaitis, 
įvyko birželio 14 vakare. Prie gėlė
mis apsupto karsto budėjo tauti
nius drabužius dėvinčios "Audros" 
šokių grupės dalyvės.

Maldas iš Šv. Rašto atliko kuni
gai Steponas Ropolas ir dr. Matas

PADĖKA

A.t A.
Dr. JOKŪBAS STUKAS

Mano brangus vyras ir nuoširdus-gyvenimo palydovas, po sunkios 
ligos užmigęs Viešpatyje ir sulaukęs 69 metų, į Amžinuosius Dievo 
namus išėjo balandžio 29 d. Net 53 metus jis per Lietuvos Atsiminimų 
radijo laidas kėlė kenčiančios Lietuvos okupantų daromas skriaudas ir 
per visą savo gyvenimą daug rūpinosi lietuviškos kultūros išlikimu 
Amerikoje.

Amžinos atminties Jokūbas buvo palaidotas Šv. Kryžiaus kapinėse, 
Šalia savo tėvų, No. Arlington, NJ, gegužės 3 d., po iškilmingų apeigų 
Sopulingosios Dievo Motinos Lietuvių R. K. bažnyčioje, Keamy, NJ.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems, padėju- 
siems mums skaudžiose liūdesio dienose ir pagerbusiems velionį 
gausiu dalyvavimu. Dėkojame taip pat už visas maldas už Jokūbą jo 
ligos metu. , . . .

Labai dėkojame už gėles, mišių aukas, aukas Lietuvos Vyčiams, Šv. 
Kazimiero Kolegijai Romoje ir kitiems tikslams; už pareikštas mums 
užuojautas spaudoje bei laiškais.

Ypatingai dėkojame: vysk. P. Baltakiui už vadovavimą koncelebruo- 
toms mišioms ir pamokslą; koncelebravusiems preL D. Pociui, Sop. 
Dievo Motinos ir Svč. Trejybės parapijų klebonui, už maldas koplyčio
je, koncelebruotas mišias, pareikštas mintis bažnyčioje, maldas kapuo
se, ir leidimą naudotis parapijos sale pošermeniniams pietums; prel. 
V. Balčiūnui už koncelebruotas mišias ir už maldas kapuose; kun. 
Tomui Dzurendai, Šv. Marijos parapijos VVatchung, NJ, klebonui, už 
koncelebruotas mišias, maldas koplyčioje ir lankymą Jokūbo namuose 
ir ligoninėje ligos metu.

Kun. Juozui Anderloniui, L. Vyčių Dvasios Vadui, ir Lietuvos Vyčiams 
už atliktas šermenų apeigas koplyčioje; kunigui iš Seaton Hali univer
siteto, L. Vyčių pirm. Pranei Petkuvienei, ir SLA pirm. dr. Vytautui 
Dargiui už atsisveikinimo žodžius bažnyčioje ir kapuose; Genovaitei 
Mazurienei ir chorui už gražų giedojimą mišių metu; Juliui Veblaičiui 
už smuiko muziką; Lietuvos Vyčių Centro Valdybos ir Garbės Nariams 
už ^tt>ės sargybą šermenų metu ir Ritai Sussko už pagalbą sargybos 
paruošimu ir kitais reikalais; Laidotuvių direktoriui Mario Teixiera už 
sklandų patarnavimą; V. Meliniui ir J. Juodeliui ir jų šeimoms už 
skanaus maisto paruošimą pošermeniniams pietums ir už visus kitus 
patarnavimus; Violai ir Bernardui Skripatams, Kaziui Šipailai, Bronei 
Venckienei ir kitiems už salės paruošimą ir kitus patarnavimus; 
visiems kitiems, kurie bet kaip padėjo mūsų liūdesio valandoje.

Jokūbas aukštai vertino gyvenimą, ir net per savo sunkią ligą, sutiko 
kiekvieną naują dieną kaip brangią Dievo dovaną. Jis mirė taip, kaip 
gyveno, pilnas meilės ir vilties, bet priimdamas Dievo valią savo 
likimui. Prisiminkime jį maldose.

Nuliūdę:
žmona Loreta, broliai Augustas, Petras ir Liudas ir jų 

šeimos, uošvė Vladė Kaselienė ir Kaselių šeima.

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A.t A.
ANTANAS VAIČIULAITIS

Anapilis 
Nuožmi atėjo ir tiksli - 
Nedovanojo nė sekundės. 
O aš dar troškau 
Žydrom padangėm nulydėti 
Žąsų laukinių giesmę 
Ir rudenio audroj 
Klausytis ąžuolų raudos 
Tėvynei - - -

Bethesda, 1978

Šių metų liepos 22 d. sueina dveji metai, kaip mūsų 
mylimas Vyras, Tėtis, Tėvukas, Brolis ir Dėdė išėjo Am
žinybėn.

