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(LIETUVOJE!
------ ir apie f

LIETOVĄ 'j
L—

sudaryti Lietuvos Seimo ir Ameri
kos lietuvių bendruomenių at
stovų komisiją su būstine Vilniu
je ir patvirtino jos nuostatus. 
Komisija steigiama ketveriems 
metams, ją sudarys devyni Seimo 
nariai, penki JAV ir trys Kanados 
lietuvių bendruomenių tarybų 
išrinkti atstovai. Komisija iš savo 
narių išrinks du pirmininkus - 
Seimo narį ir lietuvių bendruo
menių atstovą.

— Pareiškimus dokumen
tus dalyvauti kovo 25 d. vyk
siančiuose savivaldybių rinki
muose pateikė Tėvynės Sąjunga. 
Lietuvos konservatoriai kels kan
didatų sąrašus visuose 56 mies
tuose ir rajonuose. Tėvynės Są
junga, ketvirtoji politinė partija, 
pateikusi Vyriausiajai rinkimų 
komisijai pareiškimus dokumen
tus. Prieš tai juos įteikė Tautos 
pažangos partija, LDDP ir Lietu
vos laisvės sąjunga.
- Švedijos Riksdago (parla

mento) delegacija, vadovaujama 
jo pirmininkės Birgitta Dahl, sau
sio 30 - vasario 1 dienomis su 
oficialiu vizitu lankėsi Lietuvo
je. Delegacija susitiko su Seimo 
pirmininku Č. Juršėnu, preziden
tu A. Brazausku, lankėsi Kaune. 
Sausio 31 d. B. Dahl pasakė kal
bą Lietuvos Seimo plenariniame 
posėdyje.
- Lietuva pasirašė konven

ciją dėl nuteistų užsieniečių per
davimo. Šia konvencija siekia
ma palengvinti socialinę kalinių 
reabilitaciją, suteikiant glaimy- 
bę nuteistiems už įvykdytą nusi
kaltimą užsieniečiams atlikti 
bausmę savo šalyse.

- Švietimo ir mokslo minis
terijos kolegijos posėdyje sausio
26 d. patvirtinta 1995 metų švie
timo objektų statybos programa. 
Joje numatyta, kad iš valstybės 
biudžeto paskirtos lėšos - dau
giau kaip 16 milijonų litų - bus 
panaudotos 16 objektų, pradėtų 
ar baigiamų statyti, taip pat 
rekonstruoti.
- Lietuvos užsienio reikalų 

ministras Povilas Gylys sausio
27 d. pristatė savo metinį pra
nešimą apie savo vadovaujamą 
Lietuvos politikos sritį. Lietuvos 
užsienio politika šiais metais bus 
orientuota į bendradarbiavimą 
su Europos Sąjunga ir integraciją 
į Europos struktūras, sakė minist
ras. Jis taip pat pažymėjo, jog 
nemažiau svarbi ir narystė 
NATO.

- Lietuvos prezidentas A. 
Brazauskas sausio 26 ir sausio 
27 dienomis dalyvavo Lenkijoje 
Osvencimo koncentracijos sto
vyklos kalinių išvadavimo 50- 
ųjų metinių minėjime.

- Vilniaus aerouoste sau
sio viduryje pradėjo vaikti Suo
mijos firmos "Vaisala" pagamin
ta ir sumontuota automatinė oro 
navigacinė sistema ATIS, kuri iš 
esmės pagerino darbo kokybę ir 
efektyvumą.

- Lietuva, tikriausiai, prisi
jungs prie maždaug 120 šalių, 
kurios šiuo metu priglaudžia 
pabėgėlius. Tai bus padaryta, 
priėmus Įstatymą dėl pabėgėlio 
statuso, kurio projektas sausio 
26 d. pateiktas Seimui. įstaty
mas nustatys pabėgėlio statuso 
suteikimo tvarką ir sąlygas. Pa
bėgėlio statusą suteiks Vidaus 
reikalų ministerija.

