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LIETUVOJE ir 

apie LIETUVĄ
v J
- Vyriausybės trumpalaikių 

paskolos obligacijų aukcionas rug
sėjo 6 d. įvyko Lietuvos banke, 
šįkart Vyriausybė obligacijų išlei
do už 40 milijonus litų, obligaci
jos nominali vertė - 100 litų, o 
metinės palūkanos - 31%.
- Rusijos Federalinio Su

sirinkimo Tarybos pirininkas Vlad- 
imir Šumiko rugsėjo 5-6 dienomis 
su oficialiu vizitu lankėsi Vilniuje. 
Svečias susitiko su Lietuvos prezi
dentu A. Brazausku, premjeru A. 
Šleževičiumi bei opozicijos lyde
riu Vytautu Landsbergiu.

-- Mokslinė konferencija, 
skirta sovietinės okupacijos me
tais Vladimiro kalėjime nukankin
to iškilaus mokslininko, arkivysku
po, profesoriaus Mečislovo Reinio 
gimimo 110-osioms metinėms 
paminėti, rugsėjo 3 d. įvyko Pane
vėžio Dramos teatro salėje. Buvo 
skaitomi pranešimai bei dalijama
si prisiminimais. Konferenciją su
rengė Lietuvių katalikų mokslo 
akademija, Utenos katalikiškos 
dvasios 'Saulės* vidurinė mokyk
la. Mišias Panevėžio Kristaus Kara
liaus katedroje aukojo vyskupas 
Juozas Preikšas. Arkivyskupas 
Mečislovas Reinys yra vienas iš 
trijų Lietuvos dvasininkų?kuriuos 
siekiama paskelbti šventaisiais kan
kiniais, o pirmiausia - palaimintai
siais. Kiti du yra arkivyskupas Teo
filius Matulionis ir vyskupas Vin
centas Borisevičius.
- Lietuvos prezidentas A. 

Brazauskas kartu su Lietuvos mi
nistru pirmininku A. Šleževičiumi 
rugsėjo 2 d. pasirašė dekretą, kuri
uo sudaroma Tarpžinybinė komisi
ja kovai su ekonominiais nusikal
timais prie Respublikos Preziden
to.
- Nauji mokslo metai Lietu

vos mokyklose prasidėjo rugsėjo 1 
d. Šiais mokslo metais pradėjo 
veikti tik viena nauja bendrojo 
lavinimo mokymo įstaiga - Po
piežiaus Jono Pauliaus II vardu 
pavadinta lenkų vidurinė mokyk
la Vilniuje.
- Iškilmės, skirtos Rusijos 

kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 
pirmosioms metinėms, įvyko Vil
niuje, Nepriklausomybės aikštėje 
rugpjūčio 31d. Šiuo renginiu buvo 
taip pat pažymėta, jog svetima 
kariuomenė jau išvesta iš Estijos ir 
Latvijos. Tą dieną įvyko iškil
mingas Seimo posėdis.
- Lietuvos Vyriausybė leido 

Susisiekimo ministerijai ir Šiaulių 
savivaldybei vietoj Šiaulių aviaci
jos remonto įmonės steigti bendrą 
su JAV firmomis įmonę - Lietuvos 
lėktuvų aptarnavimo korporaciją 
’LAMCO'. Šioje įmonėje bus re
montuojami ir techniškai aptar
naujami lėktuvai Boeing, TU ir 
kiti lėktuvai, priklausantys avia
kompanijoms 'Lietuvos avialini
jos' ir 'Baltic International USA'.
- Lietuvos krikščionių de

mokratų partijos valdyba priėmė 
rezoliuciją dėl partizanų kovų ir jų 
gyvybės aukos įamžinimo. LKDP 
valdyba siūlo vienoje iš Vilniaus 
centrinių aikščių palaidoti 
Nežinomąjį partizaną ir prie jo 
kapo pastatyti Lietuvos partizanų 
kovų ir gyvybės aukos paminklą - 
Tautos ir Valstybės ypatingos pa
garbos ženklą.
- Lietuvos Vyriausybė iš Lie

tuvos Respublikos paramos žemės 
ūkiui fondo skyrė 10 milijonų litų 
labiausiai nuo sausros nukentė
jusių rajonų žemės ūkio produkci
jos gamintojams paremti.

SOSTINĖS SKURDAS
— Vilniaus miesto tarybos pirmininko pavaduotojas A. Čaplinskas išsako sostinės bėdas —

Vilniaus Senamiesčio padėtis 
ypač apverktina. Vienas iš didžiau
sių Europos senamiesčių turėtų 
būti visos Lietuvos pasididžiavimas 
ir rūpestis. Deja, šiandien - tai 
įvairių veikėjų ir mafijos struktūrų 
draskoma į gabalus teritorija. To
liau vyksta jo atseit privatizavi
mas. Butai, atskiros pastatų dalys, 
vykdant pirminio privatizavimo, 
valstybinių įmonių įstatymus, 
Vyriausybės nutarimus, Centrinės 
privatizavimo komisijos protoko
lus, privatizuotos visiškai neatsi
žvelgiant į teisėtų savininkų in
teresus. Rūsiai - vertingiausia ir 
autentiškiausią Senamiesčio dalis 
- Vyriausybės nutarimais neatlygi
namai išdalinama išpirktų patalpų 
savininkams, visiškai neatsižvel
giant į jų istorinę reikšmę.

Dabar dauguma butų ir kitos 
patalpos yra privatizuotos, bet vi
sas namas neturi savininko. Atski
rų butų savininkai namui restau
ruoti pinigų neturi. Savivaldybė 
tam skirti lėšų neturi teisės. Nekil
nojamojo turto agentūros, perpirk- 
damos iš gyventojų ištisus pasta
tus, užsiima spekuliacija, nes jų nė 
neremontavę vėl parduoda dali
mis.

įvairiais Seimo ir vyriausybės 
nutarimais apsunkintas pastatų 
grąžinimas buvusiems savininka
ms, vyksta naujoji nacionalizaci
ja. Savi valdybė kaitinama, kad net 
keliasdešimt pastatų Senamiestyje 
stovi apleisti. Betgi ne šiandien jie

Netvarkomas griūvantis Vilniaus Užupio rajonas. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

TARAKONŲ LUKŠTENIMAS
Prieš kurį laiką vienam žurnale 

buvo aprašytas kraupokas įvykis. 
Susikivirčijo vyras su žmona: gir
tuokliavimas, neištikimybė, skur
das. Žmona susimetė į krepšį daik
tus ir trenkus durimis išėjo. Vyras, 
šūktelėjęs - "manai, aš kitos nera
siu'! - padarė tą patį. Bute liko 
ketvirtus metus užkabinęs mažylis. 
Tėvas pamanė, kad vaiku mama 
sugrįžus pasirūpins.

Bernaitis išbuvo uždarytas dau
giau kaip mėnesį. Paskui kaimynai 
sunerimo: šeimininkų kuris laikas 
nėra, o už durų girdėti kažkas 
virkauja. Vaikelis būtų miręs bądu, 
jeigu namuose nebūtų šmirinėję 
devynios galybės tarakonų. Belais
vis išsimiklino juos gaudyti ir 
lukštenti kaip saulėgrąžas. Tuo 
įpročiu jis neatsikratė ir tada, kai 
vaikų namuose gaudavo sočiai 
pavalgyti. Sakoma, kad šuo ir kar
iamas pripranta. Tačiau žmogus, 
matyt, sugeba geriausiai prisitaikyti 
- prie šalčio ir karščio, prie kalėji
mo, tremties ir ilgametės vergijos. 
Jo sugebėjimui išlikti būtų galima 

atsirado, ne šios Savivaldybės ini
ciatyva jie patuštinti ir griūva. Kai 
kurie iš jų stovi tušti jau 10-15 
metų, ant jų spėjo išaugti kelių 
metrų medeliai. Dalis tokių pastatų 
nepriklauso Savivaldybei, o yra 
įvairių organizacijų balanse. Tokį 
palikimą gavome.

Dar ir šiandien neturime nei 
Senamiesčio, nei Vilniaus pilių na
cionalinių draustinių įstatymo. Il
gai ruoštas Senamiesčio regene- 
ravimo projektas neatitinka šian
dienos reikalavimų. Visiškai nėra 
valstybės paramos, o be jos Vilnius 
savo jėgomis neišsivers. Nejaugi 
rimtai manoma, kad už 3,84 mln. 
litų, kurie Vilniaus biudžete skirti 
Senamiesčiui, jo regeneravimo di
rekcija atstatys Senamiestį?

Neturime ir rimtų investuotojų, 
norinčių imtis atstatyti griūvan
čius pastatus. Atbaido juos ir įsta
tymuose numatyti apribojimai bei 
sąlygos. Nemaža dalis tuščių pa
statų Vyriausybės nutarimais jau 
yra perduoti įvairioms firmoms, 
bet per 2 - 3 metus ten nieko 
nepadaryta. Kaip vieną iš pavyz
džių galėčiau paminėti 16 kvartalą, 
esantį tarp Totorių ir Šv. Ignoto 
gatvių. Jis Vyriausybės 1992 05 28 
nutarimu Nr. 400 perduotas bend
rai įmonei "Litdanija", bet ir toliau 
stovi apgriuvęs.

Pagrindiniai valstybiniai rengi
niai ir šventės vyksta Vilniuje. Jų 
sėkmę lemia tik Savivaldybės dar
buotojų veiklumas ir apsukrumas,

Kazys Saja
giedoti himnus, tik truputi liūd
na, kad jis, prisitaikęs prie nežmo
niškų sąlygų, vėliau nustoja siekęs 
teisingumo ir padoresnio gyveni
mo.

Prisimenam, kaip skausmingai 
Lietuvos žmonės prisitaikė prie 
bolševikinio rojaus. Daugelis mėgi
no priešintis ir žuvo nelygioje ko
voje. Kitus ištrėmė ar nuteisė kaip 
liaudies priešus. Likusieji buvo 
priversti su viskuo susitaikyti. Lie
tuva ilgainiui net ėmė pirmauti 
"broliškoje TSRS tautų šeimoje*, 
kolaborantai apsisagstę okupantų 
ordinais ir medaliais. Kolūkinio 
kaimo valstietis įsigudrino prie 
savo ’terbadienių' šį bei tą pa
sivogti, papyraginti brigadininką, 
pirmininką. Gerbdavo tą, kuris, 
pats vogdamas, leisdavo ir kitiems 
šį tą nugvelbti. Vaikus pasisteng
davo išsiųsti į miestą, sielvartą įpra
to skandinti naminėj.

Žmonės prisitaikė, tauta, nors ir 
apgedusi, išliko. Rodos galėtume 

nes valstybės skiriamų lėšų nepa
kanka net gatvėms išvalyti. 1993 
m. Savivaldybė, ruošdamasi Šv. 
Tėvo atvykimui, išleido daugiau 
nei 3 mln. litų. Vyriausybė skyrė 
tik 300 tūkst. litų.

Ruošiantis Lenkijos prezidento 
L. Valensos vizitui, pagrindinių 
gatvių, kuriomis turėjo važiuoti 
svečias, remontui buvo pažadėtos 
lėšos. Gatves Savivaldybė sutvarkė, 
tačiau lėšų nesulaukė.

Vingio ir Kalnų parkų bei "Žal
girio" stadiono remontui, ruošian
tis Pasaulio lietuvių dainų šventei, 
miesto Valdybai buvo skirta 1,5 
mln. litų. Pirmoji šių lėšų dalis 
buvo pervesta likus tik 5 savaitėms 
iki šventės pradžios! Bet vis tiek 
Savivaldybė spėjo pasiruošti šven
tei. Miestui tvarkyti ir valyti Savi
valdybė prašė skirti 6,23 mln. litų. 
Neskirta nė cento.

Belieka konstatuoti, kad Vyriau
sybės skiriamų šventėms ir svečių 
sutikimui lėšų nepakanka nei mies
tui apkuopti, nei gatvių skylėms 
lopyti. Jų pakanka tik vėliavėlėms!

Normaliam Vilniaus miesto 
funkcionavimui 1994 metams rei
kėjo 480 mln. litų, biudžete nu
matyti tik 258,5 mln. litų. Atsi
sakius statybų ir žinant, kad mies
tui iš įvairių rinkliavų ir mokesčių 
paprastai pavykdavo gauti papil
domų pajamų, jų galėjo užtekti. 

'■Tačiau biudžete numatytų pajamų 
Vilniaus miestas faktiškai negau
na. Normaliomis sąlygomis Finan- 

didžiuotis: "kiek rovė - neišrovė, 
kiek skynė - neišskynė"... Deja, tas 
mūsų gebėjimas prisitaikyti pavir
to įpročiu pačiam nieko nespręsti, 
negalvoti - laukti, ką pasakys 
"Aukščiau stovintys" - dažniausiai 
tie patys, kurie valdė anksčiau. 
Žmonės taip ir nesugebėjo atskirti 
tų, kurie į valdančiąją partiją buvo 
įstoję kaip tas Baltušio piemenėlis 
| karvamėšiį, norėdamas susišildy- 
ti kojas, ir tų, kurie kaip mėšlava- 
baliai be to kepaišio nebegalėjo 
gyventi. Pasistatė ant jo valdžios 
krėslą ir iki šiol ciniškai šaiposi iš 
tų, kurie mėgina aiškinti, jog pa
gal Konstituciją jie viso labo tėra 
Tautos tarnai, melagingai prisiekę 
būti dorais ir sąžiningais.

Ar dar prisimenam, kaip šviesios 
atminties Stasys Lozoraitis žadėjo 
surasti kas pirktų "Azote" paga
mintas trąšas? Pikti liežuviai pradė
jo malti: "Tas Lozorius išbazarins 
Lietuvą"! Dabar, kai pusvelčiui 
'išbazarinta* pati gamykla, kai pa
našiai privatizuojamos ir kitos 
stambiausi' Lietuvos įmonės, ty-

Siauros Vilniaus senamiesčio gatvelės vilioja sostinės svečius.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

sų ministerija Vilniaus savivaldy
bei kasdien turėtų pervesti po 950 
tūkst. litų, tačiau per gegužės ir 
birželio mėnesį į miesto kasą po 
savaitę ir ilgiau neįplaukdavo nė 
cento. Padėtis nepagerėjo ir liepos 
mėnesį. Liepos mėnesio pajamų 
planas įvykdytas 68,6%. Kas mė
nesį miestas gauna po 12 milijonų 
litų mažiau nei numatyta biudžete.

Juridinių asmenų pelno ir pri
dėtinės vertės mokesčių surinki
mo planai nevykdomi. Skola mies
tui siekia 68,1 mln. litų, o tai 
ketvirtis metinio arba pusė pirmo 
pusmečio biudžeto pajamų! Juri
dinių asmenų pelno mokesčio pla
nas įvykdytas tik 27,4%, todėl 
miestas gavo 66 mln. litų mažiau. 
Pridėtinės vertės mokesčio surink
ta 2,1 mln. litų mažiau. Visa tai 
įvyko Vyriausybei atidėjus įmonių 
pelno mokesčio mokėjimą. Abejo
tinas šito žingsnio teisėtumas.

Miesto finansinę padėtį šiek tiek 
pagerino fizinių asmenų mokes
tis. Jo surinkta 8,229 mln. litų 
daugiau, planas įvykdytas 159,6%

Gerokai viršyti savivaldybės 
sferoje esančių mokesčių ir rinklia
vų planai. Valstybinė rinkliava ir 
prekyviečių mokesčio planas įvyk
dytas 303,5%, turto, žemės ir 
žemės nuomos mokesčių -142,7%, 
vietinių rinkliavų ir rinkliavų iš 
atsitiktinių pardavimų 1089%, 
baudų - 112,4%, kitos mokestinės 
pajamos 241,6%. Tai dar kartą įro
do, kad ten, kur savivaldybės teisės 
nėra apribotos, kur Savivaldybė 
dirba savarankiškai, pasiekiami geri 
rezultatai.

lim? Dalis akcijų tenka "didžiajam 
broliui", kuris jau ketina atsiga
benti savų darbininkų - tylim, nes 
jau esam įpratę manyti, kad prieš 
vėją nepapūsi.

Ar bereikia rodyti pirštu, kai 
LDDP vykdo savo rinkiminius 
pažadus? Kur jų žadėtas dėmesys 
žemdirbiams ir pensininkams? Kur 
tas žmonių santaupų perkamosios 
galios atstatymas? Nebeliko nė vie
nos rimtesnės partijos, kuri pri
tartų Seimo daugumai ir pono 
Šleževičiaus vyriausybei. Socialde
mokratai mėgino tą Vyriausybę 
pakeisti. Veltui. Tautininkai ir de
mokratai siūlė skelbti pirmalaikius 
Seimo rinkimus. Opozicija mėgi
no Seime pateikti 25 įstatymų pro
jektus arba jų pataisas šiokiai to
kiai tvarkai ir teisingumui sustip
rinti. Atmesta. Net 300 tūkstančių 
parašų neprivertė seimo daugumos 
apsvarstyti galimybių iš privatizuo
jamo (tikriau sakant, grobstomo) 
valstybės turto atstatyti žmonių 
santaupas.

Beliko viena išeitis skelbti REFE
RENDUMĄ. Lietuvos Konstituci
joj pasakyta: "Svarbiausi Valstybės 
ir Tautos gyvenimo klausimai 
sprendžiami referendumu*. Valsty
bės turtas mūsų akyse tirpsta, 
mokesčiai ir valstybės skolos vis 
didėja, pareigūnai pampsta, atsi
sakydami deklaruoti savo pajamas, 
plėšimas, kyšininkavimas tampa 
kasdienybe. Argi visa tai nėra 
pakankamas pagrindas skelbti refe
rendumą! Skursta ūkininkai, užsi
daro gamyklos. Gydytojai, mo
kytojai, pensininkai ir daugybė

Savivaldybės pastangomis su
rinktos pajamos šiek tiek sušvel
nino padėtį, tačiau jos per mažos, 
kad galėtų padengti 68,1 mln. litų 
deficitą.