Už a.a. Antano sielq mišios bus atnašaujamos Aušros 
Vartuose Vilniuje, Vilkaviškio bažnyčioje ir Holy Redeem- 
er, Kennsington, .MD.

Maloniai prašome draugus ir pažįstamus tq dienq prisi
minti jį savo maldose.

Gedinti šeima

meno ansamblyje. Chicagoje kuri 
laiką buvo Lietuvių agronomų 
sąjungos pirmininku. Jam teko rū
pintis žemės ūkio akademijos 50- 
mečio minėjimo susrengimu ir 
išleidimu premijuoto Vytauto 
Alanto romano "Liepkalnio sody
ba". Ypač buvo našus Broniaus lie
tuviškos veiklos dešimtmetis Flori
doje nuo 1981 m. Čia, St. Peters- 
burg Beach, jis ir Lietuvių klubo, ir 
Lietuvių B-nės apylinkės, ir Balfo 
skyriaus, ir LF narys. Ir Petro Ar- 
mono vedamo choro bei Alberto 
Mateikos Vyrų dainos vieneto-ok- 
teto dainininkas (šis vienetas gas
troliuodavo, turi įdainavimų ka
setėse). Ak, ir Tautinių šokių vetera-

Čyvas.
Atsisveikinimo kalbas ilgesniu 

žodžiu pradėjo Mačys Šilkaitis. Jis 
papasakojo apie svarbesnius ve
lionio biografinius momentus. Se
kantis ilgiau kalbėjo velionio gim
nazijos draugas ir Vyrų dainos vie
neto dalyvis, kun. dr. Eugenijus 
Gerulis. Kiti kalbėtojai: LB St. Pe- 
tersburgo apyl. v-os pirm. Klemas 
Jurgėla, draugų agronomų vardu - 
Jonas Pupininkas, Lietuvos duk
terų d-jos pirm. Sofija Salienė, LF 
įgaliotinė Janina Gerdvilienė, T.

šokių gr. atstovė Danutė Mažei
kienė, Lietuvių kl. choro pirm. 
Vladas Gedmintas ir velionio viso 
gyvenimo draugas Stasys Vaškys. 
Charakteringa, kad kone visi kal
bėtojai, dauguma jaudindamiesi iki 
ašarų, prisiminė Broniaus Gai
žausko išskirtinai taikų būdą, vi
siems, visur paslaugumą ir nuo 
lūpų nedingstančią jaukią šypseną. 
Atsisveikinimas baigtas "Marija, 
Marija" giesmės dviem posmais, 
kurie išsiveržė ir daugiau kaip 200 
krūtinių.

Birželio 15 ryte, Gulfport, FL, 
Šv. Vardo bažnyčioje įvyko gedu
linės pamaldos, kurias laikė abu 
anksčiau minėtikunigai. Giedojo 
choras. Po pamaldų kūnas nuly
dėtas į Woodlawn Memory Gar- 
dens kapinių mauzoliejų, kur, vėl 
pasimeldus, buvo sugiedota "Mari
ja, Marija" ir Tautos himnas.

Po laidotuvių visi dalyviai buvo 
pakviesti pietums į Lietuvių klubo 
salę. Vaišėms baigiantis, M. Šil- 
kaičio paraginti, keli velionio drau
gai papasakojo apie jį malonių 
prisiminimų. Kalbėjo Stasys Vaš
kys, Mečys Krasauskas, Dalila Mac- 
kialienė, Stasys Juozapavičius, Da
nutė Mažeikienė ir Pranas Petraitis. 
Jų pasakojimuose dar labiau iš
ryškėjo velionio tauri asmenybė.

Velionio atminimą pagerbda
mi, laidotuvių dalyviai gausiai au
kojo mišioms, Lietuvių Fondui, 

. Ralfui, Lietuvos vaikučių šalpai ir 
kitoms kultūrinėms bei labdaros 
organizacijoms. Kleofa Gaižaus- 
kienė, negalėdama sulaikyti ašarų, 
bent keliais sakiniais visiems už 
viską padėkojo. Čia tenka primin
ti, kad užsitęsusią Broniaus agoni
ją ji kantriai ištvėrė iki paskutinės 
minutės.

Tebūna Broniui šviesi Amžinybė!
Alfonsas Nakas

Juno Beach, FL
Birželio 14 d. buvo pabendravimo pietūs. Susirinko apie 40 asmenų. 

Prisimintas birželio 13 d. miręs amfifesadorius Stasys Lozoraitis. Apie jį 
kalbėjo LB apylinkės pirmininkas dr. Vytautas Majauskas.

Pietūs bus ir vasarą antrą kiekvieno mėnesio antradienį. Liepos 12 d. 
pranešimą apie Lietuvą padarys Eglė ir Vytautas Dudėnai, kurie Lietu
voje darbuojasi ir kurie čia atvyksta pailsėti savo namuose.