LOTERIJA IR DVIGUBA LAIMĖ
Kas manė, kad didžiulė laimė 

per vieną dieną gali nusišypsoti 
tik vieną kartą... Daugybe mylių 
perskirta šeima tuo netiki, nes 
jiems šių metų sausio 18-oji tapo 
tikro perversmo jų likimuose 
diena - laimė jiems nusišypsojo 
du kartus.

Andy Paliunovo šeima Lietu
voje sako, kad nori, jog jis sugrįž
tų Lietuvon, ir tai, kad jis sausio 
18 d. Britų futbolo loterijoje 
išlošė 2,326,792 svarus sterlingų 
(3.7 milijonus JAV dolerių) nie
ko nereiškia.

Istorija prasidėjo prieš 50 metų. 
Andy, o ištikrųjų Andrius, Paliu- 
novas sako, kad vokiečiai išga
benę jį darbams į Vokietiją. 1948 
metais jam pavyko pasiekti Ang
liją ir apsistoti mažame butelyje 
kartu su lenku pabėgėliu. Šiuo 
metu Andy gyvena vienas Glou- 
cester, centrinėje Anglijoje. Jam 
73 metai, jis turi bakalauro laips
nį ir yra pensininkas, visą savo 
amžių išdirbęs laikrodininku bei 
staliumi. Vienatvę jam praskaid
rina katinas.

Šių metų sausio 18 d., kada jis 
išlošė didžiausią Anglijos istori
joje sumą, kada nors išmokėtą 
vienam žmogui, Andy pasakė, 
jog jis nežino, ar kas nors iš jo 
šeimos, paliktos Lietuvoje yra 
gyvas.

Londone leidžiamas laikraštis, 
negalėjo susitaikyti su mintimi, 
kad Andy šeima yra dingusi Lie
tuvoje. Jie atvyko į Lietuvą ir čia 
surado Andy šeimą Radviliškio 
miestelyje.

Vilnius pasipuošė naujais spaudos kioskais su Danijos cigarečių firmos "PRINCE" reklamo
mis. Toks kioskas kainuoja $16,000, t.y. tiek pat, kiek ir dviejų kambarių butas sostinės 
centre. Viktoro Kapočiaus nuotrauką

CARITAS ORGANIZACIJA LIETUVOJE
Telšių vyskupijos Caritas 

organizacijos konferencija
1994 m. gruodžio 13 d. buvo 

surengta Telšių vyskupijos Cari
tas konferencija. Mišias Telšių 
katedroje aukojo vysk. Antanas 
Vaičius, kancleris mons. Juoza
pas Pranciškus Gelgaudas ir Klai
pėdos Kristaus Karaliaus baž
nyčios klebonas kun. Bernardas 
Talaišis. Konferencijai, kuri vyko 
Telšių kultūros rūmuose, vado
vavo vyskupijos Caritas direkto
rius Telšių katedros klebonas 
dekanas kun. Juozas Šiurys. Ren
ginyje dalyvavo Lietuvos Caritas 
Federacijos generalinė direktorė 
s. Albina Pajarskaitė ir Federaci
jos centro tarnybų vadovai.

Vyskupijos Caritas vadovė Ire
na Želvienė apžvelgė trejų metų 
darbus. Jos nuomone,.geriausiai 
sekėsi Socialinio darbo tarnybai. 
Senelių namai veikia arba steigia
mi Klaipėdoje, Kaltinėnuose, 
Žemaičių Kalvarijoje, Ylakiuose, 
Skuode, Rietave, Pagėgiuose,

Andriaus Paliunovo brolis ir 
trys seserys galvoję, jog jų vyriau
siasis bolis Andrius žuvo prieš 
pusę šimto metų, greitai atsidūrė 
visuomenės dėmesio centre.

"Man nesvarbu pinigai. Aš tik 
noriu jį paimti į sano rankas ir 
apkabinti" - kūkčiojo Ana Paliu- 
novaite, 67 metų Andriaus se
suo.

"Mes negirdėjome apie jį nie
ko 50 metų", - sako brolis Maka- 
rius Paliunovas. "Mes stebėjomės, 
kodėl jis dingo be pėdsako. Gal 
jis neturėjo pakankamai pinigų*.