Dabar miesto ligoninės yra sko
lingos už šilumą, vandenį, maiti
nimą, medikamentus. Ligonines 
aptarnaujančios įmonės grasina 
atjungti vandenį, telefonus, nu
traukti maitinimą, transporto pa
slaugas, skalbyklos ąebeišduoda 
skalbinių. Pradėtos mokyklų sta
tybos dėl lėšų stokos sustojo. Nėra 
lėšų mokyklų remontui. Kai ku
riuose rajonuose vaikai mokosi tri
mis pamainomis. Menkos moky
tojų algos, bijomasi, kad rudenį 
gali nepavykti sukomplektuoti mo
kytojų kolektyvų. Bręsta medikų, 
mokytojų, transportininkų strei
kai. Trūkstant finansavimo auga 
miesto komunalininkų skolos, šiuo 
metu jos siekia 3,129 mln. litų. 
Rudenį miestas bus neapšviestas, 
nes nėra lėšų remontuoti gatvių 
apšvietimo tinklą. Iš 31 tūkst. esa
mų gatvių apšvietimo lempų būti
na pakeisti 9000, nėra lėšų švieso
forus remontuoti.

Miesto sąvartynas viršijo savo 
projektinį pajėgumą. Šiukšlių aukš
tis penkiais metrais viršijo projek
tinį, naujam sąvartynui įrengti lėšų 
nėra. Dėl lėšų stokos komuna
lininkams dar neišmokėtos algos 
už gegužės mėnesį, todėl jie grasi
na streiku. Štai koks rezultatas, kai 
savivaldybė neturi valdžios.

A tanas Čaplinskas
(perspausdinta iš 'Lietuvos aido', 

rugpj. 18 d., Nr. 161)

darbingų žmonių nebesuduria galo 
su galu. Kada mes dar pasinaudo
sime Tautos konstitucine teise, 
reikalaudami tvarkos ir teisingu
mo Kai pradėsim lukštenti tarako
nus? Prie valdžios vairo sugrįžusiai 
partijai tenka priminti dar vieną 
Konstitucijos straipsnį: "Niekas 
negali varžyti ar riboti Tautos suve
reniteto, savintis visai Tautai prik
lausančių galių". Jeigu vagiui ke
purė nedega, tai ko gi malonusis 
ponas Juršėnas kaip velnias kry
žiaus kratėsi tų šešių šimtų parašų? 
Kodėl referendumo diena paskirta 
ne spalyje, o rugpjūty, per patį 
darbymeti? Kad per vasaros karš
čius būtų sunkiau pasiruošti? Kodėl 
brukamas toks nežmoniškas, į 
jaučio skūrą panašus referendumo 
biuletenis? Tai vis tie patys bolše
vikinio mulkinimo metodai. Kiek
vienas pagalvokim ir atminkim: 
visus, kurie numoję ranka nepasi
naudos teise referendume tarti savo 
žodį, ir tuos, kurie nepritars refe
rendumo nuostatoms - VISUS juos 
kiekvienas valdžios sukčius turės 
teisę vadinti savo šalininkais, ben
draminčiais, gynėjais. Todėl ir 
kviečiam visus pasinaudoti taip 
sunkiai iškovota galimybe Tautos 
referendumu sudrausti grobsty- 
tojus, susigrąžinti nuvertintas san
taupas ir žmoniškesnio gyvenimo 
viltį.

Red. pastaba: "Lietuvos Aide* 
rugpjūčio 12 d. Nr. 1S7 atspausdin
tas rašytojo K. Sajos straipsnis ii- 
reiškia žmonių, atėjusių i referen
dumų ir pasakiusi taip' pozicijų ir 
nuotaikas.



Senieji Trakai. Išlikusi bažnyčia. Čia atkasti Gedimino pilies pamatai.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

vardais už pabėgimą iš sovietinės 
tėvynės ir tuo pačiu kritikavo mane 
už veiklą dėl Simo Kudirkos. Po 
šio susitikimo JAV valdžios atsto
vas man paaiškino šio žmogaus 
'diplomatinį' darbą.

Antrą kartą šį ‘diplomatą* teko 
susitikti Washingtono restorane, 
kuomet jis surado mane atostogų 
metu ir paprašė susitikti, bet tik 
ne Konsulate. Tuomet jis bandė 
"įkalbėti* mane, jog netrukdyčiau 

' jo darbo dėl palikimų rinkimo. 
.-•Nebūk toks karingas*. Jo nuo
mone, Lietuvos niekada nebus, ir 
gerai!

Trečią kartą susitikome sve
čiuose, Chicagoje. "Diplomatas" į 
svečius atvyko su garsiuoju "Mask
vos Naujienų* laikraščio "kores
pondentu* - vienu iš tų reportažų
apie ADP suvažiavimus autoriumi, 
šiuo metu einantį LDDP valdžios 
spaudos atstovo pareigas. Turėjau

Apie raganų medžiokles, voratinklius., 
raganas, vorus ir museles

Advokato S. Povilo Žumbakio 
komentarai, transliuoti Chicagoje 
rugpjūčio 21 d. per Amerikos Lietu
vių Radijo programą, kuriai vado
vauja Anatolijus Šlutas.

- o -

Juozo A. Starkausko straipsnis 
"KGB bandymai sukiršinti JAV li
etuvius ir žydus" ("Draugas", 1994. 
VII. 16 d.) sukėlė didelį susi
domėjimą užsienio lietuvių tarpe.

Straipsnio autorius naudojasi li
kusiais KGB archyvų dokumen
tais, apibūdinančiais agentų veiklą 
prieš užsienio lietuvius ir KGB 
bandymą sukiršinti juos su žydais. 
Tie KGB dokumentai šia tema nėra 
pilni, nes Maskvai parūpo dalį tų 
archyvų išsivežti į Kremlių arba

III dalis
goję gyvavo antisemitizmas.

Tik sugriuvus komunistinei im
perijai, buvo atkurta žydų veikla, 
atstatyti paminklai, paminėtos Ho- 
locaust'o kančios ir panašiai.

Todėl yra ciniška, kad tie anti
semitai už geležinės uždangos pla
navo tautų kiršinimo veiklą Vaka
ruose, "vardan" žydų kančių. Tai 
buvo ir yra grubiausias antisemi
tizmo pavyzdys. Prie to prisidėjo 
daug žmonių - Sovietų Sąjungoje 
ir užsienyje. J. Starkausko pateikti 
dokumentai atidengia tik paviršių 
tos veiklos.

Mes Vakaruose stebėjome, kaip 
tuo pačiu metu, kai Vilniaus KGB 
vyriausiasis pareigūnas slaptai pla-

KGB propagandai. Gal dėl to tie 
dokumentai po KGB susipakavi- 
mo ir liko Vilniaus KGB archyvuo
se?

Keli jų reportažai apie užsieniečių 
posėdžius yra netikslūs. Viename 
iš jų yra aprašyta Americans for 
Due Process veikla, vienas šios 
organizacijos seminaras. ( Jie gal 
nežinojo arba nemanė, jog kada 
nors išaiškės, jog visos kalbos buvo 
įrašomos į juostą). Jie rašo, kad 
tame seminare buvo kalbama apie 
kaltinimus žydams už kolabora
vimą su sovietais 1940-iais. Nei 
vienas ADP dalyvis nėra nieko 
panašaus pasakęs, nei viename 
ADP seminare tokių kalbų nebu
vo. Tai buvo arba agentų bandy-

galimybę patraukti "diplomatą" 
"per dantį" žmonių tarpe, kur jis 
buvo gan populiarus. Apie tą susi
tikimą "žurnalistas" aprašė kitame 
savo pranešime saugumui. Tas 
dokumentas taip pat buvo palik
tas Vilniuje KGB archyvuose.

Paskutinį (ketvirtą) kartą "diplo
matas" aplankė mane jau labai 
nusiminęs. Jis jau žinojo, kad pre
zidento R. Reagan valdžia buvo 
nusprendusi apvalyti New Yorko 
ir Washingtono miestus - bent 
dalinai iškrapštyti iš jų tam tikras 
šiukšles.

Šį kartą jis daug nekalbėjo, ėjo 
tiesiai prie reikalo. Paprašė dviejų 
"Soviet Evidence" knygų (apie OSI 
naudojimą sovietų pristatytos me
džiagos, liudininkų ir t. t.). Kate
goriškai atsisakė, jog įrašyčiau jam 
į knygą - net ir pasisiūlius įrašyti 
raudonu parkeriu. Bet svarbiausia 
jam buvo pamatyti sąrašus, ku
riuos tuo metu turėjau. Tai buvo

nams ir mūsų tautai?
Jeigu ponui A. Brazauskui rūpi 

geri santykiai su Vakarų lietuviais, 
tai galėtų būti gera pradžia: išvaly
ti iš valdžios pozicijų tuos, kurie 
veikė prieš mus ir suteikti visą 
informaciją apie tuos, kurie jiems 
padėdavo Vakaruose.

Kai kurie klausytojai teiravosi, 
kodėl neminiu tų sovietinių tar
nautojų pavardžių? Atsakymas yra 
labai paprastas. Tie, apie kuriuos 
rašau, žino savo pavardes. Par
tiečiai taip pat gerai žino, kas tar
navo Maskvai. Tokių yra nemažai.

Nesiūlau, tų žmonių bausti, tik 
manyčiau, kad jie neturėtų tar
nauti valdžios pozicijose, keldami 
nepasitikėjimą mūsų tarpe ir, 
žinoma, Lietuvoje. Jeigu jie yra 
nusidėję prieš tautą, tam yra 
atitinkami įstatymai. Bet tarnavi
mas valdžioje yra privilegija, į kurią 
neturėtų pretenduoti tie, kurie tar
navo prieš mus svetimiesiems. Ar 
mes toleruotume, pavyzdžiui, val
džios pareigose žmogų, tarnavusį 
nacių valdžiai ar siuntusi aprašy
mus Gestapui? Žinoma, ne! Tai

kodėl turime toleruoti žmones, 
tarnavusius, panašioms organiza
cijoms prieš mus, prieš žydus ii 
prieš amerikiečius.

jeigu buvę komunistai yra tikrai 
•buvę",tai jie galėtų, lengvai susi
tvarkyti ir išvalyti savo gretas. Bet 
atrodo, kad po dviejų metų par
tiečių valdymo, seni vilkai grįžta 
prie senų papročių... ir ne tik 
Lietuvoje. Lenkijos naujoji valdžia, 
kuri taip pat yra kontroliuojama 
"buvusiųjų", prieš porą dienų 
paskyrė buvusį šnipą, Amerikoje 
nuteistą, į aukščiausias Lenkijos 
saugumo pareigas. (Reuters, "Pole 
who Spied in U. S. to Head Agen- 
cy", The New York Times, August 
17, 1994.

"Mr. (Marion) Zacharski was ar- 
rested by the Federal Bureau of 
Investigation in 1981, convįcted , 
of spying and sentenced to life in 
prison. In 1985, he was exchanged 
for Westem agents cought in the 
formfcr Soviet Block").

Atrodo, kad tokie tautos šašai 
toli nuo supuvusio kamieno nerie- 
da.

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.

S H ALINS 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.

sunaikinti. Tas darbas dar nėra 
baigtas. Kas atsitiko su tais žmo
nėmis, kurie organizavo tą veiklą 
prieš lietuvius ir žydus, kurie nebu
vo nubausti? Reikia manyti, kad 
jų įsitikinimai nepasikeitė, gal jie 
tebeveikia, kaip ir veikė?

Tuos dokumentus, kuriais J. Star- 
kauskas remiasi, teko matyti prieš 
porą metų. Manau, kad bent dalis 
tų dokumentų yra netikslūs. Tie 
netikslumai galėjo atsirasti dėl 
agentų neapsižiūrėjimo ar noro 
pagražinti, kad jų darbas atrodytų 
pasisekęs, o pastangos svarbios ir 
reikšmingos. Reikia atsiminti, jog 
ir žmonės, padedantys KGB, yra 
tam tikros rūšies biurokratai, tad 
savo rašinius jiems irgi reikia 
pagražinti, kad jų darbas būtų ati
tinkamai įvertintas jų viršininkų.

Bet gali būti ir kitaip. Gali būti,

navo provokacinę veiklą prieš lie
tuvius Vakaruose, kairei ekstre
mistai Washingtone ragino JAV 
Kongresą įsteigti specialią agentūrą 
gaudyti karo nusikaltėlus^ kaip 
nors prisidėjusius prie žydų nai
kinimo Antrojo Pasaulinio karo 
metu. Ta proga, tiek Amerikoje, 
tiek vėliau Kanadoje, Anglijoje ir 
Australijoje, tie ekstremistai šmeižė 
vietines valdžias, ypač saugumo ir 
karinių pajėgų vienetus bei pa
vergtų kraštų gyventojus Vakaruo
se.

Dabar iš tų nepilnų KGB archyvų 
mes žinome, kad kiek tik Vilniaus 
KGB skyriaus darbuotojai bandė 
įtikti savo vadams Maskvoje, jie 
negalėjo surasti nei vieno užsienio 
lietuvių veikėjo, bent kaip pri- 
sidėjusio prie Holocaust'o! To fak
to teisingumo ieškotojai niekada

mas įtikinti Maskvos viršininkams, 
pasirodant, jog pasisekė sukiršinti j 
mus su žydais, arba tai buvo įrašyk 
ta tam, kad suradus KGB doku
mentus, būtų galima ir toliau 
šmeižti lietuvių bei kitų žmonių 
darbą.

Kai minėtas "diplomatas", apie 
kurį jau rašiau porą kartų, buvo 
paklaustas, ar kada nors susitiko 
su manimi, jis atsakė: "Prisimenu, 
kartą buvau Chicagoje konsuliniais 
reikalais. Pakvietė užeiti į kontorą 
išgerti kavos, pabendrauti. Bet ko 
man galėjo reikėti iš advokato, 
ginančio karo nusikaltėlius? Aš jo 
nieko neklausinėjau, nes minima 
tema man buvo visiškai neaktua
li". (Ričardas Jarmalavičius, "Dar 
vienas KGB agentas ar "raganų 
medžioklės" auka"?, "Respublika", 
1994.IV.9 d.).

sąrašai žmonių, įtariamų prisi- 
dėjimu prie lietuvių naikinimo 

^-1940-ais .11^ 1944-315 metais.
Parodžiau jam tik dalį to sąrašo, 
bet neatidaviau jo.

/ ' įdomu, kad šis "diplomatas" šian
dien užima labai svarbias pareigas 
A. Brazausko valdžioje - užsienio 
reikalų ministerijoje, o jo draugas 
"korespondentas", aprašydavęs ir 
sekdavęs mūsų darbą, šiandien yra 

r. vyriausias valdžios spaudos atsto
vas.

Būtų įdomų sužinoti, kuo rem- 
tdamasis prezidentas Algirdas Ba- 

zauskas paaiškintų tų žmonių pa- 
? reigas mūsų veikėjams? Neatrodo, 
»jog jis norėtų pagerinti atšalusius 
i santykius su užsienio lietuviais. Ar 
> mūsų veiksnių, partijų ir organiza
cijų veikėjai paklausia pono prezi
dento apie tuos asmenis?

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

JUOZO ANDRIULIO 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. Audri ušio klientais.

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

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

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 769-3979.

kad bent dalis tų dokumentų buvo 
"pamiršti" Vilniuje, KGB agentams 
išskubėjus namo į Maskvą.

Mes prieš 15 metų pastebėjome, 
kaip sovietų draugai Vakaruose 
skleidžia klaidingą propagandą 
prieš užsienio pabaltiečius, ukrai
niečius ir kitus, kilusius už gele-
žinės uždangos ir gyvenančius Va-

ir niekur nepaminėjo.
Žinoma, Amerikos Kongreso iš

leistas įstatymas ir prezidento J. 
Carter įkurta OSI (specialus teisin
gumo skyrius gaudyti naciams) 
prisidėjo prie dezinformacijos apie 
užsieniečius, Antrojo Pasaulinio 
karo metu sugebėjusius pasprukti

karuose.
Maskva pasirinko gan cinišką 

būdą sukiršinti tas tautybes su 
žydais, nes jiems rūpėjo vidaus 
tvarka bei užsienio dėmesys. Oku-

nuo bolševikų. OSI tuoj pat pradė-

Bet tai ne tiesa. Su tuo žmogumi 
teko susitikti ne vieną, bet keturis 
kartus. Niekada jo nekviečiau. Jis 
atklysdavo netyčia.

Pirmą kartą mudu susitikome, 
man atstovaujant iš Lietuvos pabė
gusį asmenį. Reikėjo įteikti jo so
vietinį pasą, kad galėtų bandyti

Yra manoma, kad mūsų tarpe 
sovietai turėjo agentų. Iki šiol 
pripažino bendradarbiavus tik vie
ną. Ar mes neturime teisės sužinoti 
pavardes tų, kurie kolaboravo su 
sovietų agentais ir ypač tų, kurie 
bandė sukiršinti mus su žydais? Ar 
dabartinė valdžia negali mums

66-86 80 ST. MJDDLE VILLAGE, 
OJUEENSN.Y. 11379

PH0NES (718) 326-1282 ; 326-31S0
■ TAI MtSV VIENINTELĖ VIETA -

- GAUSI PAKODU SALĖ -

jo bylas prieš bent vieną lietuvį, 
latvį, estą, ukrainietį, rumuną, 
vengrą, lenką, rusą... Atrodė, jog 
mūsų teisingumo darbuotojai pra
dėjo bylas, žiūrėdami į žemėlapį,

išsikviesti žmoną (nepasisekė). padėti? Gi tie kolaborantai buvo
Tuomet Konsulate kaip tik ir tar- visų priešai - ir lietuvių ir ameri- 
navo minėtas lietuvis. Ironiškai kiečių. Gal sužinoję galėtume bent 
pasišaipė iš manęs už pabėgėlio kiek atitaisyti jų padarytą žalą 
atstovavimą, išvadino jį visokiais mums, mūsų giminėms, kaimy-

^LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 

SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
- NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

puotų kraštų disidentai veikė ak
tyviai ir be diskriminacijos savo 
tarpe prieš sovietinę sistemą. Prieš 
tą pačią sovietinę sistemą, kartu 
su lietuviais bei kitais disidentais 
veikė ir žydai. Jie veikė vieningai.

Gulage katalikai, stačiatikiai, 
žydai, musulmonai ir kitų tikybų 
kaliniai dirbo iš vieno. Juos ypa
tingai jungė religija. Jie sudarė 
didžiausią pavojų bedieviškajam 
komunizmui. Prieš juos reikėjo 
išvystyti ypatingai efektingą veiklą.