Algirdas Petrulis yra išrinktas Pietų Floridos atstovu į LB XIV tarybą.
Prof. Vytautas Landsbergis Tautinės Sąjungos organizavimo 

reikalais lankėsi pas Floridos skyriaus pirmininką V. Dubauską namuo
se. Kitą dieną viename Auksinio kranto restorane svečią pagerbė apie 
100 dalyvių. Svečias ilgokai pasakojo, kas dabar vyksta Lietuvoje. Iš čia 
svečias išvyko į St. Petersburgą, FL.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos Žinios

Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos centrinė įstaiga Brooklyn, NY, 
periodiškai išleidžia biuletenius, 
kuriuose atsispindi artimos praei
ties ir dabarties veikla bei ateities 
planai. Su šiomis dienomis išleisto 
1994 m. vasaros numerio žiniomis

supažindiname ir "Darbininko" 
skaitytojus.

LABAS!!!
Ateinu į Lietuvių Katalikų Religi

nę Šalpą su džiaugsmu ir viltim, 
(nukelta į 8 psl.)

"Taupos" Garbės Direktoriui

A.+ A.
ALEKSANDRUI CHAPLIKUI

iškeliavus į Amžinybę, žmonai Eleonorai Chap- 
likienei, giminėms čia ir Lietuvoje, reiškiame 
giliCĮ ir nuoširdžiq užuojautą.

Bostono Lietuvių Federalinė 
Kredito Unija "Taupa"

Bostono skyriaus nariui

A.+ A.
ALEKSANDRUI CHAPLIKUI

staiga mirus, nuliūdime likusią žmoną Eleonorą 
Chaplikienę bei gimines Amerikoje ir Lietuvoje 
nuoširdžiai užjaučiame skausmo valandoje.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Bostono skyrius

Tautos Fondas laukia talkos
Tautos Fondo taryba birželio 4 d. išrinko Joną Vilgalj naujuoju TF 

valdybos pirmininku. J. Vilgalys perima pareigas iš ilgamečio valdybos 
pirmininko Aleksandro Vakselio, kuris pasilieka TF taryboje.

Šioje antroje Tautos Fondo tarybos darbo sesijoje dalyvavo 14 iš 15 
išrinktų tarybos narių.

Nutarta paremti 70 studentų Lietuvoje stipendijomis, kurių kiekvie
na yra tarp $150 ir $250. 90% studentų, kuriem šį karų buvo suteiktos 
stipendijos, yra iš tremtinių šeimų. Iš viso stipendijoms paskirta 512,950.

Vykdant Tautos Fondo užduotį stiprinti demokratizacijos procesą ir 
jo išraiškas Lietuvoje, parama buvo suteikta įvairiems leidiniams ir 
projektams. Tarp jų, paramos susilaukė "Atgimimo" laikraštis, žurnalas 
"Naujoji Viltis", Šalčininkų rajono lietuviškos mokyklos, Panemunėje 
statomas partizanams paminklas.

Tautos Fondas paskyrė $10,000 ALTo Fondui su tikslu remti Jungti
nio Baltų Komiteto darbą lietuviškos informacijos srityjeVVashingtone. 
Neringos koordinavimo komiteto prašymas paramos, tikslu atsikviesti 
jaunimo vadovą susipažinti su Neringos stovyklos metodais, kad grįžęs 
į Lietuvą galėtų kitus jaunimo vadovus su tais metodais supažindinti, 
taip pat patenkintas. Finansinė parama suteikta penkiems studentams, 
šiuo metu studijuojantiems Thomas Aąuinas kolegijoje Kalifornijoje, 
nusipirkti reikiamas studijoms knygas. Paremtas vaizdajuostės paruoši
mo projektas apie teismus Lietuvoje po antrojo Pasaulinio karo.

Inf.

Skautai renkasi stovyklon
Atlanto Rajono skautų ir skaučių stovykla šiemet vyks rugpjūčio 13 

-21 dienomis amerikiečių skautų stovyklavietėje.
Registruotis iki birželio 30 d. siunčiant $50 registradjos mokestį 

Rajono stovyklos iždininkui v.s. fil. Algiui Glodui, 37Sandy Glen Dr., 
Holden, MA 01520.

Pilnas stovyklos mokęstis yra $120, į kurį įsiskaito ir registracijos 
mokestis. Stovyklaujant daugiau iš šeimos pirmas asmuo moka $120, 
o kiti po $5 mažiau, visi savaitgaliniai stovyklautojai registruojasi iš 
anksto pas rajono iždininką.

Šiemet kartu vyksta taip pat ir jaunų šeimų stovykla. Vaikučiams nuo 
3 metų amžiaus stovyklos mokestis $20.

Taip pat numatomos židiniečių, skautininkų-ių, ASS narių, gilvelistų 
ir veteranų bendrijos pastovyklė.