Andy yra mažiau sentimenta
lus apie ką tik atrastą savo šei
mą. Londono laikraščiui "The 
News of the World" jis pasakė: 
"aš galvojau, kad jie visi mirę. Aš 
galvojau, kad jie visi buvo komu
nistai".

Andriaus šeima prisimena,kad 
jis nacių buvo išvarytas iš Legečių 
kaimo ir priverstas dirbti Stutt- 
gard karinėje gamykloje.

"Mūsų mama jam siųsdavo 
laiškus ir siuntinius, bet paskuti
nis siuntinys sugrįžo be atgali
nio adreso", - prisimena 70 metų 
amžiaus Andrius sesuo Genė 
Blužienė.

Genė dabar su entuziazmu 
pasakoja, kad parašiusi savo bro
liui laišką apie visas vietines nau
jienas, apie tai, kaip jo vargšai 
giminaičiai dabar jau yra išsi
pirkę savo butus. Šeimos ūkis, ji 
sako, yra sunaikintas.

Brolis Makarius, 66 metų am
žiaus, sunkiai verčiasi iš savo 122 
litų pensijos per mėnesį. Papil

vaikų namai - Mosėdyje, labda 
ros valgyklos - Luokėje, Mitkaiči
uose, Nevarėnuose, Nerimdaiči- 
uose, Telšiuose. Vyskupijoje vei
kia 14 Caritas bibliotekų. Visose 
ligoninėse įrengtos koplyčios 
arba maldos kambariai. Nemažą 
darbą nuveikė ir 10 šeimos cent
rų. Caritas grupės, sutelkusios 
1,200 žmonių, veikia 65 vysku
pijos parapijose iš 155.

Vyskupijos Caritas reikalų ve
dėja vėl išrinkta medicinos se
suo Irena Želvienė. Kiti Telšių 
vyskupijos Caritas valdybos na
riai paskirti gruodžio 28 d. įvyku
siame tarybos posėdyje: moky
mo ir ugdymo tarnybos vadove 
- farmacininkė Liucija Urbo
nienė, socialinio darbo - gyd. 
Albertas Kojelė, šeimos - gyd. 
Irena Matulaitienė, ligonių - gyd. 
Adolfina Striaukienė. Ekono
minėje tarnyboje dirbs buhalte
ris Petras Rudinskas ir inžinierius, 
buvęs Aukščiausiosios Tarybos 
deputatas, Vytautas Puplauskas.

domai uždarbiauja miško dar
buose.

Tuo tarpu Andrius turi puikių 
idėjų, kaip elgtis su ką tik išloštais 
pinigais. "Aš norėčiau puikaus 
namo Gloucester miestelyje ir 
mažo sodo su gėlėmis. Aš mėgs
tu šunis, todėl, matyt, aš turėsiu 
mažą šuniuką ir rūpinsiuosi, kad 
ateitis iki mano gyvenimo pabai
gos būtų užpildyta naedidele pra
banga", - sako Andrius.

"Aš niekada neturėjau atos
togų. Aš girdėjau, kad Jamaicoje 
yra gražu, bet aš savo gyvenime 
niekada neskridau lėktuvu. Tai 
bus naujas patyrimas man", - 
planuoja Andrius.

Sesuo Genė nori, kad Andrius 
sužinotų, jog Lietuva dabar turi 
parduotuves, kur už pinigus gali 
nusipirkti, ko tik širdis geidžia, 
jei tik turi pinigų.

"Jis turėtų sugrįžti į savo šei
mos prieglobstį, į savo tėvynę 
Lietuvą", - sako Genė.

Išlikusi gyva per pusę amžiaus 
šeimos dalis Lietuvoje nėra vie
nintelė, kuri nori, kad Andrius 
sugrįžtų. "Šeši, išvykę amžinybėn, 
ilsėtųsi ramiau, jeigu kas nors 
ateitų ir nupirktų jiems pamink
linius akmenis", - sako Genė Blu
žienė.