Lietuvoje veikę KGB agentai pa
siūlė savo viršininkams Maskvoje 

"sugelti nepasitikėjimą tarp lietu
vių ir žydų užsienyje, panaudo
jant žydų kančių tragediją. įdomu, 
kad Sovietų Sąjungoje žydų Holo- 
caust’as net nebuvo minimas, ne
buvo nei paminklų žydų kanki
niams. Knygose mokiniams buvo 
rašoma tik apie Raudonosios armi
jos bei darbo liaudies aukas. Žydų 
išgyventos kančios buvo siste
mingai slepiamos. Sovietų Sąjun-

kad tik netyčia nepraleistų bent 
vieno sovietų okupuoto ar domi
nuojamo krašto. Pavergtų tautų ir 
OSI aukų sąrašas buvo labai pan
ašūs. Be abejo, toks OSI paklusnu
mas Maskvos įtakai džiugino Mask
voje ir Vilniuje tuos, kurie norėjo 
sukiršinti Rytų europiečius su žy
dais. Tai matydami, mes bandėme 
įtikinti Vakarų spaudą ir valdžios 
pareigūnus, jog KGB turi labai 
didelę įtaką OSI veikloje.

Kaip pasisekė sukiršinti lietuvius 
bei kitų tautybių žmones su žydais, 
yra kita, gan plati tema. Be abejo 
dalinai, tas darbas buvo sėkmin
gas. Bet plačiau apie tai gal atei
tyje.

įdomiausia yra tai, jog paskai
čius šį Juozo Starkausko straipsnį, 
galime atpažinti kai kuriuos buvu
sius agentus, kurie yra žinomi 
žmonės Lietuvoje. Jie sekė mūsų 
veiklą, aprašinėjo mūsų posėdžius 
ir, reikia manyti, specialiai įrašė 
neteisingą pastabą, atitinkančią
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Viktoro Kapočiaus nuotrauka
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ŽUDYNĖS NESUTEIKS

Išeivijai diriguos Lietuvos valdžia?

N
atūraliai šis klausimas iškyla, perskaičius Algimanto Gečio 
straipsnį apie sudaromą Lietuvos Seimo ir Lietuvių 
išeivijos Šiaurės Amerikoje komisiją bei Lietuvos Seimo 

nutarimo tekstą praėjusiame "Darbininko" numeryje.
Pirmiausiai į akis krinta tai, kad komisiją sudarys devyni Seimo 

nariai bei aštuoni Šiaurės Amerikos Lietuvių Bendruomenių išrinkti 
atstovai (penki iš JAV ir trys iš Kanados), t.y. jau iš pat pradžių 
Lietuvos Seimas savo nutarimu užima jėgos poziciją būsimame 
bendrų reikalų sprendime. Žinoma, Šiaurės Amerikos lietuviai 
komisijoje turės bandyti pajungti savo pozicijos palaikymui bent 
du Lietuvos Seimo atstovus. Tuo būdu, išeivija vėl bus kiršinama su 
Lietuvos valdžia bei audringi santykiai Lietuvos Seime tikrai ne
nurims.

Kitas "demokratijos" perliukas Lietuvos Seimo nutarime - "komisi
jos posėdžiuose .su patariamojo balso teise kviečiami dalyvauti 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės, ministerijų, kitų valstybės ir 
visuomeninių institucijų atstovai." Taigi, išeivijos atstovai posė
džiuose patariamojo balso teise negalės dalyvauti.

Daugeliui gali iškilti klausimas, ką komisija ruošiasi nuveikti? 
Atsakymą galima rasti Seimo nutarime: "Komisijos paskirtis - puo
selėti Lietuvoje ir Šiaurės Amerikoje (JAV ir Kanadoje) gyvenančių 
lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipusia pagalba ir parama, 
keistis moksline, kultūros ir kita informacija, teikti pasiūlymus 
Lietuvos Respublikos Seimui ir kitoms valstybinėms institucijoms 
komisijos veiklos klausimais." Taigi trumpiau - puoselėti, rūpintis,

Kaire vykstant Jungtinių Tautų 
žmonijos ir pažangos konferenci
jai, vis stiprėja polemika dėl kon
ferencijos baigiamojo dokumento 
projekte skelbiamų dalykų. J Itali
joje prasidėjusias gyvas diskusijas 
dėl konferencijos dokumento tei
ginių ir ypač dėl aborto, įsijungė ir 
keli ministrai, kas savo ruožtu 
sukėlė aborto šalininkų audringą 
reakciją. Prireikė net oficialių už
tikrinimų, kad Kairo konferencija 
ir Italijoje galiojantys aborto įsta
tymai yra skirtingi dalykai, šiame 
karštos polemikos kontekste Tori- 
no dienraštis "La Stampa" išspaus
dino išsamų interviu su Vatikano 
valstybės sekretorium kardinolu 
Angelo Sodano3

Kodėl' šeimos, gimimų, aborto 
klausimas tapo svarbiausiu 
Popiežiaus rūpesčiu?

Mes visi (ypač Popiežius) esame 
susirūpinę dėl sprendimų, kurie 
gali būti priimti Kairo konferenci
joje. Nors jie juridiškai nesaistytų 
atskirose valstybėse galiojančių 
teisinių normų, tačiau galėtų pa
drąsinti tam tikrus sluoksnius 
reikalauti savo kraštuose dar libe
ralesnių įstatymų paskelbimo.

Ar tikrai galima teigti, kad Jung
tinių Tautų ketinimai gali pakenkti 
šeimai?

Kai kurie dalykai mus stebina. 
Pavyzdžiui, konferencija oficialiai 
turi svarstyti žmonijos ir pažangos 
problemas. Tuo tarpu, parengiama
jame dokumente pažangai skirta 
vos keletas puslapių, o beveik visa 

keistis informacija bei teikti pasiūlymus Seimui apie savo pačios 
veiklą.

Sutikime, kad rūpintis kultūriniu bei moksliniu bendradarbia-- 
vimu teisę reikėtų palikti patiems kultūros bei mokslo darbuoto
jams. Juk niekas kitas taip gerai nesupras Lietuvos mokslininko kaip 
JAV mokslininkas. Informacijos ryšiai tarp Lietuvos ir Šiaurės Ameri
kos tikrai nenutrūkę. Telefono, fakso, kompiuteriniai ryšiai tikrai 
klesti paskutiniuoju metu. Jokia komisija jų nepagerins.

Algimantas Gečys savo straipsnyje išvardina rūpimus išeivijai 
klausimus:. "dėl pilietybės įstatymo, muitų bei vizų mokecių, nuo- 
savybės-atgavimo, atskaitomybės už labdarą, neteisėtos emigraci
jos". Neteisėta emigracija iš Lietuvos yra Lietuvos, JAV bei Kanados 
valdžių atstovų rūpestis. Pilietybės įstatymo bei nuosavybės atgavi
mo klausimų jokia komisija neišspęs, visų pirma, kad ji neturi tokių 
įgaliojimų. Šie klausimai sprendžiami Lietuvos Seime, kurio daugu
ma visada balsuos už LDDP poziciją. Atskaitomybe už labdarą 
turėtų rūpintis dvi pusės: organizacija, kuri siunčia labdarą ir 
organizacija, kuri ją gauna. Iš kur komisija, sėdėdama Seime, žinos, 
kur dingo dvi dėžės šokolado, pasiųstos iš New Yorko į Kauną?

Tai ką komisija veiks? Ar tokios komisijos reikia? Neabejotina, 
bendradarbiavimui reikalinga bendra visuomeninė (o ne valsty- 
binė-visuomeninė) komisija ar organizacija. Supratimo ir draugys
tės ženku pradžioje galėtų tapti tai, kad ją sudarytų lygus Lietuvos 
ir išeivijos lietuvių atstovų skaičius...

Ir galų gale, vargšas Lietuvos Respublikos biudžetas. Bendros 
komisijos veikla nuo naujų metų bus finansuojama būtent iš jo. O 
gyvenime būna taip: kieno pinigai - tas ir muziką užsako... Stripeikių ežeras Utenos rajone. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

likusi dokumento dalis kalba apie 
demografinio augimo ribojimą. 
Mes šiai konferencijai norime su
teikti etines gaires. Šiuo klausimu 
Bažnyčios doktrina yra labai aiški, 
šiuo metu Popiežius ją nuolatos 
kartoja; jo poziciją savo studijo
mis remia garsiausieji katalikai 
demografijos specialistai. Vienu 
žodžiu - esame pasiruošę.

Kam pasiruošę?
Mūsų tikslas - pasiekti, kad Jung

tinės Tautos neįteisintų gyvenimo 
ir laikysenos būdų, išaugusių lak- 
sizmo ir agnosticizmo kultūrinėje 
terpėje. Jungtinės Tautos neturi 
teisės nustatinėti tokių gairių.

Ar nebaisu pavojaus, kad šioje 
kovoje šventasis Sostas gali tapti izo
liuotas ar atstovauti tik negausiai 
mažumai?

Nebaisu, nes ne tik mes nepri
tariame (pirmiausiai Jungtinių 
Amerikos Valstijų) suredaguoto do
kumento projekto teiginiams. Mū
sų poziciją palaiko daug valstybių, 
kurių gyventojų dauguma yra kata
likai, kiti krikščionys ar islamo 
išpažinėjai. Mūsų pozicija nebus 
puolimas, bet gynyba. Gynyba tų 
vertybių, kurios grindžia kiekvie
ną civilizaciją. Tikimės, kad Kaire 
sugebėsime laimėti dokumento 
turinio pakeitimą. Svarbiausias 
mūsų nuolatos pabrėžiamas daly
kas yra tai, kad gyvybės gynimas 
yra visų pareiga; antra - kad reikia 
saugoti sveiką santuokos sampratą. 
Santuoka mums reiškia vyro ir 
moters sąjungą, sudarytą dėl mei-

GEROVĖS
lės vienas kitam ir busimosioms 
kartoms.

Ar jūs manote, kad šitokia šeimos 
samprata šiandien yra patekusi į 
krizę?

Prisimenu, kad pirmame Kairo 
konferencijos dokumento juodraš
tyje šeima buvo apibrėžiama kaip 
dviejų individų sąjunga. Bet tai 
nėra šeima. Jau 350 metų prieš 
Kristų Aristotelis santuokos vardu 
pavadino vyro ir moters sąjungą, 
kurios tikslas padėti vienas kitam. 
Dokumento projekte yra ir kitų 
prieštaringų dalykų. Pavyzdžiui 
vienoje vietoje kalbama apie būti
numą riboti gimimų skaičių, o kito
je kalbama apie paauglių daugini
mosi laisvę. Ką visa tai reiškia? Iš 
viso susiduriame su kažkokiu lig 
šiol negirdėtu žodynu, kuriam irgi 
reikia etinės orientacijos.

Ar Bažnyčia pakankamai blaiviai 
vertina demografinio sprogimo 
pavojų?

Manau, taip. Bažnyčia juk ne
neigia demografinių problemų 
rimtumo. Tačiau kalbėdami apie 
tokį pavojų, turime remtis ne 
paskalomis, bet rimtomis prog
nozėmis. Antra vertus, beveik vi
sose Vakarų valstybėse, demogra
finiai rodikliai yra neigiami. Dau
giau žmonių miršta negu gimsta. 
Dėl to, kalbėdami apie demo
grafines problemas, negalime rem
tis tik daliniais ir kartais išpūstais 
faktais.

Ar nebijote, kad jūsų pozicija gali 
pakenkti Trečiojo Pasaulio kraštų 

gyventojams? Ir ar nenuogąstaujate, 
kad šiuo klausimu įvyks neišspren
džiama Popiežiaus ir prezidento Clin- 
ton, palaikančio projektą, konfron
tacija?

Šventasis Sostas neabejoja, kad 
jo pozicija pasitarnaus žmonijai. 
Antra vertus, nemanau, kad yra 
pagrindo kalbėti apie Popiežiaus ir 
prezidento Clinton konfrontaci
jos pavojų. Manyčiau, kad šiuo 
metu vyksta ne Popiežiaus ir Ame
rikos prezidento konfrontacija, bet 
Šv/Sosto pozicijos konfrontacija 
su tam tikrais gana atspariais biu
rokratiniais mechanizmais. Prezi
dentas Clinton neseniai pažadėjo 
peržiūrėti savo poziciją šeimos 
klausimu ir tai, be abejo, buvo 
Popiežiaus raginimo vaisius. Taip 
pat Kanados ministras pirminin
kas Chretien palaiko mūsų siū
lymą. Neseniai lankydamasis Va
tikane prisipažino, kad jis buvo 
šešioliktas vaikas savo tėvų šeimo
je. Vienu žodžiu, mes siūlome, kad 
vyriausybės gerai apsisvarstytų, 
prieš įgaliodamos savo atstovus 
Konferencijoje pareikšti vienokią 
ar kitokią nuomonę.

Vatikanas pirmiausiai reikalauja 
iš dokumento projekto išbraukti 
abortą?

Jungtinių Tautų žmonijos ir 
pažangos konferencijose Bukarešte 
- 1974 metais ir Meksikoje - 1984- 
aisiais nebuvo kalbama apie abortą 
kaip gimimų kontrolės priemonę. 
Remdamiesi tokia lig šiol valsty
bių reikšta nuomone, mes ir dabar 
reikalaujame išbraukti abortą iš 
konferencijos dokumento projek
to. Norime priminti valstybėms, 
kad gyvybės gynimas yra ir politi
nė problema. Argi gali valstybei 
nerūpėti gyvybės naikinimas? Argi 
valstybės gali nekreipti dėmesio į 
faktą, kad po įstatymo priedanga 
dienos šviesos neišvysta šimtai 
tūkstančių pradėtų vaikų. Abortas 
iš tikrųjų yra politinė problema. 
Susidarytų be galo pavojinga padė
tis, jeigu Kairo konferencijoje būtų 
nuspręsta, kad abortas yra skatin
tina priemonė, kad jis yra mūsų 
civilizacijos laimėjimas.

VRLS

- Lietuvoje šiuo metu veikia 
16 įkalinimo įstaigų, iš kurių 13 
vykdo teismo nuosprendžius dėl 
laisvės atėmimo, kitos dvi yra so
cialinės bei psichologinės reabili
tacijos įstaigos. Šiuo metu šiose 
įstaigose įkalinta 12,412 asmenų, 
iš jų 8,482 nuteistieji laisvės atė
mimu, 3,482 tardomieji ir teisia
mieji, o 784 socialiai ir psichologiš
kai reabilituojasi.

Nuslėptoji statistika
Viktoras Alekna

Perspausdinta iš "Naujojo Dienovidžio", Nr. 23, 24 3

Taigi dvylika kalinių etapų per vienus metus. Be to, jau 1944 m. 
lapkričio 13 d. Lietuvos SSR prokuroras kreipėsi į SSRS prokurorą, 
prašydamas direktyvų, kaip iš Lietuvos pašalinti šeimas tų asmenų, 
kurie "banditauja miškuose, pabėgo su vokiečiais arba slapstosi nuo 
tarnybos Raudonojoje armijoje" (LKKI, 94 - 95). Šis sumanymas buvo 
vykdomas 1945 m. nuo liepos 16 d. iki rugsėjo 3 d. Keliais ešelonais į 
Molotovo (dabar Permės) sritį ir Komijos respubliką buvo išvežti, 
NKVD-NKGB duomenimis 4479 žmonės -1204 šeimos. Kiek tie duome
nys tikri? Nėra kur patikslinti.

. O 1944 m. gruodžio 16 d. J. Bartašiūnas ir A. Guzevičius išsiuntinėjo 
nurodymą apskričių NKGB ir NKVD viršininkams ruoštis iš Lietuvos 
išvežti vokiečių šeimas. Vokiečių šeimos ešelonu išvežtos 1945 m. 
gegužės 3 d. Beveik po mėnesį tmkusios kelionės jie atsidūrė Tadžikijos 
respublikos Stalinabado (dabar Kurgan Tiubės) srityje. Saugumo duo
menimis, buvo numatyta išvežti tūkstantį asmenų bet į trėmimo vietą 
nuvykusi tik 261 šeima, arba 854 žmonės.

1991 m. spalio 14 - 25 d. anų metų tremties vietose Tadžikijoje 
lankėsi Vilniaus politinių kalinių ir tremtinių šešių asmenų ekspedicija. 
Jie sužinojo, kad tuo ešelonu - 79 vagonais - buvo išvežta ne tūkstantis, 
o beveik du tūkstančiai Lietuvos "vokiečių", ir kad tie "vokiečiai" buvo 
visai ne vokiečiai, o tik vokiškomis pavardėmis ir dažniausiai liuteronų 
tikėjimo lietuviai, surinkti iš 14 Lietuvos apskričių (žr. "Lietuvos trem
tiniai Tadžikijoje", V., "Lietuvos auto", 1992).

Taigi vien 1945 m. iš Lietuvos su politiniais kaliniais, tremtiniais 
buvo išsiųsta keliolika ešelonų beveik su 40,000 žmonių. Spėjama, kad 
vien į Vorkutą 1945 m. buvo nugabenta apie 20,000 teistų ir neteistų 
kalinių, vyrų ir moterų ir net paauglių.

Didžiulės aukos. Bet ir jos buvo klastojamos, štai Lietuvos NKVD 
pažymoje apie partizanų šeimų trėmimą iš Lietuvos, parašytoje ne 

anksčiau kaip 1945 09 15 (pažyma skirta drg. Suslovui), teigiama, kad, 
kaip jau minėta, buvo ištremtos 1204 šeimos, kuriose buvo 4479 
žmonės (LKKI, 121), o SSRS NKVD ir NKGB įgaliotinis Lietuvai Tkačen- 
ko po savaitės praneša Berijai ir Merkulovui, kad buvo ištremtos tik 
1188 partizanų šeimos, kurias sudarė 3827 žmonės (t. p., 122). Tad kur 
ta tiesa?