Stovykloje norintieji vadovauti prašomi kreiptis sekančiai: Skautės 
pas Atlanto Rajono Seserijos Atstovę s. Aldoną Pintsch, 139 High Crest 
Dr., West Milford, NJ 07480. Tel.: 201 - 838-9150. Skautai pas Atlanto 
Rajono Brolijos Atstovą v.s. Bronių Narą, 30 Ruthen Girde, Shrews- 
bury, MA 01545. Tel.: 508 - 845 - 6325.

Visi stovyklautojai turi atsivežti tvarkingas uniformas ir taip pat 
"Health Insurance" formas (sveikatos dokumentai) pilnai užpildytas.

Įvairiais kitais stovyklą liečiančiais klausimais prašome kreiptis į 
Seserijos arba Brolijos Atstovus.

Protesto demonstracija Chicagoje
Chicagoje, prie Švč. M. Marijos Gimimo lietuvių parapijos bažnyčios, 

Kryžiaus aikštėje birželio 26 d. susirinko per 500 asmenų, demonstruo
jančių ir pasmerkiančių PLB pirmininką ir jo valdybą už klastingos 
"Lietuvos kovų ir kančių istorijos" I-ojo tomo išleidimą ir finansavimą.

Šią protesto demonstraciją rengė ALTo Chicagos skyrius. Pirmininkė 
Antanina Repšienė po neilgos įžangos pakvietė kun. Joną Kuzinską, 
šios parapijos kleboną, tarti žodį. Publika gausiai plojo.

Pagrindinę kalbą pasakė dr. Kazimieras Pemkus. Jis publikos buvo 
labai entuziastingai sutiktas.

Inž. Edmundas Gaidamavičius, svečias iš Lietuvos, papasakojo kaip 
vagone mirė jo šimtametis senelis, betremiant jį j Sibirą, ir kaip jis 
transporto kareivių buvo išmestas į tundras kaip "maistas meškoms".

Pirmininkės pakviestas Petras Noreika perskaitė Chicagos ALTo pa
reiškimą ir rezoliucijas.

Pirmininkė Antanina Repšienė išplėšė tris lapus iš 'Lietuvos kovų ir 
kančių istorijos" I-ojo tomo, o skautininkas Antanas Pauzuolis juos 
padegė. Tai buvo simbolinis gestas ir demonstradja, kad Chicagos 
lietuviai nenori turėti nieko bendro su tuo melo ir klastos leidiniu.

Publikai sugiedojus "Lietuva brangi", ši Chicagos lietuvių reikšminga 
demonstracija buvo baigta.

A. Liepin*itis

Sudiev, miela Brone

Bronė Oniūnienė

Birželio 6 d. Juno Beach lietuvi
us sukrėtė liūdna žinia - Jupiterio 
miestelio ligoninėje amžinai 
užmerkė akis a. a. Bronė Raišytė- 
Oniūnienė.

v Paliko liūdintį vyrą Bronių On- 
iūną, gimines, Amerikoje ir Lietu
voje, daug draugų ir pažįstamų.

Sunku buvo patikėti, jog mūsų 
tarpe jau nebėra tos mielos, 
draugiškos, linksmos, žmones, 
gyvulius ir gamtą mylinčios 
Bronės.

A. a. Bronė augo Meškalaukio 
kaime, prie Joniškėlio, Biržų apskr. 
Pradžios mokyklą lankė Joniškė

lyje. Pasvalyje baigė progimnaziją, 
o Joniškėlyje žemės ūkio mokyklą.

Joniškėlyje begyvendama 
susipažino su Broniumi Oniūnu, 
kuris tuo metu buvo geležinkelio 
stoties viršininku. 1939 m. 
gruodžio 25 d. jiedu susituokė 
Panevėžio katedroje.

Bronė ir Bronius Oniūnai, kaip 
ir daugelis kitų lietuvių, iš Skuodo 
į Vakarus ir pradėjo išeivių ke
lionę.

Karo pabaigos sulaukė Plattin- 
gen, Bavarijoje. Po kiek laiko jie 
persikėlė į Augsburge suorgani
zuotą HochfeldoD. P. stovyklą. Iš 
ten 1949 m. kovo mėn. atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno New Yorke. 
Čia jie išgyveno iki 1975 metų, kai 
Bronius Oniūnas išėjo į pensiją.

I Juno Beach Bronė su vyru atvy
ko 1975 m. žiemą, nusipirko namą 
Juno Beach, ir čia gyveno iki pat 
mirties.

Bronė priklausė Amerikos Lietu
vių Bendruomenei, Lietuvos Duk
terų draugijos skyriui.

Trečiadienį, birželio 6 d. Juno 
Beach lietuviai susirinko Royal 
Palm Memorial Gardens, West 
Palm Beach, laidotuvių namuose, 
paskutinį kartą atsisveikinti su 
Brone Oniūniene.