Ar turės ši istorija laimingą 
pabaigą - kas žino? Š.m. sausio 
18 d. ji prasidėjo laimingai, ir 
suteikėjlaug_dŽiailgsm£Lkaro iš
draskytai šeimai. Tikėkimės, kad 
Andy-Andrius kada nors grįš Lie
tuvon ir apkabins savo seseris ir 
brolį... pagal AFP

Organizacijos direktoriumi vys
kupas vėl paskyrė kun. J. Šiurį. 
Telšiuose neseniai pradėto leisti 
dienraščio "Žemaičių aidas" re
daktorė Jadvyga Lekavičienė ža
dėjo visuomenę informuoti apie 
vyskupijos Caritas veiklą.

Padovanota spaustuvė 
atgabenta j Kauną

1994 m. gruodžio 12 d. iš 
Vechtos miesto (Vokietija) į 
Kauną buvo atgabenti Lietuvos 
Caritas Federacijai skirti spaus
tuvės įrenginiai. Spaustuvė nu
pirkta už lėšas, kurias surinko 
Vechtos Caritas organizacija ir 
Maltos pagalbos tarnyba, su ku
riomis Lietuvos Caritas Federaci
ja palaiko glaudžius partnerystės 
ryšius. Per ketverius metus Lie
tuvą iš šių katalikų organizacijų 
pasiekė jau 73 pagalbos kara
vanai.

Vechtos Caritas direktoriaus 
Paulio Schneiderio žodžiais, 
spaustuvės įrenginiai buvo nu-

Baroko šedevro - Tytuvėnų bažnyčios vidus.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 
pareiškimas

ELTA gavo Lietuvos vyskupų konferencijos pareiškimą dėl LDDP 
nuostatų Bažnyčios atžvilgiu. Nuostatos buvo išdėstytos sausio 21 
d. LDDP tarybos priimtame pareiškime.

Tikinčiuosius labai nustebino ir įskaudino LDDP tarybos pareiški
mas "Dėl Valstybės santykio su Bažnyčia", kuriame iškreiptai inter
pretuojamas Bažnyčios mokymas ir interesai, sakoma Vyskupų 
konferencijos pareiškime. Keliami apibendrinti ir nepagrįsti kaltini
mai kišimusi į politiką, totalitariniu noru katalikų Bažnyčią padary
ti valstybine, o katalikybę - oficialia ideologija. Bažnyčioje įžiūrimas 
demokratinės ir civilizuotos visuomenės priešas.

LDDP pareiškimo autoriai užmiršta, kad tikėjimo ir sąžinės laisvė 
yra įgimta kiekvieno žmogaus teisė, kurią Valstybė privalo gerbti, 
saugoti ir suteikti Bažnyčiai galimybę "laisvai skelbti savo mokslą" 
TKonst. 43 str.)

Bažnyčia ir valstybė tarnauja tam pačiam žmogui, kuris yra kartu 
Lietuvos pilietis ir Bažnyčios (ar kitos religinės bendruomenės) 
narys. Bažnyčia visuomet buvo su tauta ir šiandien dirba kartu su 
ja.

Vienašališkas vyraujančios daugumos politinės grupuotės dikta
tas ir ideologija nustatant Valstybės ir Bažnyčios santykius, kelia 
grėsmę tolimesniam bendradarbiavimui, pabrėžiama pareiškime.

Dokumente primenama, kad buvo sudarytos trys darbo grupės, 
ieškančios būdų nustatyti Bažnyčios ir Valstybės santykius šiose 
svarbiose srityse - švietimo, kariuomenės sielovados, religinių bend
rijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo, tačiau dėl Vyriau
sybės nerangumo dialogas praktiškai nepradėtas.

Viešas LDDP tarybos pareiškimas kelia grėsmę ne tik santykių tarp 
Valstybės ir Bažnyčios normalizavimui bet ir Lietuvos valstybės 
tolimesnei raidai demokratijos ir tikros dvasinės laisvės kelyje, 
pareiškė Lietuvos vyskupų konferencija.