Be to, kai tik bolševikai 1944 m. įžengė į Rytprūsius ir artėjo prie 
Berlyno, užimtose vietose užtikdavo ir lietuvių: tai pabėgėlių, tai 
buvusių Vokietijos kariuomenės karių ar net įsidarbinusių vokiečių 
miestuose bei kaimuose. Visus tokius savo, pasak jų, piliečius jie 
pirmiausia uždarydavo į vadinamąsias filtracijos stovyklas ir tik "peršvi- 
etę", t. y. patikrinę jų ištikimybę bolševikams, leisdavo grįžti į namus. 
Viena tokia didžiulė filtracijos stovykla buvo Gardino srityje. Čia buvo 
paskutinė lemties stotis: gausi leidimą grįžti į tėvynę ar būsi nuvežtas 
į sovietų lagerį. Kas papuldavo į tas filtracijos stovyklas, tas jau 
dažniausiai nematydavo savo Tėvynės daug metų. Dažniausiai tokie 
"filtruoti" žmonės atsidurdavo buvusios Leningrado apygardos lageri
uose. Kiek lietuvių pakliuvo į lagerius šiuo keliu? Dar niekas ir atsimini
mų neparašė apie šiuos lagerius. (Šiek tiek apie juos rašo Birutė 
Pūkelevičiūtė romane "Devintas lapas".)

O į Vorkutą, vėliau Karagandą, Norilską, Magadaną ir kitus lagerius 
ešelonas paskui ešeloną riedėjo visus 1946 - 1953 metus. Dar ir po 
Stalino mirties Lietuvoje buvo surinktas kalinių ešelonas ir nuvežtas į 
Kuibyševo hidroelektrinės statybą.

Nereikia užmiršti, kad ir Lietuvoje buvo sovietinių lagerių. Garsiau
sias jų - Šilutės lageris, čia tilpdavo apie keturis tūkstančius kalinių, ir 
jų mirtingumas buvo ne mažesnis kaip šaltuosiuose Vorkutos bei 
Norilsko ar karštuosiuose Kazachijos lageriuose.

Keletas lagerių buvo ir pačiame Vilniuje. Čia, kaip ir Šilutėje, kalin
davo dažniausiai tuos, kurių bausmė būdavo trumpesnė. O baigusius 
bausmę tokius dažniausiai siųsdavo tremtin į Sibiro platybes. Tie 
kaliniai ne tokiomis didelėmis grupėmis būdavo siunčiami per vadi
namuosius persiuntimo kalėjimus, ir tik nuvežti į tremties vietą būdavo 
išleidžiami į "laisvę" tremčiai iki mirties. Apie tokias tremtis taip pat 
nekalba nei knygos "1941 -1951 metų Lietuvos tremtiniai" sudarytojai, 
nei "Lietuvos kovų ir kančių istorijos’ pirmojo tomo, pavadinto "Lietu
vos gyventojų trėmimai 1941, 1945 - 1952-m.’, dokumentai.

Įvairūs tyrinėtojai spėja, kad per visus trėmimus, kalinimus t>ei 
žudymus lietuvių tauta neteko 450,(XX) - 600,000 savo žmonių. O 

okupacinė sovietų valdžia tylėjo iki pat 1988 m. Ir tik tada, 1988 05 12, 
LSSR valstybės saugumo komitetas pateikė pažymą LKP Centro komite
tui apie 1941 - 1952 m. ištremtus Lietuvos gyventojus, kurioje pateikia
mi tokie duomenys:

"Iš viso 1941 - 1952 metais už respublikos ribų buvo iškeldinti 
specialiajai tremčiai j tolimus SSRS rajonus 120,924 žmonės (37,362 
šeimos)" (LKKI, 425).

Jau ir šioje knygoje pateikti trėmimų šaltiniai rodo, kad 1988 m. 
saugumiečiai kelis kartus sumažino tremtinių skaičių. Tik kas ir kada 
pasakys tikrą tiesą?

O knygos "Lietuvos kovų ir kančių istorija" sudarytojai jau susilaukė 
ne tik gausių priekaištų, bet ir pasmerkimo. Mat šitaip pateikti šaltiniai 
mūsų skaitytojui yra sunkiai įkandami, o atskirai vertinami dokumen
tai ir į klaidas gali nuvesti.

Taip jau ir atsitiko. 1988 m. Lietuvos saugumo pateiktais duomeni
mis patikėjo ne tik, atrodo, pakankamai raštingas Vytautas Steponaitis, 
bet ir "Lietuvos aido" redaktoriai, gegužės 19 d. išspausdinę V. Stepo
naičio straipsnį "Mergaite, papuoški mano kapą...", kuriame sakoma, 
kad pokario metais žuvo 20,165 ir buvo nuteisti 35,335 laisvės kovų 
dalyviai. O dar 110,351 žmogus (iš jų 36,783 vaikai) nutremta į Sibirą 
kančioms ir sunaikinimui.

Kaip arti šie skaičiai prie saugumo pateiktųjų ir kaip toli nuo tikrovės!
Lietuvos kovų ir kančių istorijos girioje labai daug ir įvairių medžių 

ir joje lengva pasiklysti ne tik eiliniams Lietuvos piliečiams, bet ir 
atidiems tyrinėtojams.

O gal ir aš daug kur klystu? Atsiprašau skaitytojų, kurie nepatikės 
mano pasakojimu ir suras netikslumų.

(Pabaiga)

Ateinančiame "Darbininko" numeryje pradėsime spausdinti Alfonso Nako 
prisiminimus "Lietuvos dienoraštis 1944-1994". Pirmoje prisiminimų dalyje 
autorius dalinsis savo pergyvenimais, kuriuos teko patirti 1944 metais.



Tokia statistika
Šiemet per septynis mėnesius Lietuvoje užregistruota 30,305 nusikal

timai - 6235 nusikaltimais, arba 17,1%, mažiau nei per ta pati praėjusių 
metų laikotarpi. Bendras nusikaltimų skaičius mažėja visoje šalyje, 
išskyrus Tauragės, Švenčionių, Vilkaviškio, Šiaulių, Širvintų ir Joniškio 
rajonus. Mažiausiai nusikalstama Ignalinos, Trakų ir Plungės rajonuose. 
Tai oficiali VRM informacija, kurią žurnalistams pateikė vidaus reikalų 
ministras Romas Vaitekūnas.

Nors apskritai nusikaltimų mažėja, per septynis š. m. mėnesius 18,1% 
padaugėjo sunkių nusikaltimų: nužudymų nuo 232 iki 282, plėšimų - 
nuo 322 iki 428 ( Pavyzdžiui, JAV 100 000 gyventojų tenka apie 11 
nužudytų žmonių, kai tuo tarpu Lietuvoje apie 9 žmones. Taigi tokiais 
tempais šioje srityje Lietuva greitai pasivys Ameriką. Red.past.) Padaugėjo 
nusikaltimų, padaromų panaudojant šaunamąjį ginklą. Jų šiemet 
užregistruota 173.

Didžiausias nusikaltimų skaičius 10-iai tūkstančių gyventojų užre
gistruotas Klaipėdoje (123 nusikaltimai), Lazdijų rajone (120), Panevėžio 
rajone (119), Neringoje (115), Kėdainių rajone (108).

Ministras R. Vaitekūnas pabrėžė, kad šiemet pustrečio karto padaugė
jo asmeninio piliečių turto prievartavimo atvejų. Tačiau VRM mano, 
kad įtakos šiai statistikai turi ne pačių nusikaltimų daugėjimas, o tai, 
kad žmonės vis dažniau tokiais atvejais kreipiasi į policiją ir šitaip 
pavyksta daugiau nusikaltimų išaiškinti.

Dabar šalies tardymo padaliniuose yra tiriamos 248 baudžiamosios 
organizuoto nusikalstamumo bylos, į teismus šiemet persiųsta 120 
baudžiamųjų bylų, baudžiamojon atsakomybėn patraukta 316 asmenų, 
iš kurių 62 buvo sulaikyti prevencine tvarka.

Per septynis mėnesius teisėsaugos tarnybos išaiškino 13,090 nusikal
timų - 513 daugiau nei pernai. Išaiškinti nusikaltimai sudaro 42,6% 
visų nusikaltimų.

Šiemet iškeltos baudžiamosios bylos maždaug dvidešimčiai firmų dėl 
valiutinių operacijų pažeidimų. Tačiau kada bus baigtos tirti bylos 
firmų, kurios skolinosi iš žmonių pinigus, neaišku, nes vien "Sekundės" 
banko byloje yra apie 17 tūkst. nukentėjusių.

Germanto ežeras netoli Telšių. Ryte pateka saulė.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

□ Rugpjūčio 31 
d. paskutinieji 
Rusijos kariai tyliai 
paliko Latviją ir 
Estiją. Latvija, Es
tija ir Lietuva 
šventė Antrojo Pa
saulinio karo pa-

Aplink
baigą - su maldomis, 
muzika, kalbomis ir sa- pasauli

Danija taip pat 
pažymėjo Rusijos 
kariuomenės iš
vedimą iš Baltijos 
šalių bei Rytų Vo- 

• 7 kietijos.
□ Naujas testas dėl širdies 

smūgių, panaikindamas ne-
reikalingus vizitus 
dėl skausmų krū-

- Vilniuje Įvyko 
"Sveikuolių" draudimo 
kompanijos klientų susi
tikimas su kompanijos ge
neraliniu direktoriumi Vy
tautu Pakalniškiu. Jau dau
giau kaip tris mėnesius 
"Sveikuoliai" neatsiskaito su 
savo klientais apdraudu
siais savo sveikatą ir gyvy
bę, jiems neišmolSmos ža
dėtos keturių procentų mė
nesinės palūkanos. Sunki finansinė 
padėtis susiklostė pradėjus "strig
ti" Verslininkų sąjungos pirminin
ko Arvydo Stašaičio bizniui, nes 
didžioji dalis "Sveikuolių" pinigų 
"sukasi" jo rankose. Šiuo metu 
Arvydas Stašaitis "Sveikuoliams" 
skolingas apie 1,5 mln. JAV dolerių 
- maždaug tiek pat, kiek kompani
ja skolinga savo klijentams. Gene
ralinis direktorius teigė, jog A. 
Stašaitis, (šiuo metu esantis 
Maskvoje, nors ir buvo pasižadėjęs 
prokuratūrai niekur neišvykti) pa
jėgus atsiskaityti su "Sveikuoliais" 
per penkerius metus, mokant po 
12% metinių palūkanų. Susirin
kime indėlininkams buvo siūloma
tapti "Sveikuolių" draudimo kom
panijos akcininkais, tačiau pasiū
lymas nesukėlė didelio entuziaz
mo, nes, kaip sakė vienas indė

lininkas, "nedidelė nauda būti 
bankrutavusių firmų akcinin
kais". Kur kas didesnį sus
idomėjimą sukėlė pasiūlymas' in
dėlininkams nemokamai fuž pa
skolintus kompanijai pinigus)- 
vykti į susijusią su "Sveikuolių" 
kompanija "Sveikatos mokyklą" 
Palangoje, kurios kelialapiai kai-' 
nuoja nuo 200 iki 600 litų. ’*
- Žemės akio ministerijo

je rugpjūčio 19 dieną įvyko, iios 
žinybos vadovų ir specialistų tradi
cinis susitikimas su žurnalistais. 
Pranešta, kad praėjusi sausra Lie
tuvos žemės ūkiui atnešė didelius 
nuostolius - negalutiniais duome
nimis, jie sudaro apie 780 mili
jonų litų iki šiol per dirbimo*įmo
nių aruodus papildė vos 1^, tūks
tančių tonų maistinių grūdų - tik-, 
apie 4% nustatytos 400 tūkstenčjų' 
tonų supirkimo kvotos. SaŪgd- 
jimui priimta dar 34 tūkstančiai' 
tonų maistinių grūdų. Vidutiniš
kai iš kiekvieno hektaro prikulia- 
ma po 23,1 centnerio grūdų. Žemės 
ūkio specialistai prognozuoja blogą 
bulvių derlių. Šiemet jos užima 
118 tūkst. ha, laukiama, kad iš 
kiekvieno ha bus prikasta maždaug 
po 80 centnerių. Gali trūkti apie 
280 tūkstančių tonų maistinių 
bulvių.

liutais. Estijos prezidentas Lennart 
Meri pasakė: "Nuo šiol nebėra 
užsienio kareivių ant Estijos žemės. 
Šiandiena pažymi liūdniausio pus
lapio mūsų istorijoje pabaigą". Iš 
paskutinio Rusijos laivo, kuris pa
liko Estijos uostą buvo girdėti 
šauksmai: "Mes sugrįšime". Rygoje 
Dom Katedroje buvo aukojamos 
mišios už sovietinės okupacijos 
aukas. Maskvoje Užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas Sergej Kry- 
lov įspėjo, kad Rusija naudos 
"politines, moralines, ekonomines 
ir kitas " priemones prieš Baltijos 
šalis, jei jos pažeidinės rusakalbių 
mažumų teises. Tuo tarpu Tallinne, 
Estijos prezidentas Meri kvietė 
Rusiją naujiems santykiams. Talli- 
nno laisvės aikštėje tūkstančiai 
jaunų žmonių linkminosi roko 
koncerte. Rugsėjo 1 d. varpai skam
bėjo visose trijose Baltijos valsty
bėse. Rugpjūčio 31-oji taip pat 
buvo pažymėta Rytų Vokietijoje. 
Ceremonijoje ir Rusijos preziden
tas Boris Jelcin, Vokietijos kan
cleris Helmut Kohl. Rusijos šiauri
niai kaimynai - Švedija, Suomija ir

tinėje, gali sutaupyti amerikiečiams 
$4 milijardus. Apie 5 milijonus 
žmonių kiekvienais metais vyksta 
į greitosios pagalbos priimamuo
sius dėl skausmų krūtinėje. Dau
guma iš šių vizitų nieko bendro su 
širdies smūgiu neturi. Naująjį testą 
išvystė Baylor College of Medi- 
cine, rezultatus paskelbęs New 
England Journal of Medicine. Nau
jasis testas kainuoja tik $40 ir jo 
rezultatai yra žinomi po 20 
minučių. Virš 70 ligoninių visoje 
Amerikoje jau pradėjo naudoti šį 
testą.

□ Rusija rugsėjo 1 d. pranešė, 
kad ji rems Indijos pastangas tapti 
pastovia Jungtinių Tautų Saugu
mo tarybos nare. Indija, antroji 
pasaulio šalis pagal gyventojų 
skaičių ir greitai besiplečiančia 
ekonomika, jau seniai norėjo tapti 
Saugumo Tarybos nare. Kol kas 
nėra susitarimo tarp Juntinių Tautų 
narių dėl Saugumo Tarybos narys
tės išplėtimo. Dabartinėmis Sau
gumo Tarybos narėmis yra JAV, 
Rusija, Didžioji Britanija, Prancūzi
ja ir Kinija.

MBALTlJĮ
5UPAZINDINAM SU ATA'S TAUPIAUSIOM 

SKRYDŽIŲ KAINOM Į PABALTIJĮ

Naujas Šventojo Rašto 
vertimo tomas

"Šio šimtmečio pradžioje arkivyskupas Juozapas Skvireckas į lietuvių 
kalbą iš lotyniškos Vulgatos išvertė visą Šv. Rašto Senąjį Testamentą. 
Pridėjo ir taiklius bei išsamius paaiškinimus, kurie atspindi visa, kas 
gero buvo pasiekta to meto Šv. Rašto studijose. Tai buvo nuostabi 
dovana lietuvių tautai.

Bet gyvenimas ėjo, tobulėjo lietuvių kalba, didėjo ir Šv. Rašto 
pažinimas. Todėl ir reikėjo naujo Šv. Rašto vertimo ir naujų komentarų. 
Tai ir atliko kun. Antanas Rubšys, Šv. Rašto specialistas, pats tą mokslą 
daugel, metų dėstęs universitete, išmokęs hebrajų, graikų ir kitas Ar
timųjų Rytų kalbas, apkeliavęs švento Rašto kraštus.

Jau išleisti du Senojo Testamento tomai: Penkiaknygė, kuri turi apie 
500 puslapių, ir Pranašų knygos - apie 700 puslapių.

Dabar pasirodė trečioji knyga "Istorinės knygos", šis tomas yra pats 
didžiausias, turi 811 puslapių. Leidžia "Krikščionis gyvenime". Išleista 
šiais 1994 m. Putname. Spausdinama 3000 egz., iš jų 2000 siunčiami į 
Lietuvą, kitas 1000 paliekamas Amerikoje. Leidimą stambia 5000 dol. 
auka parėmė prel. Jonas Kučingis.

Iš hebrajų ir graikų kalbų dar verčiamas ir ketvirtas tomas, kuris 
vadinasi "Išminties raštija".

Vertimo kalbą ir stilių patikslino rašytojas Jurgis Jankus ir Albina 
Pripbušauskaitė Lietuvoje. Knygos apdailą atliko Jonas Boguta, Chi- 
cągoje, korektūras skaitė Salomėja Narkeliūnaitė; Marijona Skabeikienė 
suteikė techninę pagalbą vertėjui, paruošiant tekstą spaudai.

Visų knygų formatai vienodi ir jų viršeliai taip pat.
Išleidus ketvirtąją knygą, isi tekstai bus sudėti į vieną tomą ir išleisti. 

Tai bus puiki do* ‘ ia tikintiesiems - Šv. Rašto Senojo Testamento 
vertimas gražia lietuvių kaiba, panaudojant naujausią mokslinę litera
tūrą

Ar Jūs skrendate biznio reikalais, 
ar pasimatyti su giminėmis Pabaltyje, 
Jūs nenorite gaišti laikę per sėsdami 
Maskvoje ar Frankfurte. Norite 
nukeliauti kuo greičiau, be reikalo 
neišleidžiant dar daugiau pinigui. 
ATA's iš New Ybrko j Rygę yra 
greičiausias kelias. ATA paruošė 
ums pigiausiu ir maloniausię kelionę, 
turię jūs tikrai užsipelnėt. | vienę pusę 
cainos išNew Yorko neaukštesnės 
taip $429, ir žemos—iki $279 
spalio mėn., ATA yra vienas iš 
geriausią pasirinkimy tarp aukšty 
kainę skrydžiu kampaniją.

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

SKAMBINKIT JŪSŲ 
KELIONIŲ AGENTUI 
ARBA ATA:

800-382-5892.

iš
NEWYORKO 

.Savaitės dienomis 

399
] vienę pusę 

Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30

Savaitaaliais

’429
| vienę pusę 

Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30

, Studentams

s349
| vienę pusę, savaitės dienomis 

Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30

zilix

Isskrendant Savaitės
iš Savaitgali dienomis

Visos kainos yra nustatytos perkant 
skrydžius į aou galu 
t fer ATA.
Visi kiti miestai per TWA sujungti su New Yorko, 
tęsiant į Rygę per ATA.