D. A.



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Redakcija ....... (718)827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964 
Admlnlstr...........(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

"Psalmos" choras, atvykęs iš 
Lietuvos, liepos 10 d., 12:30 vai. 
popiet, tuoj po sumos, koncertuos 
Apreiškimo par. bažnyčioje. Visi 
kviečiami išgirsti šį iškilų chorą. 
Platesnis aprašymas šiame pusla
pyje dešinėje.

"Laisvės Žiburio" radijo 
transliacijos nuo liepos 10 d. 
bus girdimos sekmadieniais 9 vai. 
ryto iš kitos radijo stoties - KDM 
1380 AM banga.

Organizuojamas autobusas 
į Lietuvių susitikimo šventę - pikni
ką į Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų sodybą, Putnam, CT. Pikni
kas įvyks liepos 31 dieną. Autobu
sas tą dieną išvyks nuo Marytės R. 
Shalins laidojimo namų 7 vai. ryto. 
Atgal sugrįš tą pačią dieną vakare. 
Kelionės kaina $27, įskaitant ir 
įėjimą į pikniką. Kelionę užsisakant 
skambinkite Marytei R. Shalins, 
telef. 718 296-2244. Šiuo pikniku 
bus paminėtas Neringos stovyklos 
25-kerių metų sukaktis.

Vytauto Vaitiekūno raštu 
antras tomas jau pradėtas spaus
dinti "Draugo" spaustuvėje Chi- 
cagoje. Antras tomas yra truputį 
didesnis už pirmąjį. Rengiamas ir 
trečias tomas. Tai bus įvairūs do
kumentai, susiję su advokato V. 
Vaitiekūno veikla. Trečias tomas 
bus leidžiamas Lietuvoje.

Dr. Birutė Paprockienė lie
pos 12 d. išvyks į Lietuvą, kur 
dalyvaus odontologų suvažiavime 
Vytauto Didžiojo universitete.

Linas Romanas Stašaitis

Linas Romanas Stašaitis, 
Vytauto ir Antaninos (Petraitytės) 
Stašaičių sūnus iš Nevvington, CT, 
gegužės 26 d. Central Connecticut 
State University, New Britain, CT, 
gavo magistro laipsnį iš chemijos. 
Jis yra baigęs University of Con
necticut chemiją ir biologiją su 
dviem bakalaurais. Dabar jis sėk
mingai tęsia savo darbą Clairol, 
Ine., tyrinėjimo laboratorijoje, 
Stamford, CT.

sekmadienį, liepos 31 d.

Nek. Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS 
Lietuvių Susitikimo Šventė

11:00 Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas: Tėv. JONAS BACEVIČIUS.OFM 

12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai
1:00 Neringos ALUMNŲ Susirinkimas
3:00 PROGRAMA - Neringos žs m. sukakties paminėjimas

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

Ir užkandis prieš kelionę namo

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti - 
pasikvieskite ir savo draugus!

"Darbininkas", pagal pasira
šytą sutartį su US Postai Service, 
Second Class Matter, išeina kas 
savaitę per visus metus, išskyrus 
liepos mėnesio antrą ir trečią sa
vaitę. Iš viso išeina 50 numerių. 
Šis savaitraščio numeris prieš atos
togas išeina liepos 1 d. data. Lie
pos 8 d. ir liepos 15 d. neišeis. 
Redakcijos ir administracijos tar
nautojai atostogauja nuo birželio 
30 d. iki liepos 17 d. Atostogų 
metu laiškai ir pranešimai bus 
peržiūrimi ir atidedami į po- 
atostoginį numerį. "Darbininkas" 
yra išvežamas į spaustuvę antradie
niais apie pietus, o į paštą - trečia
dieniais apie 1 vai. popiet.

Kun. Jonas Pakalniškis ir 
kun. Vytautas Pikturna 
birželio 30 d. išvyko į Lietuvą. Jie 
ne tik dalyvaus Dainų ir Šokių 
šventėje ir Ateitininkų kongrese, 
bet taip pat draugų tarpe atšvęs 
kunigystės 55 metų sukaktį. I New 
Yorką sugrįš rugpjūčio 17 d.

Žurnalistė Salomėja Narkė- 
liūnaitė liepos 6 d. išskris į Lie
tuvą. Dalyvaus dainų ir Šokių 
šventėje, lankys gausius giminai
čius. Rugpjūčio pradžioje grįš į New 
Yorką.

Nijolė Ulėnienė savo namuo
se Dix Hills , NY, turi piano studi
ją, kuri dabar yra sumoderninta. 
Tai yra muzikinių kompiuterių ir 
elektroninių instrumentų labora
torija, kurios pagalba dėstoma teo
rija, harmonija ir kompozicija. 
Mokslo metų baigimo proga įvyko 
du koncertai. Jaunesnieji mokiniai 
Dix Hills bibliotekos salėje kon
certavo birželio 17 d., o vyresnieji 
mokiniai - birželio 20 d. Programa 
buvo įvairi. Kartais pati mokytoja 
duetu atlikdavo kūrinius su savo 
mokiniais.