Vilniaus universiteto Botanikos 
sodas ant sunykimo ribos

"Vilniaus universiteto Botanikos sode vertingiausias augalų geno- 
fondas buvo kaupiamas 220 metų. Sodas, kurio kolekcijoms išnykti 
neleido net lenkų, vokiečių, rusų okupaciniai režimai, dabar palik
tas be Lietuvos valdžios dėmesio. Sodu nesidomi ir jo net nematė 
išpūstas ir tebepučiamas įvairaus rango valdininkų aparatas, nors 
greitai pasaulyje neliks jų neaplankytos vietos.

Vilniaus universiteto ir Botanikos sodo prašymai skirti lėšas be 
naudos styrančių avarinių pastatų remontui, stichinės nelaimės, 
nusiaubusios hidrotechninius įrenginius, padarinių likvidavimui, 
būtiniausiems įrenginiams, techninių ir transporto priemonių įsigi
jimui, atmetami nenagrinėjus", - rašoma sodo darbuotojų Peticijoje 
"Dėl unikalių pasaulinės augalijos kolekcijų išsaugojimo Vilniaus 
universiteto Botanikos sode", skirtoje Respublikos Seimui, Preziden
tui, Premjerui, Ministrams ("Tėviškės Gamta", Nr. 12)

Pasak kreipimosi autorių, Botanikos sodas neturi purkštuvo au
galų apsaugai, negali įsigyti tam reikalingų cheminių priemonių, 
daigynai palikti be laistomojo vandentiekio. Specialistų atlyginimai 
yra kelis kartus mažesni už įvairių įstaigų funkcionierių, jie neten
kina pačių kukliausių fiziologinių poreikių ir žlugdo žmones morališ
kai.

"Skaudžiai išgyvendami dėl Botanikos sodo dabarties ir susirūpinę 
ateitimi, tikime, kad mūsų nerimas bus suprastas", - pažymima 
Peticijoje.

pirkti už 300,(XX) DM, kurias 
paaukojo Oldenburgo srities ka
talikai. Jis taip pat pranešė, kad 
spaustuvėje bus galima spaus
dinti aukštos kokybės leidinius - 
žurnalus, nedidelio formato kny
gas, prospektus, biuletenius ir 
kitą informacinio pobūdžio lit
eratūrą. Direktorius pažadėjo tris 
metus spaustuvę remti darbui 
reikalingomis medžiagomis ir 
konsultacijomis. Busimasis spau
stuvės darbuotojas šešias savaites 
praleido Vechtoje, kur susipažino 
su įrenginių ypatybėmis ir in
tensyviai mokėsi su jais dirbti.

Kaišiadorių vyskupijos 
Caritas organizacijos 

konferencija
1994 m. gruodžio 12 d. įvyko 

Kaišiadorių vyskupijos Caritas 
organizacijos konferencija. Jos 
dalyvius Kaišiadorių Kristaus 
Atsimainymo katedroje pas
veikinęs vyskupas Juozapas Mat
ulaitis ragino ir ateityje teikti 
kuo daugiau meilės bei pagalbos 
artimui, nelaukiant už tai atly
gio ar padėkos. Per mišias Kaišia
dorių ganytojas kvietė prašyti 
Dievo palaimos šiame darbe.

(nukelta j 2 psl.)



Vilnioje renkami parašai Čečėnijai paremti. Viktoro Kapočiaus nuotrauka k

ČEČĖNIJA: RUSIJOS VIDAUS REIKALAS?
Advokato S. Povilo Žumbakio 

komentarai, transliuoti Chicagoje 
1995 m. sausio 22 d. per Amerikos 
Lietuvių Radijo programų, kuriai 
vadovauja Anatolijus Šlutas.

- o -
Prezidentas W. Jefferson Clin- 

ton mėgsta priminti rinkėjams, 
jog vienas jo mėgiamiausių Ame
rikos prezidentų yra Thomas Jef
ferson.

Bet ar Clinton yra panašus į 
Jefferson? Bent Čečėnijos trage
dija puikiai pailiustravo skirtumą 
tarp B. Clinton ir T. Jefferson.