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

tCHICAGO.............. ...$484 $454
CLEVELAND.......... ...$520 $490
DALIAS.................... ...$579 S549
DETROIT................. ...$524 $494
HOUSTON............. ...$579 $549
t LOS ANGELES..........$547 $517
MIAMI...................... ...$569 S539
M1NNEAPOLIS....... ...$479 $449
NEW ORLEANS.... ...$569 $539
PHILADELPHIA....... ...$474 $444
PHOENIX................ ...$547 $517
P1TTSBURGH.......... ...$479 $449
SAN ANTONIO.......$579 $549
SAN DIEGO............ ...$547 $517

t SAN FRANCISCO. ...$547 $517
SALT LAKE CITY.... ...$547 $517
SEATTLE.................. ...$549 $519
WASHINGTON D.C. .5520 $490

American Trans Air
Bilietai turi būti nupirkti 7 dienas prieš išskrendant Taip pat yra šiek tiek brangesni bilietai turintys mažiau suvaržymę. 

Valstybiniai mokesčiai $32.95 sumokami atsiimant bilietus. Studentę amžius nuo 18 iki z6m., parodant 
mokyklos I.D.. ATA suteikia patarnavimus į Rygę iki Spalio 30, 1994



Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos bažnyčios kieme vėl stovės balto marmuro Marijos 
statula.

"Suktinis" koncertavo
Chicagoje

Los Angeles, CA
Marijos statula vėl puoš 

Šv. Kazimiero parapijos bažnyčią
Milijoninio tiražo dienraštis "Los 

Angeles Times" rugpjūčio 19 d. 
išspausdino straipsnį apie pavogtą 
ir vėl sugrąžintą 700 svarų mar
murinę Marijos statulą, kuri per 
paskutinius 40 metų puošė Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos baž
nyčią ir visą aplinką.

Besikuriant parapijai, prel. Ju
liaus Maciejauskp šeimininkė Mo
nika Slaterienė apmokėjo stovylos 
įsigijimo išlaidas. Statula buvo 
sukurta Italijoje ir 1954 m. gruo
džio mėn. 2 d. kardinolo Timo-

Prieškongresinis 'Ateities", jiumeris.
Liepos 14-17 dienomis Vilniuje iškilmingai vyko XII ateitininkų 

kongresas, sutraukęs daug žmonių ir iš Amerikos, sujudinęs Lietuvos 
jaunimą.

Kad kongresas būtų dar sėkmingesnis, "Ateities" žurnalo 2-3 numeris 
ir buvo pritaikytas tam įvykiui. Numeris 48 puslapių. Jame sutelkta 
medžiaga supažindina su praeitimi, svarbesniais įvykiais, kongresais,
specialiom konferencijom. Susipažinęs su ta medžiaga jau geriau supra
si ir šį dvyliktąjį kongresą.

Numerį pradeda redaktorė Danutė Bindokienė "Garbė ir padėka 
Kristui". įžanga ir nusako numerio pobūdį. Toliau pradedama dviem 
maldom, kurias parašė kapelionai 1981 ir 1985 metų kongresams.

Toliau vyr. kapelionas kun. Valdemaras Cukuras rašo "Grįžtam, 
grįžtam namo". Spausdinama plati kongreso programa, supažindinama 
su paskaitininkais, kitais programų dalyviais.

Iš praeities spausdinami šie straipsniai: Stasio Ylos Pradinis atei
tininkų veidas"; Stasio Barzduko - "Žmonės ir įvykiai ateitininkų is
torinėj raidoj"; Antano Maceinos - "Ateitininkų darbai ir dienos"; Juozo 
Brazaičio-Ambrazevičiaus - "Kovojanti Lietuva ir ateitininkai". Lei-

Genocido tyrėjai tęs darbą 
nevalstybiniame centre

dinyje yra truputis poezijos. cialiniame gyvenime. VRLS

Lietuvos Respublikos Aukščiau
sioji Taryba, suprasdama okupaci
jos metu vykdyto genocido įver
tinimo svarbą bei represinių struk
tūrų archyvų tyrimo reikšmę Lie
tuvos Valstybės istorijai, įkūrė 
Valstybinį genocido tyrimo cen
trą. Deja, po Seimo rinkimų gavu
si absoliučią valdžią, LDDP sulaužė 
pasiektus susitarimus su politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungomis bei 
opozicinėmis Seimo frakcijomis, 
pradėjo politinę kampaniją prieš 
šio Centro veiklą: pakeitė jau 
veikusį įstatymą ir Centro vadovu 
paskyrė savo teikiamą kandidatą 
p. V. Skuodį.

P. V. Skuodis prašė pranešti, kas 
iš Centre dirbančių istorikų-anali- 
tikų pageidauja toliau dirbti mok
slinį tiriamąjį darbą jo vadovau
jamoje įstaigoje.

Kadangi LDDP iki šiol neatsiri
bojo nuo sovietinės okupacijos 
laikotarpio fizinio ir dvasinio geno
cido vykdytojų ir nepasmerkė jų, 
darbas LDDP kontroliuojamame 
genocido ir rezistendjos tyrimo 
centre yra amoralus.

Protestuodami prieš LDDP pas
tangas:

monopolizuoti naujausių laikų 
istorijos tyrimą;

ištrinti iš tautos sąmonės Komu- cago je, liepos 8 d.

tie jaus Manning buvo pašventin
ta.

Netrūko ir nuotykių. 1963 m. 
vieną naktį statula buvo prava
žiuojančių asmenų apšaudyta. Res
tauratoriai statulą pertvarkė. Bet 
šį kartą statula buvo nunešta ir 
paslėpta.

Nelegalaus nusavinimo faktas 
buvo pastebėtas ir praneštas radijo 
laidose ir liepos 28 d. rugpjūčio 4, 
9, 11 dienų Los Angeles televizijos 
laidose.

V.Š.

rūstų partijos ir jos represinių struk
tūrų vykdytus nusikaltimus; pa
naikinti moralinę ribą tarp bude
lio ir aukos, pasipriešinimo ir ko
laboravimo;

paniekinti valią politinių kali
nių ir tremtiniu, kurie protestuo
dami jau daugiau kaip pusė metų 
budi buvusiuose KGB rūmuose, 
mes, Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro tyri-
mo grupės darbuotojai, atsisakome zas Starkauskas.

MBA Enterprise Corps. priėmimas Balzeko muziejuje, Chi-

Pasaulio taikos 
siekiant

"Moteris - taikos mokytoja", - šią 
temą popiežius Jonas Paulius II 
parinko būsimai Pasaulinei taikos 
dienai, kurią Bažnyčia visame pa
saulyje kasmet mini Naujųjų metų 
dieną - sausio 1-ąją.

Moters kaip taikos mokytojos 
vaidmenį siūlydamas ateinančių 
metų Pasaulinei taikos dienai, Šv. 
Tėvas trokšta paryškinti du esmi
nius moters misijos visuomenėje 
bruožus.

Pirma - kiekviena moteris savo 
taikos misiją pirmiausiai atlieka 
šeimoje, auklėdama savo vaikus ir 
mokydama juos solidarumo, bro
lybės ir pakantumo vertybių, ku
rios yra ir socialinės ramybės pa
grindas. /

Antra - pirmiausiai moterys 
spontaniškai priešinasi socialinei 
nelygybei ir smurtui. Specifiniai 
moteriško sąmoningumo bruožai 
ir moterų jautrumas visuomenės 
gyvenimo įvykiams ypač ryškiai 
matosi kai visuomenėje ir pasau
lyje, kaip dabar, vyksta konfliktai.

Šių metų rudenį bus paskelbtas
Popiežiaus laiškas, skirtas būsimai 
pasaulinei taikos dienai. Jį Šv. Tė
vas pirmiausiai adresuos moterims, 
ragindamas nuolatos prisiminti 
savo moteriško pašaukimo vi
suomenėje ypatumus. Šv. Tėvas 
kreipsis ir į visą pasaulio katalikų 
bendruomenę bei visus geros va
lios žmones, ragindamas gerbti 
moterį kaip taikos mokytoją, 
pripažinti šitokį jos vaidmenį ir 
padėti jį vykdyti šeimos bei so

dirbti p. V. Skuodžio vadovau
jamoje valstybinėje įstaigoje.

Pareiškiame, kad Lietuvos oku
pacijos laikotarpio istorijos tyri
mo darbą tęsime susibūrę į alter
natyvų nevalstybinį centrą prie 
Politinių kalinių ir tremtinių sąjun
gos leidžiamo žurnalo "Laisvės 
kovų archyvas" redakcijos.

Inga Bogomolovaitė, Nijolė 
Gaškaitė, Algis Kašėta, Gied
rė Kilikevičienė, Dalia Kuo
dytė, Dalius Stancikas, Juo-

Net ir didžiausi optimistai ne
tikėjo, kad antradienio vakare į 
Jaunimo Centrą sugužėtų toks 
didelis publikos būrys, kuris pri
pildytų didžiąją salę. Tačiau Kau
no "Suktinio" ansamblis buvo tuo 
magnetu, pritraukusiu daugiau ne
gu 500 tautiečių iš Chicagos bei 
jos artimųjų ir net tolimųjų apy
linkių.

Rugpjūčio 16 d. apie pora va
landų užtrukusiame koncerte suk- 
tiniečiai daug ką parodė: jie šoko, 
grojo ir net dainavo. Daugumas jų 
atliktų šokių mažai Chicagoje 
matyti, o jų liaudies instrumentų 
ansamblis, kuris palydėjo šokėjus 
arba vienas grojo, irgi buvo retu 
svečiu Chicagos lietuvių scenose. 
Trys ansamblio dainininkės daina
vusios šokių metu, o taip pat ir 
atskirai (vienas kūrinys buvo pa-
dainuotas solo), publikos buvo 
labai šiltai priimtos.

Koncertą Jaunimo Centre pradė
jo pats ansamblio vadovas Kazi
mieras Kondratavičius, palyginus 
dar jaunas vyras, trumpai nupasa
kojęs apie šį seniausią saviveiklinį 
šokių vienetą Lietuvoje (jis įsteig
tas 1936 m., tad po kelių metų bus 
minima jo 60 metų veiklos sukak
tis). Vadovas taip pat pažymėjo 
atvykimo Amerikon tikslą, skirtą 
pasirodymams amerikiečių folklo
ro festivaliuose Idaho ir Utah vals
tijose, kuriuose Lietuva buvo vie
na iš 15 šalių atsiuntusių savo at
stovus.

O po koncerto vadovas scenoje 
išdavė paslaptį, pareikšdamas, kad 
ansamblis Chicagoje atsirado vieti
nio veikėjo Rimanto Dirvonio dė
ka. Šis vyras grįžo į Chicagą po 
Pasaulio Lietuvių dainų šventės 
Lietuvoje tuo pačiu lėktuvu, ku
riuo skrido ir suktiniečiai savo gas
trolėms Amerikon. Per lėktuve 
užsimezgusią pažintį ir vėlesnius 
pokalbius R. Dirvoms pažadėjo, 
kad grįžęs į namus bandys sureng
ti "Suktinio" koncertą pasaulio lie
tuvių sostinėje po to, kuomet an

Hartford, CT

Rugpjūčio 18 d. Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje buvo prista
tyta naujai išleista Vaclovo Sidzikausko knyga "Lietuvos diplomatijos 
paraštėje". Ją pristatant dalyvavo knygos autoriaus sūnėnas, "Šarūno" 
viešbučio direktorius, šiuo metu Lietuvoje gyvenantis JAV pilietis 
Juozas Sidas. Jis taip pat buvo vienas iš knygos leidimo iniciatorių bei 
rėmėjų. Pasak jo, ši knyga - tai Sidzikausko prisiminimai apie jo paties 
diplomatinę veiklą nuo pat Lietuvos Respublikos nepriklausomybės 
paskelbimo 1918 metais iki mirties 1972 metais. Vakaruose knyga 
nerado leidėjų, todėl tik Lietuvoje, prasidėjus atgimimui, atsirado viltis 
ją išleisti. Knygą išleido "Vagos" leidykla, padedama V. Sidzikausko 
žmonos Birutės Skučaitės - Sidzikauskienės, brolio Prano ir jo žmonos 
Elenos, taip pat kitų brolių bei seserų vaikų.

Vaclovas Sidzikauskas gimė 1893 metais dabartiniame šakių rajone. 
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, atsidūrė Maskvoje. Čia 1915 
metais išlaikė brandos egzaminus, mokėsi Maskvos universiteto Gam
tos, paskui Teisės fakultetuose. 1919 metais pradėjo dirbti Lietuvos 
diplomatinėje tarnyboje - Šveicarijoje, Beryne, Londone. Tuo pat mętu 
(1920 -1934) su pertraukomis buvo Lietuvos atstovas Tautų Sąjungoje, 
Jis buvo Lietuvos bylų gynėjas Hagos tarptautiniame tribunole, VLIK’o 
(Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto) vykdomosios tarybos ir
valdybos pirmininkas. V. Sidzikauskas, galima sakyti, buvo vienas iš
Lietuvos diplomatijos istorijos kūrėjų.

Džiugu be raudonarmiečių
Rugsėjo 18 d., sekmadienį, 1 vai. popiet, Connecticut pabaltiečių 

santarvė ELLA, ryšium su taip ilgai lauktu okupacinės armijos išvedimu 
iš Pabaltijo kraštų, rengia šio istorinio įvykio atžymėjimą.

Prie Baltijos laisvės medžio, pasodinto Hartfordo Elizabeth parke 
Pabaltijo tautoms atstačius nepriklausomybę, bus atidengtas memoria
linis akmuo. 1 vai. po pietų čia bus neilgos iškilmės, o po to pasisveči
avimas ir vaišės CT Historical Society rūmuose, Elizabeth gatvėje, visai 
prie parko. įėjimas visur laisvas ir nemokamas.

Pagaliau, po 54 metų, 11 pasaulinis karas pasibaigė ir Baltijos kraštuo
se, Lietuva, Latvija ir Estija, vingiuodamos tarp okupacinių metų 
paliktų nuosėdų, nelengvai vairuoja į ateitį.'Didžiausias rūpestis - 
pavojus gresia, kaip jau per kelius šimtmečius, iš rusiškos meškos ir jos 
neaiškių užmačių. Todėl ir ELLA vėl pagyvino veiklą. Kaip užrašyta ant 
paminklinio akmens prie Baltijos medžio "...pasodintas liudyti mūsų 
įsipareigojimą Baltijos tautų nepriklausomybei...", susirinkime vėl kar
tu parodyti rūpinimąsi Lietuvos, Latvijos ir Estijos ateitimi.

įvažiavimas į Elizabeth parką yra iš Asylum gatvės. Visur yra vietos 
pastatyti automobilius.

Lietuviams šiuo laiku ELLA-oje atstovauja dr. Elona Vaišnienė, inž. 
Jaunutis Pijus Nasvytis ir adv. Arvydas P. Janus.

jpn

Knyga apie Lietuvos diplomatijos istoriją

sambliečiai užbaigs savo gastroles 
amerikiečių tarpe. Taip jis padarė. 
Pasitelkęs pagalbon "Margučio" 
radijo programos vedėją Petrą Pet- 
rutj, o "Draugui" stipriai atvėrus 
savo puslapius reklamos srityje, 
talkinant būreliui kitų tautiečių, 
šis užsimojimas galėjo būti šimta
procentiniai įgyvendintas ir net 
su geromis pasekmėmis. K. Kon
dratavičius už šį R. Dirvonio triūsą, 
jį scenoje apjuosė gražia "Sukti
nio" tautine juosta.

Gausi į šį koncertą atsilankiusi 
publika programos metu ir po jos 
nebuvo abejinga kauniečiams, ku
rių kolektyvas (Amerikon atvykęs 
gerokai apkarpytas, nes dalyviai 
patys turėjo užsimokėti už kelionę) 
sudarė patrauklų vaizdą ir užsi
tarnavo daug plojimų bei gėlių, 
įkaitinta publika net ir po koncer
to nesiskirstė į namus, o atėjusi į 
kavinę dar ilgai bendravo su sve
čiais iš Kauno.

Prieš išskrendant kauniečiams į 
namus, buvo galimybė paklausti 
vadovo K. Kondratavičiaus apie 
"Suktinio" pasirodymus amerikie
čiams (jų turėta apie 30). Jis čia 
akcentavo didelę propagandinę 
rolę, kurią per tris savaites atliko 
jo ansamblis (beje, reikia pažymėti 
ir vadovo padėjėją Laimą Reka
šienę) - daugumas amerikiečių 
žiūrovų nebuvo matę ir girdėję 
lietuvių. Jie domėjosi ne tik šo
kiais, dainomis, tautine muzika, 
bet net ir lietuvių kalba. Ansamb
liečiai gastrolių metu gyveno ame
rikiečių šeimose ir ten savo šei
mininkams turėjo progą prabilti 
apie tolimą, mažą, bet kartu ir 
garbingą Lietuvą. Jis pažymėjo, kad 
grįžus į Kauną prasidės didelis dar
bas, nes reikės paruošti naują pro
gramą sekantį pavasarį planuoja
moms gastrolėms į Italiją (kovo -
balandžio mėnesiais). Tada gegužės 
mėnesį ansamblio laukia jau 
dvidešimtasis jų rengiamas festi
valis Kaune, pavadintas "Šokim, 
trypkim". Ed. Šulaitis

Į IŠ VISUR
- Putnam, CT, Nekaltai Pradė

tosios Marijos Seserys jau daugelį 
metų tuoj po Darbo dienos savait
galio sukviečia savo rėmėjus ir pri
jaučiančius į Šiluvos Marijos šventę 
- atlaidus. Šiemet tokia šventė įvyks 
rugsėjo 11 d., sekmadienį. Nuo 
10:30 vai. ryto registracija, iš
pažintys, mišios, pietūs, 1 vai. kal
bės iš Lietuvos atvykusi vienuoli
jos vyriausioji vadovė Sesuo Albi
na Pajarskaitė. Tai reta proga iš
girsti pranešimo apie Lietuvos vie
nuolijų atsinaujinimą bei atsi
kūrimą. 2:30 vai. popiet procesija, 
rožančius, palaiminimas.