Povilo Žumbakio, "Darbinin
ko" bendradarbio, radijo programų 
komentarai, papildyti ir sureda
guoti, išleisti knyga "Balionai, ba
nanai ir biurokratai". Tai 205 psl. 
su 207 išnašomis ir 11 psl. indekso 
knyga, minkštais viršeliais, vidu
tinio formato. Komentarai datuoti 
nuo 1992 m. liepos 2 d. iki 1993 
m. lapkričio 28 d. Knygos komen
tarų temos liečia įvairius politi
nius, teisinius ir ekonominius klau
simus, tautiečių interesus užsienyje 
ir Lietuvoje. Knyga gaunama, at
siuntus "Darbininkui" 15 dol. auką. 
Visas pelnas skiriamas lietuviškų 
radijo programų rėmimui ir lietu
viškos spaudos darbų išlaikymui.

Išnuomojamas kambarys. 
Galima naudotis virtuve. 200 dol. 
mėnesiui. Skambinti (718) 235- 
3961. (sk.)

Lietuvos choras 
"Psalmos"

Amerikoje
Š. m. liepos 10 d., 1230 vai., 

tuoj po sumos, Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje, 259 N. 5th St., 
Brooklyn, NY, koncertuos "Psal
mos" choras iš Lietuvos, pakvies
tas į Ameriką koncertinei kelionei 
"The Friendship Ambassadors* 
Foundation.

Liepos 11 d., pirmadienį, 8 vai. 
vak. choras dainuos Rutgers Uni
versitete, Brunswick, NJ. Vėliau 
dalyvaus festivalyje ’World Strigs 
94" Atlanta, Georgia, ir bus Island 
Heights, NJ. Savo kelionę baigs 
antradienį, liepos 19 d., 12:30 vial. 
popiet koncertu Lincoln Center 
Plaza, NY. Choro "Psalmos" vado
vas Modestas Pitrėnas ir visi'16 
dainininkų (8 vyrai ir 8 merginos) 
yra jauni aukštųjų mokyklų stu
dentai su puikiu muzikiniu išsi
lavinimu.

Choras dainuoja be pritarimo

Koncertai Forest Parke
Forest parke netoli Woodhaven 

Blvd. per visą vasarą vyksta kon
certai.

Sekmadieniais 3 vai. popiet kon
certuoja Seuffert pučiamųjų Or
kestras. Jei koncerto metu lyja, tai 
koncertai vyksta Šv. Tomo parapi
jos salėje.

Šeštadieniais koncertai būna 
7:30 v.v. Kiekvieną vakarą groja 
vis kitas orkestras. Jei lyja, koncer
tai būna Šv. Luko bažnyčioje.

Trečiadieniais 10:30 vai. ryto 
koncertai yra skirti vaikams. Kiek
vieną kartą koncertuoja skirtingi 
orkestrai. Koncertai prasidėjo bir
želio 19 d. ir baigsis spalio 2 d.

Loretą Stul^BejNew Jersey 
gubemator^BBMį^??Wfiitman 
dviems me^m^^skyrėMautinių 
grupių patarėja speęįalioje'^auty- 
bių taryboje, kurią sudaro 23 as
menys ir atstovauja lę-kai tauty
bių. Tarnyboje Loreta Skukrenė at
stovaus lietuvių reikalams. ,

Papildome. Praeitame "Darbi
ninko" numeryje aprašant, kaip 
New Yorkas minėjo baisųjį birželį, 
praleidome vieną programos daly
vę. Neseniai iš Lietuvos atvykusi 
Zita Paulauskienė padeklamavo ei
lėraštį apie Baisųjį birželį.

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos diėn- 
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, VVilICrtv- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

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. ’

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Siūlo patiki
ma agentūra; Moterys turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti 
namų ruošos darbus. Skambinti 
tel.: (516) 377-1401. (sk.). '

Reikalinga moteris slaugy
ti invalidę ligonę (invalido veži
mėlyje), 55 metų, kalba lietuviš
kai. Turi gyventi šeimoje - West 
Orange, NJ. Darbas prasidės nuo 
spalio 1 d. Skambinti (201) 669- 
0020. (sk.),

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

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.) 

sudėtingą įvairiaspalvę programą. 
Repertuare - bažnytiniai ir pasau
liniai Lietuvos šiuolaikinių bei 
Vakarų klasikų ir modernių kom
pozitorių kūriniai.