Jau tris metus Rusija kovoja 
prieš Čečėnijos laisvę. Čečėnams 
paskelbus nepriklausomybę 
1991-siais, rusai bandė likviduo
ti jų valdžią savo tradiciniais 
budais: melu, šmeižtu ir grubia 
jėga. B. Jelcin atrodo, daug įta
kos daro buvęs KGB pulkininkas 
Aleksandr A. Korzhakov, nuo 
1985-ųjų einantis jo asmens sar
go pareigas.

Boris Jelcin valdžia viešai pa
reiškė pasauliui, kad kova prieš 
nepriklausomybę paskelbusius 
"kriminalistus" yra vidaus reika
las, tik Rusijos rūpestis. Melavo 
net tuomet, kai Vakaruose jau 
buvo aišku, kad į partizaninį karą 
rusai siunčia ne tik savo dali
nius, bet net bombonešius. Ži
noma, Vakarų demokratijos to 

nenorėjo nei matyti. Nereagavo. 
Jų rankos pilnos nuolaidžiavimų 
ir apgavystėmis Bosnijoj. Dar 
vieno "civilinio karo" jiems ne
reikia.

Bet, pasirodo, rusų kariuomenė 
yra visai nusigyvenusi, kaip ir 
pats Kremlius.

Boris Jelcin įsakymai, besi- 
kaitaliojantys kiekvieną dieną po 
to, kai prasidėjo Grozny miesto 
puolimas, liko tik įsakymais. 
Niekas Vakaruose nėra tikras, kas 
vadovauja Rusijai. Kieno įsaky
mu buvo pradėtos masinės žu
dynės - tiek laisvės kovotojų, tiek 
civilinių čečėnų"?

Visa tai matydami Vakarai, su 
B. Clinton priešakyje, vis karto
jo, kad jie nesikiš, nes tai yra 
grynai Rusijos vidaus reikalas. O 
jų draugas Boris Jelcin yra v e- 
nintelis, kuris atstatys demokrati
ją Rusijoj. Net atrodo, kad prieš 
puolant Čečėniją, rusai informa
vo Ameriką, kokiais būdais ruo
šiasi tai atlikti. Jeigu tai tiesa, tai 
B. Clinton ądministracijai bus _„dą Bosnijoje. Ten Maskvos diplo-^ nepriklausomybės, yra vidaus 
dar didesnė gėda ir parodys matai suparalyžavo ir taip įye-. »reikalas ir jėgos naudojimas prieš 
visuotinį principų nesilaikymą, aiškią JAV*veiklą. Rusija pjėčia'j ^veritojuTyra priimtinas.

Amerikiečiai yra pripratę prisi- savo imperiją, kaip kad darė po. Kad J. Stalinas ištrėmė 50% 
rišti prie "asmenybių", prie užsie- Pirmojo Pasaulinio karo? Nors!£. gyventojų is<sunaikino juos Sibi-
niečių vadų, kurie jiems atrodo 
palankūs. Po to mūsiškiams yra 
sunku prisipažinti, kad ne žmo
gus. o principai yra svarbiau - ne 

tik gyvenime, bet ir diplomati
joje.

Iš 5O-ties metų vergijos prakti
kos mes žinome, kaip J. Stalino 
šypsena įtikino prezidentą F. D. 
Roosevelt, kad "Dėdė" Juozas yra 
progresyvus vadas, ves Sovietų 
Sąjungą į naują gadynę... žemės 
reformą... klasių lygybę... dar 
nesenoje praeityje prisimename 
prezidento G. Bush susižavėjimą 
M. Gorbačiov, net ir tuomet, kaip 
tankai apsupo Lietuvos TV bokš
tą ir visas pasaulis matė, kaip 
buvo paruošti traiškyti begink
lius žmones. Net kai eilė kitų 
valstybių pripažino Lietuvą ne
priklausoma, Amerika vis delsė, 
nes, nežiūrint į oficialius pareiški
mus, naivūs amerikiečių diplo
matai vis galvojo, kad suskaldyti 
Sovietų Sąjungą yra nenaudin-. 
ga. Kaip pasakė vienas biurokra^ 
tas - "jeigu subyrės, įsivaizduo
kite, turėsime kalbėti [net] 15 
kalbų"!