- Apie Algirdo Vokietaičio 
mirtį rugpjūčio 15 d. pranešė jo 
sesuo Gražina Vokietaitytė-Amo- 
nienė, gyvenanti Californijoje, 
Morago miestelyje. Abiejų Lietu
vos okupacijų metais A. Vokietaitis 
kovojo už Tėvynės laisvę ir lietu
vių tautos istorijoje paliko ryškų 
pėdsaką kaip rezistentas, moks
lininkas, sportininkas. Vykdant ve
lionio valią, urna su jo palaikų 
pelenais bus parskraidinta į Kauną 
ir palaidota Aukštojoje Panemu
nėje bendrame Vokietaičių kape.

— Kudirkos Naumiestyje Šv. 
Kryžiaus bažnyčios naujieji varpai 
pirmą kartą suskambėjo per Šv. 
Petro ir Povilo šventę. Nuoširdi 
padėka visiems, prisidėjusiems prie 
šio projekto įgyvendinimo. Didelė 
padėka buvusiai Lietuvių Katalikų 
Religinės Šalpos reikalų vedėjai 
Rūtai Virkutytei, Brooklyn, NY, 
kuri atliko visą tarpininkavimo 
darbą su varpų liejykla Vokietijo
je. Iš viso du varpai kainavo 10,420 
dol.

-- "Kario" žurnalą, 1991 m. 
atgaivintą Lietuvoje, iki šiol reda
gavo Bronius Čekanauskas. Jam 
perėjus dirbti į "Lietuvos sporto’ 
laikraštį, "Kario" redagavimą perė
mė žurnalistas Vincentas K. Sta- 
rinskas, dirbęs Lietuvos televizijo
je, o vėliau savaitraščio "Kalba 
Vilnius" vyr. redaktoriaus pavaduo
toju.

— Kanados lietuvių žur
nalistų sąjunga Toronte nutarė 
paskirti kasmet Vilniaus krašto 
mokyklų mokiniams už geriausius 
rašinius lietuvybės temomis dvi 
premijas aukštesniosioms klasėms 
ir dvi premijas žemesniosioms. 
Ateinančiais metais žadama įjung
ti Klaipėdos ir Karaliaučiaus krašto 
mokyklas.

- Nekalto Prasidėjimo para
pija. Cambride, MA, gruodžio 3 
d. švenčia veiklos 85 metų sukak
tį, o klebonas kun. Simonas Saulė- 
nas - auksinį kunigystės jubiliejų.

- "Ateities" studijinis savait
galis, ruošiamas jau penkioliktą 
kartą, vyks lapkričio 4, 5 ir 6 dieno
mis Jaunimo Centre Chicagoje ir 
Ateitininkų namuose, Lemont, IL.

- Lietuvių Kultūros Insti
tutas Vokietijoje rengia tryliktą 
suvažiavimą spalio 7 - 9 dienomis 
Annaberge, Annaberger Str. 400, 
Bonn - Bad Godesberg.

- Pasaulio Lietuvių Ben
druomenė Vilniuje turi savo 
būstinę. Pakartotinai primename 
jos adresą: Gedimino pr. 53, kamb. 
215 2056 Vilnius. Telef. (7-0122) 
61 34 41. Fax (7-0122) 22 68 96- 
Ateitininkų kongresas Lietuvoje 
vyks liepos 15-17 dienomis. Kon
gresas vyks po Dainų šventės (lie
pos 9-12 dienomis),po Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos sem
inaro (liepos 12-15 dienomis), bet 
prieš PLJS laivo išplaukimą iš 
Klaipėdos (liepos 18 d.)



(Šypsniai
Turisto nuotykiai

Amerikietis turistas atvyko i Lon
doną. Lijo. Jis paklausė nešiko:

- Kaip galvojate, kiek laiko išsi
laikys toks oras?

- Nežinau. Aš čia gyvenu tik 15 
metų.

Pagal profesiją
Teisėjas pas dantistą:
- Padėkite dešinę ranką ant Bib

PAPIGINTOS KAINOS į VILNIŲ 
ŠĮ RUDENĮ ir ŽIEMĄ

Iš Nov' York, Boston nuo

Rugsėjo 
mėti.

Spalio 
mėn.

Lapkričio - 
kovo mėn.

$760.00 $725.00 $580.00
Philcdelphia, Washington $780.00 $760.00 $660.00
Cleveland, Chicago, Florida $820.00 $800.00 $700.00
Los Angeles, San Francisco, Seattle $940.00 $900.00 $800.00

Kainos truputį brangesnės Kalėdų laikotarpyje.
- Mes siūlome keliones laivu ir skrydžius į Karibų salas -

AIREX TRAVEL AGENCY 
382 Broad Avė 

Leonia, NJ 07605
(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189

VILTIS
(HOPE)

UTHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
368 West Broadway, 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. Rudens sezono persiuntimui taikoma 
nuolaida: priklausomai nuo siuntinio svorio ir siuntimo vietos 1 svaro kaina yra nuo 
69 iki 89 centų.

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

Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro tremtinį, vie
nišą žmogų.

Siuntinius priimsime šiuose miestuose:
LOWELL, MA 
LAWRENCE, MA 
NASHUA, NH 
WATERBURY, CT 
HARTFORD, CT 
PUTNAM, CT 
NORWOOD, MA 
BROOKLYN, N Y

Lazdijų rajonas, Metelių miestelis. Ūkininkas girdo karvutę.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

lijos ir prisiekite, jog ištrauksite 
dantį, tik dantį ir nieko daugiau.

Mumijos amžius
Du draugai atėjo į muziejų ir 

pamatė Egipto mumiją, prie ku
rios buvo pritvirtinta lentelė su 
užrašų "1187 m. iki m. e."- Ką 
reiškia šis užrašas? - klausia pirma
sis,

- Nežinau, - atsako antrasis. -

rugsėjo 9 d. 
rugsėjo 9 d. 
rugsėjo 9 d. 
rugsėjo 10 d. 
rugsėjo 10 d. 
rugsėjo 10 d. 
rugsėjo 13 d. 
rugsėjo 17 d.

Gal tai numeris mašinos, kuri ją 
užmušė.

Apie skirybas
I advokato priimamąjį įėjo ne

didukas berniukas.
- Ko norėjote, mažasis žmogau?

- pasiteiravo sekretorė.
- Aš noriu išsiskirti su tėčiu ir 

mama, - pareiškė mažasis intere
santas.

Susikalbėjo
Tarnaitė:
- Labai gaila, tačiau ji pasakė, 

jog jos nėra namuose.

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Svečias:
- Puiku! Pasakykite jai, kad aš 

nebuvau atėjęs.

Geriausias patarimas
Girtuoklis valkata ėjo gatve ir 

apalpo. Jį apstojo būrys praeivių ir 
kiekvienas vis kartojo savo patari
mus bei nurodymus: pašaukti am- 
bulansą ir vežti į ligoninę, pasi
traukti toliau ir duoti apalpusiam 
daugiau oro, duoti vandens. Hk 
viena senyva moteris kartojo savo 
patarimą, skirtingą nuo visų kitų:

- Duokite šiam vargšui degtinės...
Pagaliau atsigavo valkata, pra- 

merekė akis ir sakė:
-Jūs visi geriau nutilkite ir klausy

kite, ką ta ponia sako.

Išsiblaškęs vyras *
- Ko tu toks piktas šiandien? Kas 

atsitiko?
- Pamanyk, mano žmona su

daužė šiandien porcelianinį puodą! 
atsakė draugas.

- Tai menkniekis! Nupirksi jai 
kitą.

- Bet ar tu gali įsivaizduoti, kad 
tą puodą jį sudaužė į mano galvą.

Kas ko laukia
Šeštadienio vakarą Tomas, pa

auglys, ruošiasi į šokius. Senelei 
ne per daug patinka ir priekaištau
ja:

- Prie jūsų šokių salės visad budi 
policijos mašina.

- O kai vyresnieji, kaip jūs save 
vadinate, renkasi į savo salę šokti, 
prie durų stovi ne viena, bet dvi 
sanitarinės mašinos.

Nejvyko pakeitimų
Besidairydamas universiteto 

knygyne, studentas klausia par
davėjo:

- Ar neturite vėliau išleistų knygų 
apie anatomiją? Visos šios yra 
mažiausia dešimties metų senu
mo.

- Gerbiamasis, - atsakė pardavė
jas, - tas nesudaro skirtumo. Juk 
per pastarąjį desėtjką metų žmo
gaus kūne neatsirado nei vieno 
naujo kaulo...

Dialogas

f6 ZZ ®
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE

(Cor. 77th Street) 
VVoodhaven, N. Y. 11421 

WE DELIVER
< Tei.: 296 - 4130

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". 
Darbininko administracijai 

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

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Bfooklyn, NY 11207

135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

(800) 654-2432

- Agota nuolat giriasi, jog ji gali 
susituokti su kuo tik ji nori.

Bet visa nelaimė, kad niekas jos 
nenori...

Už nuopelnus
Kai tėvas grįžęs iš miesto parodė 

nupirktą armonikėlę, paklausė 
savo penkių vaikų būrį:

- Kuris jūsų yra pats paklusniau
sias motinai, viską darote, ką lie
pia ir su ja nesiginčijate?

Po ilgesnės tylos, vaikai susi
žvalgė ir choru atsakė:

- Armonikėlės labiausiai vertas 
tu, tėte.

Napoleono laikais
Po nepasisekimo prie Maskvos 

Napoleonas sėdo į roges ir pasilei
do Lietuvos link. Sustojo prie Ne
muno su palyda. Vargingas kai
mietis pagelbėjo visai grupei per
sikelti į kitą pusę. Napoleonas pa
klausė kaimietį:

- Ar daug dezertyrų persikėlė į 
kitą Nemuno pusę?

- Ne, tamsta esate pirmutinis, - 
atsakė kaimietis.

Traukinyje
- Kas per netvarka, - jaudinasi 

keleivis, - jokios pagarbos, jokios 
disdplios!

- O ko jums, taip sakant, reikia?

New York-Vilnius-New York $675 r.t. 
Chicago-Vilnius-Chicago $675 r.t. 

One way to Vilnius $450 
One way to Kaunas $450

FREGATA TRAVEL 
250 West 57th Street, 1211 
New York, NY 10107 
Tel.: (212) 541-5707

ITSEASYTO 
BANKB^a 
MAIL WE’LL
The South Boston Savings 
Bank’s famous postage paid 
both ways bank by mail 
plan is easy, convenient 
and sensible.
When the bank receives your savings or 
checking account transactton ifs 
processed and mailed back to you the 
šame day. Thousands of our customers 
have enįoyed this free Service for years.

When you bank by mail, the South 
Boston Savings Bank is as etose as the 
nearest mari box

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

MEMBER FDC and CHFM ALL DEPOSTTS INSURED IN FULL

- paklausė jį kitas keleivis.
-Jaunuolis jums užleido vietą, ir 

jūs sėdite.
- Aš tai sėdžiu, bet mano žmona 

visą laiką stovi!

Menka yda
Kaimietis perka karvę. Paside

rėjęs jis dar kartą klausia, ar karvė 
tikrai gera.

- Sakau, kad gera. Ji tik vieną 
ydą turi - melžiama spardosi.

- Tai nieko nereiškia, - nusirami
na pirkėjas. - Juk melžti teks ne 
man, bet mano žmonai.

X. *

Menkas užkandis
- Žiūrėk, čia išspausdinta, - sako 

žmona, - kad kai kuriose Pietų 
vandenyno'-salose dar yra 3000 
žmogėdrų! Bet ten dabar pasiųsta 
4 misijonieriai!

- Tikrai? - stebisi vyras, - ant tiek 
žmonių, man rodos keturių per- 
maža!

Vaiko logika
- Mamyte! Kodėl aš turiu gulti, 

kai dar miego nenoriu, ir turiu 
kelti, kai dar noriu miegoti?

Sporto temomis
- Kurie du dalykai patys svarbiau

si greitam bėgimui?
- Kojos!

į South Boston^ 
Savings Bankv

MMTS THE leaoer

MAJNOFnCf 
460W«si BroeOray 
South Boston 
268-2500

MEPOMSET CIRCLE 
740Gaftvan8Ml , 
8259090 z

omMCYOFncE 
690 Adams Si 
LakmSouara 
479-9680

337-1050

4490210

WEST ROKBURY 
1833 C*rXr« Si 
3238000

12-1 vai. p.p.
2 -3 vai. p.p.
4 - 5 vai. p.p.
9-11 vai. ryto
1 - 3 vai. p.p.
5 - 6 vai. p.p.
6 - 7 vai. vakaro
12-4 vai. p.p. (Kult. Žid.)

Rugsėjo 24 d. visus pakviesime į iškilmingą mūsų LIETUVIŠKOS SODYBOS atidarymą South 
Bostono Lietuvių klube, kuriame dalyvaus ir monsinjoras K. Vasiliauskas, atvyksiąs iš Lietuvos 
VILTIES kvietimu.

Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455
Gintaras Karosas ir VILTIES ŠTABAS

Ferrante Travel Center
f

(201) 592-8780



visi vaikai nuo 
lopšelio ligi 8- 
to skyriaus lan
ko dainavimo

Bostono Lituanistinė 
mokykla pradeda 

45-tus mokslo metus
Šių metų rugsėjo 17-tą dieną, 

mūsų mokykla pradeda savo moks
lo metus. Bus galima registruotis 
mokykloje nuo 9:30-tos vai., ir 
taip pat Įsigyti mokslo knygas. 10- 
tą vai. seks mišios, ir po to, pietų 
pertrauka, per kurią bus galima 
nusipirkti valgyti. Ši pirmą šešta
dienį, pamokos vyks nuo 11:30 
ligi 1-mos vai. Mūsų mokykla yra 
St. Mary's of the Hills pradžios 
mokykloje, 250 Brook Rd. (Rt. 28), 
Milton, MA. Mes priimame 
vaikučius nuo 2.5 metukų į mūsų 
Lopšelį. Vaikai gali lankyti mo
kyklą ligi baigiamosios klasės, t.y. 
10-to skyriaus. Mes vedame pro
gramą pagal Švietimo Tarybos 
gaires, papildant ją atsižvelgdami 
į vaikų sugebėjimus. Šalia skaity
mo, kalbos, istorijos bei literatūros,

bei tautinių 
šokių pamo
kas. Kasmet 
turime Teatro 
Festivalį, kuri
ame kiekviena 
klasė pristato

pasaką, Eglutę, Vas. 16-tos pami
nėjimą dalyvaudami Bostono vi
suomeniniame Vasario 16-tos mi
nėjime, Knygų Maratoną, Mar
gučių Ritinėjimą, ir iškilmingą 
mokslo metų Užbaigimą. Mokslo 
metų bėgyje, dar atšvenčiam Ga
vėnią su tradiciniu Blynų Baliumi 
bei atitinkamom Gavėnių apei
goms. Eglutės vaidinime dalyvau
ja visi mokyklos mokiniai. Mūsų 
mokykla darbinga, jauki, šeimy
niška. Turime labai kompetentingą 
ir rūpestingą mokytojų sąstatą. 
Patalpos labai geroje vietoje, yra 
saugus atskiras kiemas vaikams 
žaisti. Jau kelinti metai mūsų 
mokyklą lanko tarp 50 - 60 mo
kinių.

Labai laukiame naujų mokinių, 
tad prašom savo pažįstamų tarpe 
pakalbėti apie mūsų mokyklą. 
Norint daugiau informacijos, pra
šom skambinti mokyklos direk
torei, Daivai de Sa Pereirai (508) 
998 - 9351.

Kam naudingas toks 
balsavimas?

Vyr. Rinkimu Komisijos Pirm. Z. Vaigauskui:

Pateikiu skundą dėl referendumo pravedimo JAV-se.

Lietuvos ambasada JAV-se pareigos neatliko.
Nedavė progos balsuoti visiems Lietuvos piliečiams.

1. Referendumo tvarka nebuvo paskelbta visuose išeivijos laikrašči
uose. Pav. "Darbininko" skaitytojai jos nematė visai. Ambasada aiškino 
vėliau, kad nebuvo ten įdėta, kadangi redakcija norėjo mokesčio už 
"skelbimą". Jeigu ambasada sau leidžia'naudoti Tederal Express" greitąjį 
paštą, tai galėtų padengti ir šią išlaidą.

2. Pranešimai, kurie buvo patalpinti, buvo pateikti per vėlai. Daugu
ma laikraščių yra savaitiniai. Pav. rugp. 18 d. "Dirva" pasiekė skaitytoją 
Floridoj rugp. 26 d. Ten buvo rašyta, kad norintieji balsuoti, turi prašyti 
biuletenio iš ambasados iki rugp. 18 d.

3. Teko daug kam į užmiestį telefonuoti ir faksuoti j ambasadą, 
prašant biuletenių. Susidarė bereikalingos išlaidos, nes ambasada irgi 
po to turėjo siųsti biuletenius greitu paštu (Federal Express), kuris 
kainuoja $15 į vieną pusę, o gavėjas vėl savo balsą turėjo toku pat būdu 
grąžinti Buvo žmonių, kure visai nežinojo, kiti nespėjo viską atlikti 
laiku.

4. Nebuvo sudarytos rinkimų komisijos, kaip kad buvo per anks
tyvesnius referendumus, pravestus mūsų apylinkėj. į vieną greito pašto 
voką ambasada sudėjo keletą biuletenių, net buvo tokių atsitikimų, kad 
apylinkė rado biuletenius piliečių, gyvenančių už 350 mylių (5 vai. 
automobiliu). Balsuotojų parašai nebuvo reikalaujami. Žmogus, gavęs 
visą paketą biuletenių, priklausančių keliems, galėjo lengvai balsuoti už 
visus. Taipogi, kaip galima žinoti, kad ambasados darbuotojai neprabal- 
savo už tuos, kurie savo biuletenio laiku nepaprašė. Tikim, kad bus 
paskelbtas viešas rezultatų skaičius pagal apylinkes.

5. Išeivija balsavo jau 3-se referendumuose anksčiau. Pildė visokias 
anketas pilietybės pažymėjimams gauti. Visas tas žinias turi ambasada.
Kodėl ji negalėjo pasirūpinti ir laiku išsiųsti biuletenius bent tiems, 
kurie anksčiau yra balsavę, kad nereikėtų visiems iš viso krašto pavie
niui prašyti biuletenio telefonu. Jei ambasada dar iki šiol neturi tokios
kartotekos, tai apsileidimas.