"Psalmos" choras dalyvavo eilėje 
tarptautinių festivalių ir koncertų 
Danijoje, Latvijoje, Prancūzijoje, 
Slovėnijoje ir Vengrijoje. Choras 
yra laimėjęs keletą konkursų.

Pernai rudenį būdamas Vilniu
je, aš su malonumu išklausiau 
"Psalmos" koncertą. Nežiūrint jau
no amžiaus, choro vadovas Mo
destas Pitrėnas yra brandus ir įdo
mus atlikėjas. Choro sąskambis 
jaunatviškai žavus, šiltas ir skaid
rus. Jautrus, skoningas ir stilistin
iai įtikinantis yra ir kūrinių atliki
mas. Choras neturi nei intonaci
nių, nei techninių sunkumų, atlie
kant sudėtingus kūrinius.

Ši dainininkų grupė tikrai garbin
gai atstovauja aukštą Lietuvos 
chorinio meno atlikimo lygį.

Hermanas Perelšteinas,
choro "Ąžuoliukai* įkūrėjas ir 

buvęs ilgametis to choro vadovas

Vyties kelionių biuro trys 
grupės išvyko į Lietuvą: I-oji 
birželio 28 d., antroji - 29 d., trečio
ji - 30 d. Didžiausia grupė yra 
trečioji. Su ja išskrido 65 žmonės. 
Grįžta jau visi individualiai. Ro
mas Kezys, vyriausias organizato
rius, grįš liepos 13 d.

Lietuvių 
Katalikų 
Religinės 

Šalpos Žinios 
(atkelta iš 7 psl.)

pasitikėdama Dievo Apvaizda ir 
geradarių rėmėjų parama planuo
jant ir toliau vykdant efektingą 
LKRŠ veiklą. Perimu reikalų vedė
jos pareigas iš Rūtos Virkutytės. 
Dėkoju jai už sumaniai išvystytą 
LKRŠ veiklą, man parodytą nuošir
dumą ir draugiškumą "šaltai" atėjus 
į naujas pareigas, linkiu jai sėkmės 
ir gero vėjo naujuose užsimo
jimuose.

Žinau, kad laukia didelis darbas, 
o aš darbo niekuomet nevengiau, 
taip, kad su meile eisiu pirmyn 
stengdamasi visuomet ir visur 
padėti įgyvendinti LKRŠ užmojus. 
Mielai lauksiu rėmėjų pasiūlymų, 
paskatinimų, padrąsinimų, jog 
"kur du stos, visados daugiau pa
darys". LKRŠ "durys" visad atviros, 
lauksime įvairių įnašų.

Šią vasarą, birželio 30 - liepos 21 
dienomis, lankysiuos Lietuvoje, 
tad bus gera proga susitikti su įvai
rių organizacijų vadovais, susi
pažinti, pasidalinti mintimis, su
žinoti jų pageidavimus, ateities 
planus. Nors važiuoju kaip Dainų 
Šventės dalyvė, jaučiu pareigą pa
švęsti nors ir mažą dalį brangaus 
laiko LKRŠ reikalams. Man as
meniškai tas yra labai svarbu, ka
dangi bendradarbiaujant su asme
nimis už jūrų marių pasidaro daug 
lengviau ir maloniau kai juos jau 
pažįsti. Parsivežus bagažą malonių 
(?) įspūdžių, pasidalinsiu su mie
lais skaitytojais kitose Žiniose.

Vida Jankauskienė, Reikalų

Ambasadoriaus A. Simučio pagerbime birželio S d. Kultūros Židinyje iš k.: Arūnas Bukaus
kas, Laima Bukauskienė, Ambasadrius Anicetas Simutis, Andrius Sruoginis, Janina Simu
tienė ir Vincas Sruoginis. Liudo Tamošaičio nuotrauka

Birželio 14 d. Arkivyskupas Audrys J. Bačkis lankėsi Kultūros 
Židinyje, New Yorke. Iš k.: Arkivyskupas Audrys J. Bač
kis,Vyskupas Paulius Baltakis, OEM, Tautos fondo tarybos 
narys Aleksandras Vakselis, Apreiškimo parapijos klebonas 
Vytautas Palubinskas ir Irena Vakselienė.

Albinos Žumbakienės nuotrauka

vedėja. siems reikalams".

VILNIAUS ARKIVYSKUPAS 
JAV-OSE

Birželio 8-15 dienomis Audrys 
Juozas Bačkis, Vilniaus Arkivysku
pas Metropolitas bei Lietuvos Vys
kupų Konferencijos Pirmininkas, 
lankėsi šiapus Atlanto. Susitiko su 
Šv. Jono Universiteto tarybos na
riais aptarti jų tolimesnę veiklą 
Lietuvoje, lankėsi pas Vyskupą lie
tuviams katalikams už Lietuvos 
ribų Paulių Baltakį, OFM, aplankė 
Chicagos lietuvius. Viešėdamas 
New Yorke, pasidalino savo min
timis apie Lietuvos Bažnyčios pa
dėtį Religinės Šalpos surengtame 
susitikime su rietuvių visuomene 
birželio 14 d.