6. Ambasada nepateikė biuletenio teksto laikraščiams, kad skaitytojai 
galėtų su juo susipažinti. Piliečiai nebuvo sąžiningai raginami atlikti 
savo pilietinę teisę ir pareigą ir balsuoti, bei įsigyti pasą jeigu dar jo 
neturi. Daug kas norėjo gauti pasą, bet konsulas New Yorke neatsiunčia 
reikalingų anketų ir net neatsako į prašymus.

7. Referendumo rezultatus negalima skelbti per radiją, jeigu referen
dumas dar nebaigtas, nes tai įtaigoja žmones nebeateiti, nes jie mano, 
kad jų balsas nepakeis rezultatų.

Lietuvos piliečių iš Miami ir Daytonos apylinkių vardu, Dr. Sigita 
Ramanauskienė, 2922 River Point Drive, Daytona Beach, FL 32118, 
USA.

Mirtingumo priežastys
Pasaulinė sveikatos organizacija paskelbė duomenis apie mirtingumą 

pasaulyje ir apie pagrindines, labiausiai paplitusias mirties priežastis 
įvairiose šalyse.

Viena iš tokių priežasčių - vėžiniai susirgimai. Nuo šio tipo ligų 
daugiausia vyrų miršta Prancūzijoje, daugiausia moterų • Danijoje. 
Antroje vietoje širdies ligos, nuo kurių daugiausiai miršta lietuvių vyrų 
ir moterų, po to seka armėnai ir armėnės, latviai ir latvės. Rečiausiai 
nuo širdies susirgimų miršta portugalai.

Didžiausias savižudžių procentas tenka Vengrijai. Lietuva šioje liūd
noje eilėje ketvirta, po Suomijos ir Rusijos. Deja, Lietuva užima antrą 
vietą pasaulyje pagal mirtingumą eismo nelaimėse. Pirmoje vietoje - 
Latvija, po mūsų seka Portugalija, Brazilija ir Čilė. Saugiausi keliai 
Norvegijoje, Izraelyje ir Švedijoje.
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Prel. Kazimieras Vasiliauskas 
atvyksta į Bostoną

Pagalbos siuntinių agentūros 
"Viltis* kvietimu, rugsėjo 20 d. prel. 
K. Vasiliauskas atvyksta į Bostoną 
oficialiai atidaryti ir pašventinti 
Lietuvių Piliečių Draugijos namų 
pirmame aukšte, 368 W. Broad- 
way, South Bostone, įsikūrusią 
"Lietuvišką Sodybą", iš kurios ope
ruoja siuntinių siuntimo agentūra 
"Viltis*.

Agentūra "Viltis" ne vien prista
to mūsų siunčiamas dovanas Lie
tuvoje gyvenantiems artimiesiems, 
bet taip pat per savo programą 
"Vilties Dovana’ rūpinasi sušelpti 
sunkiose sąlygose gyvenančias šei
mas bei pavienius asmenis, kurių 
sąrašus sudaro Katalikų parapijos

Lietuvoje ir juos patvirtina prel. 
Kazimieras Vasiliauskas, Vilniaus 
Šv. Stanislovo Katedros ir Vilniaus 
Kunigų Seminarijos rektorius.

Agentūroje "Viltis" iš tų sąrašų 
norintieji gali pasirinkti į vargą 
patekusias šeimas ir jas sušelpti, 
sumokant $15 už savo sudaryto 
siuntinio pasiuntimą. Per šią pro
gramą jau yra pasiųsta nemažai 
paramos vargstančioms šeimoms, 
o agentūra "Viltis" yra parėmusi 
Vilniaus Kunigų Seminariją 3000 
svarų labdaros siunta.

Rugsėjo 24 d., šeštadienį, 5:30 
popiet Piliečių Klubo pirmame 
aukšte įvyks "Lietuviškos Sodybos" 
atidarymas ir pašventinimas. Tre

Lietuvos Respublikos Ambasados 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 

pranešimas dėl referendumo
1994 m. rugpjūčio 31d. Lietuvos Respublikos Ambasada praneša, kad 

galutinai susumuoti rugpjūčio 27 dieną įvykusio referendumo balsavi
mo Jungtinėse Amerikos Valstijose rezultatai. Balsavimas buvo vykdo
mas paštu. 175 Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat ar laikinai gyve
nantys Junginėse Amerikos Valstijose, užsiregistravo dalyvauti referen
dume dėl Lietuvos Respublikos įstatymo "Dėl neteisėto privatizavimo, 
nuvertintų indėlių bei akcijų ir pažeistos teisėsaugos" nuostatų, ir jiems 
buvo išsiųsti balsavimo biuleteniai. Iki balsų skaičiavimo buvo gauta 
129 vokai su užpildytais balsavimo biuleteniais, iš jų 4 buvo negaliojan-
tys, kadangi buvo išbraukti arba palikti abu galimi atsakymai į referen
dumo klausimus.

Suskaičiavus balsus, nustatyta, kad dauguma balsavusiųjų pritarė 
referendumui pateiktoms įstatymo nuostatoms. Balsuojant pagal atskiras 
nuostatas, daugiausia balsų surinko nuostata dėl teisėsaugos stiprinimo 
-118 "už", 7- "prieš", dėl neteisėto privatizavimo - 114 "už", 11 "prieš", 
dėl neteisėto privatizavimo padarinių panaikinimo ir tolesnio valsty
binio turto pirminio privatizavimo - 112 "už", 13 "prieš". Mažiausiai 
pritarta nuostatai dėl gyventojų indėlių atstatymo ir apdraudimo - 106 
"už", 19 "prieš".

Tuo pačiu Ambasada apgailestaudama turi pažymėti, kad buvo susi
laukta pastabų dėl referendumo organizavimo Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

Balsavimo biuleteniai visiems JAV gyvenantiems Lietuvos Respubli
kos piliečiams iš anksto nebuvo išsiųsti todėl, kad Ambasada gavo 
Vyriausiosios Rinkimų Komisijos atsiųstus piliečių sąrašus be jų gyve
namosios vietos JAV adresų. Atsakydami į Ambasados prašymą pateikti 
piliečių adresus, atsakingi Vyriausiosios rinkimų komisijos Vilniuje 
pareigūnai pranešė, kad jie neturi duomenų apie tų piliečių gyve
namąją vietą Jungtinėse Amerikos Valstijose. Todėl Ambasada, siek
dama informuoti kuo daugiau Lietuvos piliečių, žinias apie referen
dumą perdavė Lietuvos Respublikos Generaliniams konsulams, JAV LB 
visuomeninių reikalų tarybai, lietuviškiems laikraščiams bei lietuviškoms 
radijo laidoms, prašydama pageidaujančius dalyvauti referendume 
skubiai pranešti Ambasadai gyvenamosios vietos adresą bei kitus duo
menis.

Pagal ambasadoje nustatytą tvarką balsavimo biuleteniai buvo išsiun
čiami ne vėliau, kaip sekančią dieną nuo piliečio laiško gavimo dienos. 
Patiems pirmiesiems balsuotojams biuleteniai buvo išsiųsti rugpjūčio 
17 dieną, kadangi Vyriausiosios rinkimų komisijos išsiųsti balsavimo 
biuleteniai ambasadoje buvo gauti rugpjūčio 16 dieną.

Siekdama, kad ateityje balsavimai vyktų sklandžiau, ambasada siūlo 
JAV gyvenantiems Lietuvos piliečiams pranešti Ambasadai savo gyve
namosios vietos adresą.

Ambasada dėkoja visiems dalyvavusiems referendume, o taip pat 
pareiškusiems pastabų ir pasiūlymų dėl referendumo organizavimo.

Spaudos skyrius

Pranešimas apie žmonijos raidą
Jungtinių Tautų Organizacijos 

vystymosi programa paskelbė pen
ktąjį metinį žmonijos raidos rap
ortą. Tai labai išsami statistikos 
suvestinė, nusakanti pačius įvai
riausius žmonijos gyvenimo pa
rametrus. Raportas išspausdintas 
236 puslapių knyga. Štai kai kurie 
šiemetinio raporto duomenys:

- Apie skurdą pasaulyje. Virš 
milijardo žmonių per dieną už
dirba mažiau negu vieną dolerį. 
Besivystančios šalys užsienio skolų 
apmokėjimui išleidžia du su puse 
karto daugiau, negu gauna finan
sinės pagalbos. Trečiojo pasaulio 
turtingieji gauna 40% pagalbos 
daugiau negu vargšai. 90% lėšų, 
skirtų besivystančių šalių techninei 
pagalbai yra išleidžiama užsienio 
ekspertų algoms, nors pakanka vie
tinių kvalifikuotų specialistų.

- Apie pasaulio ginkluotę. 
Ginklams išleidžiama pusė viso pa
saulio pelno. Besivystančios šalys 
išleidžia ginkluotei didžiąją savo 
biudžeto dalį. 90% žuvusiųjų ka
ruose yra vietinių, pilietinių kon
fliktų aukos. Pernai Jungtinių 
Tautų organizacija taikos palaiky
mui išleido 4 milijardus Amerikos 
dolerių - lygiai tiek, kiek tam pa

čiam tikslui buvo išleista per anks
tesnius 48 organizacijos gyvavimo 
metus. Gi išlaidos, skirtos vysty
muisi, nepadidėjo. Ginklų gamy
ba pasaulyje sumažėjo, po tarptau
tinių nusiginklavimo sutarčių yra 
sunaikinta daug ginklų, bet preky
ba ginklais nemažėja. Ginklus ga
mina išsivysčiusios šalys. Penkios 
valstybės, pastovios Saugumo Tary
bos narės, pagamina 89 % ginklų.

- Apie ekonominę pagalbą. 
Klostosi nauja ekonominės pagal
bos strategija. Pagaliau atsisakoma 
tiesioginės finansinės globos, pa
galba teikiama ne tik valstybiniam, 
bet ir privačiam sektoriui, skatina
mas prekybos vystymasis.

- Apie saugumą Didelę vietą 
raporte užima žmonių saugumas. 
Nuo 1975 iki 1992 metų pasaulyje 
įvykdyta 500 teroristinių akcijų. 
Daugiau negu pusėje valstybių 
užregistruoti grubūs žmogaus teisių 
pažeidimai. Padidėjo grėsmė as
meniniam žmogaus saugumui ir 
Vakarų šalyse. Grėsmę kelia narko
tikų naudojimas, terorizmas, nau
jos ligos.

* VRLS

čio aukšto patalpose vyks vaišės. 
Programą atliks iš Lietuvos atvykęs 
muzikinis vienetas.

Sekmadienį, rugsėjo 25 d., 10:30 
vai. 75 Flaherty Way, So. Bostono 
lietuvių parapijos šv. Petro baž
nyčioje prel. Vasiliauskas koncele- 
bruos mišias ir pasakys pamokslą- 
Po pamaldų, parapijos salėje prie 
užkandžių stalo bus galima su sve
čiu ir tarpusavyje pabendrauti.

2 vai. popiet Lietuvių Piliečių 
Draugijos 3-čio aukšto salėje įvyks 
prel. K. Vasiliausko pagerbimas.

Po oficialios dalies, programą at
liks Bostono Etnografinis ansam
blis ir iš Hartford, CT, atvykę tau
tinių šokių šokėjai. Lietuvių Pi
liečių Draugijos namai ir "Lietu
viškoji Sodyba" bus atviri visiems 
atvykusiems.

Norintiems apsirūpinti nakvyne, 
bus susitarta su pora viešbučių dėl 
sumažintos kainos; Visais klausi
mais prašoma skambinti pagalbos 
siuntinių agentūrai "Viltis" 617 269 
- 4455.

a. a.

Vaikai noriai fotografavosi su opozicijos lyderiu Vytautu 
Landsbergiu per Tėvynės Sąjungos vakaronę Vilniuje liepos
5 d., 1994. Vytauto Staškaus nuotrauka

Vatikano ir Izraelio 
diplomatiniai santykiai

Apaštalinis nuncijus Izraelyje, italas arkivyskupas Andrea Cordero 
Lanza di Montezemolo rugpjūčio 16 d. Izraelio prezidentui Ezer Weiz- 
mann įteikė savo skiriamuosius raštus. Kredencialų įteikimo iškilmė 
įvyko Jeruzalėje, prezidento oficialioje būstinėje.

Šventojo Sosto ir Izraelio valstybės diplomatiniai santykiai buvo 
užmegzti šiemet, birželio 15 dieną. Nuncijumi Izraelyje tapo arkivysku
pas Lanza di Montezemolo, lig šiol ėjęs apaštalinio delegato Šventojoje 
Žemėje pareigas. Izraelis savo ambasadorium prie Šv. Sosto paskyrė 
patyrusį diplomatą Samuel Hadass.

Nuncijus arkivyskupas Andrea Cordero Lanza di Montezemolo kartu 
toliau eis ir apaštalinio delegato Šventojoje Žemėje pareigas. Šv. Sosto 
nunciatūra Izraelyje bus atidaryta Jaffoje, netoli Tel Avivo, o apaštali
nės delegatūros patalpos paliks, kaip lig šiol buvo, Jeruzalėje.

Nuncijaus kredencialų prezidentui įteikimo iškilmėje dalyvęs Izraelio 
užsienio reikalų viceministras Yosi Beilin užtikrino, kad Šventasis 
Sostas bus nuosekliai informuojamas apie visas Izraelio iniciatyvas, 
siekiant sureguliuoti religinį Jeruzalės„miesto statusą.

Nuncijus arkivyskupas Andrea Cordero Lanza di Montezemolo iš 
savo pusės pareiškė, kad diplomatinių santykių užmezgimas yra gražus 
ir pelnytas Šventojo Sosto ir Izraelio valstybės lig šiol pasiektų susita
rimų apvainikavimas. Kartu, - kalbėjo arkivyskupas, - šiandien praside
da naujas bendro veikimo tarpsnis, pasitarnausiantis taikai ir santarvei 
visame Artimųjų Rytų regione.

VRLS
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Retos iškilmės Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje įvyks rug
sėjo 18 d. Tą dieną bus minima 
šios parapijos 80 metų sukaktis. 
Drauge bus paminėta ir klebono 
kun. Vytauto Palubinsko kunigys
tės 40 metų sukaktis. Sumą kon- 
celebruos vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, su vietos kunigais. Po mišių 
bus pašventintas kryžius, kuris bus 
pastatytas priešais kleboniją ir bus 
matomas iš gatvės pusės. Kleboni
jos kieme bus pašventintas koplyt
stulpis. Po to parapijos didžiojoje 
salėje bus pietūs. Pietų metų apie 
parapijos 80 metų sukaktį kalbės 
Paulius Jurkus. Programą praves 
Romas Kezys. įėjimo auka 20 dol.

Pianistas William Smiddy 
su komitetu rengia koncertą pami
nėti Richmond Hill rajono 100 m. 
sukaktį. Koncertas įvyks šeštadie
nį, rugsėjo 24 d., 7 v. v., Kūdikėlio 
Jėzaus parapijos salėje, 86th Avė. 
ir 112th St. Programoje dalyvaus 
virtuozas smuikininkas Vilhelmas 
Čepinskis, pianistas VVilliam Smid
dy ir New Yorko operų solistai. 
Bilietai baigiami išparduoti, tad 
rengėjai ragina kuo greičiau įsigy
ti. Auka $12. Skambinti 718 805 - 
5616 tarp 11 vai. ryto ir 3:30 vai. 
popiet.

"VILTIS", Lietuvos pagalbos 
siuntinių agentūra, atvyksta į New 
Yorką šeštadienį, rugsėjo 17 d. ir 
siuntinius priims Kultūros Židinio 
kieme nuo 1 vai. iki 5 vai. popiet. 
VVORCESTERY Maironio Parke, - 
nuo 11 vai. iki 3 vai. popiet. Dėl 
informacijų skambinkite (617) 
269-4455.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiunti
mo bendrovės atstovai, į New 
Yorką atvyks rugsėjo 15 d., ketvir
tadienį, 12 - 1 vai popiet. Siuntin
ius priims Kultūros Židinio kieme, 
buv. spaustuvės patalpose. Jokių 
muitų nėra. Dėl informacijų ska
mbinkite tel. (914) 258-5133. 
(Žiūrėkite skelbimą 7 psl., kada 
siuntiniai paimami iš kitų vieto
vių).

NAUJA KNYGA
Ką tik išėjo iš spaudos nauja 

knyga - "Tautos sukilimas 
1941", pirmoji dalis "Be šūvio". 
Autorius Pilypas Narutis, pats or
ganizavęs sukilimą, aprašo savo 
kartos pastangas aršioje lietuvių 
tautos kovoje su okupantais at
gauti laisvę. Apima laikotarpį nuo 
1940 m. iki 1941 m. birželio 23 d. 
Knyga turi 404 psl. Spalvotas vršelis 
A. Sutkuvienės. Gaunama "Dar
bininko" administracijoje. Kaina 
17 dol. Persiuntimas - 1.50 dol.

"Darbininko" 
Administracijoje 

parduodamos 
lietuviškos knygos:
Lietuvių - anglu kalbų žody

nas. B. Piesarskas, B. Svecevičius. 
512 psl., kietais viršeliais. Turi apie 
27,000 žodžių. Kaina 15 dol.

Anglų - lietuvių kalbų žody
nas. V. Baravykas. 590 psl., kie
tais viršeliais. Turi apie 30,000 
žodžių. Kaina 15 dol.

"Moteris su baltu chalatu". 
Dr. Konstancija Paprockaitė - Ši
maitienė. 494 psl. didėlio formato 
knyga kietais viršeliais, čia telpa 
35 medicinos daktarės pasakoji
mai apie išgyvenimus dirbant li
goninėse. Kaina 20 dol.

Užakant žodynus, pridėti po 1 
dol. persiuntimui; užsakant "Mote
ris su baltu chalatu’ - pridėti 2 dol.

Spaustuvė .— (718)827-1350 
Vienuolynas .-(718)235-5962 
Vyskupas  (718) 827-7932 
Salė (kor.) .....-(716)827-9645
Salės adm..........(718) 235-8386

L.K. Religinės Šalpos narių 
visuotinis metinis suvažiavi
mas įvyks š. m. spalio 9 ir 10 d.d. 
N. Prasidėjimo Seserų vienuolyne 
Putnam, CT. Jame žada dalyvauti 
ir Panevėžio vyskupas Juozas 
Preikšas. Prieš suvažiavimą nariai 
dalyvaus Hartforde tradicinėje Mal
dos dienoje už Lietuvą.

Darius Peni kas, Vidos ir Ro
mualdo Penikų sūnus, šį pavasarį 
sėkmingai baigęs gimnaziją, išvy
ko į State University of Bingham- 
ton, NY, studijuoti istoriją ir mate
matiką.

DĖDĖS ŠAMO ŽEMĖ 
Pažintis su Amerika (JAV) 
Tai nauja Lietuvoje išleista Vin

co Šalčiūno knyga. 336 psl., apie 
90 nuotraukų bei iliustracijų. Čia 
ne kelionių aprašymai, bet platus 
įdomios medžiagos bei faktų 
rinkinys apie JAV kūrimąsi, istori
ją, indėnų likimą, geografiją, gamtą 
bei jos įdomybes, ekonomiką, kul
tūrą, papročius, įžymybes, žmonių 
gyvenimą ir t.t.

Ši knyga skirta Lietuvos žmo
nėms, tačiau ji gali būti naudinga 
visiems, kurie neturėjo progos 
Ameriką artimiau pažinti, nors joje 
gyvena.

Autorius turi tik labai nedidelį 
tos knygos kiekį ir siūlo ją nedel
siant įsigyti. Kaina $13.50. Užsakyti 
ir čekį siųsti V. Šalčiūnas, 2268 S. 
E. Camation Rd., Port St. Lude, 
FL. 34952. Persiuntimo išlaidas 
apmoka autorius. Knygą galima 
įsigyti ir "Darbininko" adminis
tracijoje už tą pačią kainą.

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos dien
raštis, daugiausiai skaitomas išeivi
jos lietuvių, dėl daugiau kaip 
dvigubai pabrangusio pašto, buvo 
priverstas pakelti metinę oro paš
tu prenumeratą iki $130 nuo 1994 
m. rugpjūčio 1 d. Čekį $130 rašyti 
"Lietuvos aido" vardu ir siųsti JAV 
įgaliotiniui adresu: Bronius Juo
delis, 239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

Lietuvė moteris ieško dar
bo Washington, D.C. ar apy
linkėse. Gali valyti namus, slaugy
ti ligonius, prižiūrėti vaikus ir kt. 
Skambinti visą dieną tel. (703) 941- 
3740 arba (202) 244-8437. (sk.)

Moteris iš Lietuvos ieško dar
bo. Gali prižiūrėti vaikus, slaugyti 
ligonius, dirbti namų ruošos dar
bus. Skambinti vakarais (718) 235- 
3961. (sk.)

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.).

Išnuomojamas kambarys 
vienam asmeniui. Galima naudo
tis virtuve. Arti susisiekimo ir par
duotuvių. Skambinti (718) 235- 
3961. (sk.).

TALPINTUVAI 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.)

BUTAI PENSININKAMS, 
modernūs, erdvūs, savarankiškai 
tvarkytis, gražioje aplinkoje, Mari
jos Nekalto Prasidėjimo seserų 
priežiūroje. Pasinaudokite proga, 
kreipkitės: Vilią Maria, P.O. Box 
155, Thompson, CT, 06277. (sk.)

Vysk. Pauliaus 
A. Baltakio, OFM 
artimos veiklos 

kalendorius
Rugsėjo 11 d. - Sutvirtinimo 

sakramentas, London, Kanada.
Rugsėjo 18 d. - Apreiškimo 

parapijos 80 metų sukaktis, Brook
lyn, NY.

Rugsėjo 19 d. - Pamaldos šv. 
Šeimos bažnyčioje, New York, NY, 
pradedant 49-ją Jungtinių Tautų 
sesiją.

Rugsėjo 25 d. - Sutvirtinimo 
sakramentas, Mississauga, Kanada.

Spalio 2 d. - Šv. Andriejaus 
parapijos 100 m. sukaktis, New 
Britain, CT.

Spalio 9 d. - Maldos diena už 
Lietuvą, Hartford, CT.

Spalio 9 -10 d. - Religinės Šalpos 
metiniai posėdžiai, Putnam, CT

Spalio 10 - 11 d. - Amerikos 
lietuvių kunigų seimas, Putnam, 
CT.

Spalio 13 d. - Kanados lietuvių
kunigų suvažiavimas Toronte.

Spalio 16 d. - "Alkanųjų vaka
rienė" - pagalba Lietuvai, pamal
dos ir renginiai, Toronto, Kanada.

Spalio 20 - 21 d. - Šv. Tėvas New 
Yorke.

Spalio 22 d. - Šv. Kazimiero 
parapijos 90 m. sukaktis, Amster- 
dam, NY.

Spalio 25 - 27 d. - Lietuvių Pran
ciškonų kapitula, Kennebunkport, 
ME.

Spalio 30 d. - Šv. Kazimiero 
parapijos 75 m. sukaktis, Provi- 
dence, RI. —

Lapkričio 13 - 17 d. - Amerikos 
vyskupų konferencijos posėdžiai, 
Washington, DC.

Lapkričio 19 d. - New Yorko 
arkivyskupo kardinolo John O' 
Connor pagerbimas.

ELIZABETH, NJ
Šv. Petro ir Povilo lietuvių 

parapijos Altoriaus ir Šv. Vardo 
draugijos kartu rengia festivalį rug
sėjo 11 d., sekmadienį, nuo 2 vai. 
popiet parapijos salėje, 216 Ripley 
Place, Elizabeth, NJ. Bus lietuviškų 
ir amerikietiškų valgių, atgaivos, 
žaidimų bei laimėjimų, liejimas - 
$2.

Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje rugsėjo 11d. 11 vai. 
bus aukojamos mišios už kun. prof. 
N. Langenfeld, mirusį rugpjūčio 
23 d. Ši bažnyčia pasiges uolaus 
talkininko didžiosiose šventėse ir 
labai dosnaus asmens.

Iš Lietuvos misijos 
prie Juntinių 
Tautų veiklos

Rugpjūčio 22 - 26 d. - Antroji 
paruošiamoji sesija Pasaulinio vy
stymosi konferencijai pradėjo dar
bą, kuriame dalyvauvo Misijos 1. r. 
patikėtinė G. Damušytė. Atein
ančią savaitę sesija tęsė šios kon
ferencijos, įvyksiančios 1995 m. 
kovo mėn. Kopenhagoje, 
baigiamojo dokumento ir dek
laracijos redagavimo darbą.

Rugpjūčio 22 d. - į URM Afri
kos skyrių perduota informacija 
apie JT prašymą siųsti du LR stebė
tojus į JT rinkiminę misiją Mozam
bike (UNOMOZ). Rinkimai įvyks 
š. m. spalio 27 - 28 dienomis.

Rugpjūčio 23 d. - L. r. pa
tikėtinė G. Damušytė susitiko su 
JT Generalinio sekretoriaus antrą
ja pavaduotoja politikos klausi
mams R. Green. Susitikimo tik
slas: aptarti Generalinio sekreto
riaus rengiamą pranešimą dėl ka
riuomenės išvedimo iŠ Estijos ir 
Latvijos statuso. Pokalbio metu 
buvo paliestas ir Kaliningrado sri
ties klausimas. Susitikime dar da-

VIKTORO KAPOČIAUS video- 
kasetę, 2 vai., iš šiemetinės Dainų 
ir šokių šventės Vilniuje, su paaiš
kinimais apie renginius atskirame 
lape, galima gauti pas Salomėją 
Narkėliūnaitę. Kaina $30 su per
siuntimu. Skambinti (718) 647- 
2054. (sk).

Kernavės piliakalnis Širvintų rajone. Šalia teka Neris. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Pusmečio aukos Kultūros Židiniui
Per paskutinį pusmetį (nuo 1994 

m. sausio 1 d. iki birželio 30 d.) 
gauta $9,138 aukų iš 88 asmenų 
(ar šeimų) ir iš 8 organizacijų. Ši iš 
lietuvių visuomenės gauta pus
mečio suma yra mažesnė už 
$11,572 aukas, gautas užpereitą 
pusmetį (nuo 1993 m. liepos 1 d. 
iki gruodžio 31 d.) iš 86 asmenų ir 
iš 14 organizacijų. Tai nėra stebė
tina, nes Kultūros Židinio (KŽ) fi
nansinių metų antro pusmečio 
pajamos paprastai yra mažesnės 
už pirmojo.

Prieš finansinių metų galą "Ži
dinio žinių" 5-me numeryje buvo 
baimintasi dėl galimo metinio 
deficito, nes tuo metu metinės 
išlaidos viršijo pajamas. Tačiau 
deficitas buvo išvengtas, nes as
menys ir organizacijos atsiliepė į 
KŽ sunkią padėtį sutelkdami 
gegužės ir birželio mėnesiais $6,425 
aukomis ir nario mokesčiais. KŽ 
vadovybė dėkoja aukotojams ir 
nariams už jų taip svarbią ir laiku 
atsiųstą paramą. Mes taip pat esa
me dėkingi "Darbininko" redakci
jai, nes ji be raginimo iš savo pusės 
pakartotiniai kėlė KŽ svarbą ir per
spausdino svarbesnius finansinius 
duomenis iš "Židinio žinių" pla
tesniam "Darbininko" skaitytojų 
dėmesiui.

Asmeninių aukų sąrašas: 
$174 - dr. J. ir D. Bilėnai. Po $150 
- T. I. ir R. Jasaičiai, S. ir M. 
Remėzos. Po $125 - R. Gruodis, 
dr. J. ir N. Ulėnai, A. ir R. Vedec- 
kai. Po $120 - A., V., E. ir Z. 
Jankauskai, K. ir J. Norvilos. Po 
$100 - Nida ir N. Angeliadis, dr. J. 
ir A. Kazickai, V. ir V. Matusaičiai, 
kun. J. Pakalniškis, G. ir G. Sirusai, 
A. ir D. Šilbajoriai, R.. Šlepetys. Po 
$75 - V. ir D. Anoniai, S. Birutis, 

lyvavo Misijos patarėjas D. 
Sužiedėlis, JT Politikos departa
mento Europos skyriaus direkto
rius D. Boothby, jo asistentas A. 
Matsouka. P. Green šiuo klausimu 
taip pat susitiko ir su Estijos, Latvi
jos ir Rusijos delegacijomis.

Misiją pasiekė Generalinio sekre
toriaus B. Boutros-Ghalio padėkos 
nota už LR įnašą UNPROFOR misi
jai siunčiant 32 karių būrį į Kroati
ją Danijos batalijono sudėtyje.
' Rugpjūčio 24 d. - į URM per
duota vėliausia informacija apie š. 
m. rugsėjo 5-13 dienomis įvyk
siančią JT Gyventojų ir vystymosi 
konferendją Kaire.

L. r. patikėtinė G. Damušytė 
Misijoje priėmė Švč. Širdies uni
versiteto prof. J. Kikeski ir Bridge- 
porto Jungtinių Tautų asociacijos 
delegaciją, kuri sudarė sąlygas stu-

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.

V. ir L. Milukai, P. ir S. Rasimai. J. 
ir G. Stankūnai. Po $70 - dr. A. 
Dunajevvski, V. ir R. Kondrotai, M. 
ir A. Marijošiai, P. ir A. Petraičiai. 
Po $60 - A. Dėdinas, V. ir S. 
Vaikučiai. $55 - dr. K. ir A. Pintsch.

Po $50 - J. Belickas, A. ir D. 
Bobeliai, dr. N. Bražėnas. A. ir R. 
Česnavičiai, A. ir G. Grušniai. L 
Hood, Z. ir Ž. Jūriai, A. ir F. Jas
aičiai, S. ir A. Janušai, V. ir A. 
Katinai, R. Klybaitė, L. ir A. Lilei- 
kos, E. Liobė, H. ir I. Miklai, A. 
Markevičienė, kun. V. Palubins
kas, G. Rajeckas, R. Šidlauskas, J. 
Valaitis, J. ir I. Vilgaliai. $45 - J. 
Botyrius. $40 - A. ir V. Penikai. Po 
$35 - K. Jonynas, S. Skobeikienė. 
Po $30 - A. Bortys, J. Burdulis, K. 
Butkus, V. ir J. Laugaliai.

Po $25 - V. Blažaitis, O. Da- 
nisevičiūtė, V. ir A Kiliai, A ir M- 
Kvedarai, A. ir B. Lukoševičiai, dr. 
A. Lauckus, A. Lingys, V. Maželis, 
H. ir R. Miklai, K. ir O. Miklai, E. 
Minkūnienė, V. Nakutavičius, A. 
Povilaitis, A. ir J. Pumpučiai, E. 
Rastenienė, kun. prof. A. Rubšys, 
P. Švitra, J. ir J. Žukai, V. ir A. 
Žukai. Po $10 - K. Garbauskienė, 
L. Jankauskaitė, I. Mogenis, E. ir L. 
Povilaičiai, M. Ulėnienė. $4 - Bud
nikas.

Organizacijų aukų sąrašas: 
$2,000 - Lietuvių Atletų Klubas. 
Po $1,000 - Brooklyn Union Gas 
Co (per Antaną Bobelį), Tautos 
Fondas. $200 - Suffolk apskrities 
Amerikos Lietuvių Klubas. Po $100 
- ALTas, Prisikėlimo parapija. Po 
$50 - Lietuvių Bendruomenės 
Great Neck apylinkė, Skautai Aka
demikai.

Šiuose sąrašuose taip pat įjung
tos KŽ skirtos užuojautų aukos 
mirusiųjų atminimui. Tokios au- 

dentui J. Downer stažuotis LR 
Misijoje šį rudenį. Stažuotės tiks
las: suteikti progą studentui 
susipažinti su diplomatiniu darbu 
ir talkinti LR Misijai 49-tosios Ge
neralinės Asamblėjos sesijos metu.

1 URM išsiųsta informacija apie 
papildomus Lietuvos mokesčius už 
JT Taikos palaikymo operacijos 
veiklą Haityje.

Rugpjūčio 26 d. - Misijoje 
lankėsi Pasaulinio pranešimo apie 
religiją redaktorė S. Nichols. Susi
tikimo tikslas: supažindinti Lr. pa
tikėtinę G. Damušytę su praneši
mo apimtim ir surinkti duomenų 
apie Tarptautinio civilinio ir po
litinio pakto bei JT Deklaracijos 
dėl religinės tolerancijos įgyvendi
nimą Lietuvoje. Pranešimas, kuris 
bus išleistas 1996 metais aptars 
religinę laisvę 150 valstybėse.

Reikalingas pigus kam
barys atvykstančiam iš Lietuvos 
chirurgui, kuris stažuosis Sloan 
Kettering Cancer ligoninėje Man- 
hattane. Gyvens nuo rugsėjo 9 iki 
spalio 15. Pageidautina, kad ne
reikėtų ilgiau keliauti į ligoninę 
kaip 45 min. Skambinti (516) 277- 
4390. (sk.). 

kos buvo aukotos mirus a. a. Petrui 
Povilaičiui ($360), a. a. Stasei Č«- 
navičienei ($360), a. a. Andriui 
Butui ($280), a. a. Bronislavai Re- 
ventienei ($215), ALTo a. a. na
riams Steponui Briedžiui, dail. 
Česlovui Janušui, dr. Jokūbui Stu- 
kui, Apolinarui Vebeliūnui ($100 
ALTo auka) ir a. a. Juozui Mariu
kui ($10).

Kultūros Židinio vadovybė nuo
širdžiai dėkoja visiems už paramą 
aukomis ir nario mokesčiais. Pri
mename, kad KŽ metinis nario 
mokestis yra $50 organizacijoms, 
$25 asmenims ir $10 naujiems 
ateiviams iš Lietuvos. Visos aukos 
ir nario mokesčiai KŽ atieidžiami 
nuo valstybinių mokesčių. Taip 
pat galima KŽ aukoti ir per United 
Way darbovietėse, nurodant ten, 
kad auka skiriama Lithuanian 
Cultural Center, Ine., 355 High
land Blvd., Brooklyn, NY 11207. 
United Way Donor Choice forma 
gaunama iš United Way, arba ska
mbinant tel. (516) 643 - 5433.

Jeigu yra klaidų aukotojų sąra
šuose ar apsirikus praleista auko
tojo pavardė, prašome pranešti KŽ 
raštinei raštu, ar telefonu (718) 
235 - 8386.

Kultūros Židinio vadovybė

Kiek lietuvių 
gyvena JAV?

1990 m. JAV gyventojų surašy
mo duomenimis, JAV gyveno 
811,865 lietuvių kilmės asmenys. 
Per 1980 - 1990 m. lietuvių 
padaugėjo 69 tūkstančiais. Lietu
viai sudaro 0,3% JAV gyventojų ir 
yra 37 pagal dydį JAV etninė grupė.

Palyginti su Lietuvos geografi
niais kaimynais didžiausia yra 
Amerikos lenkų kilmės grupė - 9,4 
milijono, kita pagal dydį latvių - 
100,331 ir estų - 26,762.

Tradiciškai daugiausia lietuvių 
gyvena trijose valstijose - Illinois, 
Pennsylvania ir New York, tačiau 
šiuo metu pastebimas lietuvių 
migravimas ir i Pietus bei Vakarus. 
Gausiausiai lietuvių gyvenamos 
valstijos:

Ulinois- 112,410
Pennsylvania - 109,184 
New Yorkas - 72,100 
Massachusetts - 66,589 
Califomia - 52,821 
New Jersey - 49,010 , .
Florida - 41,718
Daugelis lietuvių kilmės asmenų 

nemoka lietuvių kalbos, nedaly
vauja lietuvių organizacijų veiklo
je, o tik kildina save iŠ lietuvių 
tėvų, senelių. Lietuviška veikla 
ypač stipri tik šiose gausiausiai lie
tuvių gyvenamose valstijose. Per 
dešimtmetį sumažėjo ne JAV gi
musių lietuvių skaičius - jų liko tik 
30,334. Vyresnioji karta mažėja 
natūraliai, nes prieš 30 metų JAV 
gyveno 403,000 lietuvių, gimusių 
ne JAV, o daugiausia Lietuvoje.