PAGALBA KAIŠIADORIŲ 
INVALIDU DRAUGIJAI

Šių metų pradžioje Kaišiadorių 
vyskupijos globoje įsikūrė Invalidų 
Draugija, siekiant su krikščioniška 
meile ir katalikišku pasišventimu 
padėti negalios ištiktiems žmo
nėms. Draugija globoja per 700 
narių - vaikų ir suaugusių. Draugi
jos pirmininkė Elena Varkarienė 
kreipėsi į LKRŠ su prašymu parem
ti jų reikalingus darbus:

"Didelės meilės ir pagarbos verti 
išeivijos lietuviai už pasišventusį 
darbą visiems vargo prispaustiems. 
Neįkainuojama pagalba buvo at
garmant Lietuvos nepriklausomy
bę, o ir atgavus ją - teikiama mo
ralinė ir materialinė parama.

Negalios ištiktam žmogui leng
viau pakelti įvairius sunkumus jei 
jis nepaliktas vienas, jei yra kas jį 
paremia, paguodžia. M[es žinojome 
apie Amerikoje įsikūrusią Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos organiza
ciją, jos nuopelnus katalikų ben
druomenei. f

Labai džiaugiamės, kad atsirado 
pasišventusių žmonių įkūrė Lietu
voje Katalikų Religinės Šalpos filia
lą ir pradėjo taip reikalingą darbą. 
Mes, Kaišiadorių invalidų draugios 
nariai, labai norėtume kad jūs pri
imtumėte mus į savo globą". At
siliepdama į kreipimąsi, LKRŠ pa
skyrė $ 1,000 paramą draugijos pro
jektams. Dėkodama p. Varkalienė 
rašo: "Nuoširdžiai dėkojame už tą 
milžinišką paramą mūdų invali
dams... Mes suprantame, kad šie 
pinigai Jums taip pat nelengvai 
gaunami, todėl užtikriname Jus, 
kad juos naudosime tik būtiniau-

PASKAITOS KATALIKIŠKO 
ŠVIETIMO KLAUSIMAIS

Šios vasaros APPLE (Amerikos 
Profesionalai Lietuvos Mokykloms) 
programoje pirmą kartą bus praves
tas paskaitų ciklas katalikiško švie
timo klausimais Lietuvos katali
kiškų mokyklų ir darželių moky
tojams, auklėtojams ir adminis
tratoriams. Ši programa vykdoma 
bendromis APPLE ir LKRŠ jėgo
mis.

Lektoriais vyksta trys patyrę ame
rikiečiai specialistai: prof. L. 
George Jeannot, religinio švieti
mo vedėjas Šv. Mykolo parapijoje 
(Seattle, WA), buvęs Seattle Uni
versiteto profesorius; sės. dr. Jea- 
nette Lucinio, sielovados studijų 
magistro laipsnio programos vedė
ja, Catholic Theological Union 
(Chicago), buvusi religinio švieti
mo profesorė; James Simone, New 
Yorko arkivyskupijos švietimo sky
riaus vedėjo pavaduotojas.

Dviejų savaičių bėgyje šie spe
cialistai supažindins Lietuvos kata
likiško švietimo darbuotojus stf^ 
Amerikos katalikiškų mokyklų 
metodais ir specifika.

LKR Šalpa, Oak Tree Philan- 
thropic Foundation paramos dėka, 
finansuoja šių specialistų kelionių 
išlaidas bei suteikia stipendijas Lie
tuvos katalikiškų mokyklų perso
nalui dalyvauti APPLE programo
je. Tikimės, kad ši partnerystė tarp 
Religinės Šalpos ir APPLE orga
nizacijos ir toliau vystysis Lietu
vos katalikiškos švietimo sistemos 
labui.

LIETUVOS KATALIKIŠKAS 
JAUNIMAS VOKIETIJOJE
Nuo š. m. birželio 26 d. iki lie

pos 7 d. Dresdene vyks "Europos 
jaunimo savaitė", organizuojama 
Dresdeno vyskupijos Jaunimo 
namų. LKR Šalpa remia 8 Lietuvos 
jaunimo organizacijos "Actio Ca- 
tholica Patria" narių keliones į šį 
renginį. Dalyvavimo renginyje tik
slus šitaip apibūdina Patrios 
vadovybė: "Manome, kad Lietu
voje darbas su jaunimu nepak. nk- 
amai organizuojamas. Trūksta 
žinių, metodikos, patyrimo. "Eu
ropos jaunimo savaitės" metu ti
kimės pamatyti, kaip vyksta dar
bas su jaunimu Vokietijoje, su
žinoti, kaip organizuojami pana
šūs renginiai ar stovyklos."