Rusija aiškiai parodė savo vei- 

bent šiuo metu Lietuvai agresijai re ir kituose Sovietų Sąjungos 
negresia, tačiau jos padėtis yra#? kampuose, Vakarams nieko ne
pavojinga. Manyčiau, rusams' reiškia. Vidaus reikalas... Geno- 
nutarus gelbėti savo mažumas I cido etiketė.yra priklijuojama tik

pabaltiečių tarpe, Vakarai stovėtų 
taip pat pasyviai, susiėmę ran
kas, ir aiškintų mums, kaip ne
reikia skriausti mažumų, kaip 
Maskva turi teisę ginti savo tau
tiečius... Kai kurie mūsų intelek
tualai, manyčiau, sutiktų. O kai 
rusai gelbsti savo mažumas, gali
ma matyti Čečenijoije. Čečėnai 
žiauriai kenčia, bet rusų mažuma 
Čečėnijoje, daugiausia.

Kai kurie mūsų šviesūs libera
lai reiškia nepagrįstą pasitikėjimą 
tarptautinės teisės ir tarptautinių 
organizacijų apsauga. Nemato, 
kad Bosnijoje Jungtinės Tautos 
ir net NATO yra tik biurokratų 
armijos. Susidūrę su tarptauti
niais kriminalistais, ne tik nusi
leidžia jiems, bet dar ir padeda 
pasmerkti ir skriausti kenčian
čiuosius.

Pagal tarptautinę teisę, oku
pacija okupantui nesuteikia tei
sės į užimtą kraštą... Bent jau 
taip sakoma. Bet didieji turi būti 
realūs. Kas būtų, jei visos didžio
sios valstybės turėtų atiduoti 
užkariautus kraštus? Būtų nepa
togu. Dėl to yra tarptautinės 
teisės išimtis: po tam tikro laiko 
okupacija, nesvarbu, kaip žiauriai 
įgyvendinta, tampa legalia! Tarp
tautinėje teisėje yra net išimtis 
dėl okupavimo laukinių kraštų, 
kurių žmonės yra necivilizuoti?

Tarptautinė teisė yra dalinai 
mitas. Čečėnija yra puikus pa
vyzdys. Agresyvus kaimynas jėga 
užima kraštą, kurio kultūra, isto
rija ir žmonės neturi nieko bend
ro su okupantu ir priešinasi tai 
okupacijai net 300 metų. Bet pa
gal tarptautinę teisę, okupuotas 
kraštas po tam tikro laiko tampa 
ok .panto žemių dalimi; nuka
riauti gyventojai tampa okupan
to piliečiais. O po tam tikro lai
ko, kilnūs didieji demokratai 
paskelbia, kad jėgos naudojimas 
prieš pavergtą tautą, siekiančią 

pralaimėjusiems, kaip matėme 
Nūmberg teisme. Žmogaus tei
ses ir tautines mažumas gina 
tarptautinė teisė ir "demokratų" 
sąžinės, bet tik tuomet, jeigu tai 
liečia didžiųjų interesus, tik kai 
kuriuos nukentėjusius.

Lenkijos "Solidarumas" sugrio
vė L. Brežnev imperijos sate
litinių kraštų kontrolę. Dainuo
janti Lietuvos ir Estijos revoliu
cija sugriovė mylimą M. Gorba
čiov Sąjungą. Dabar atėjo Čečėni
jos eilė sugriauti Rusijos imperi
jos sapną. Pradžia jau padaryta. 
Jei Vakarai neišgelbės imperijos, 
ji turėtų subyrėti, kaip ir visos 
kitos vergijų imperijos.

Reikia pasveikinti Lietuvos Sei
mą už solidarumo išreiškimą 
Čečėnijos žmonėms. Ypač svei
kintini Seimo nariai R. Ozolas ir 
A. Patackas, kurie nuvyko į Groz
ny palaikyti laisvės siekiančių 
žmonių, nepabūgę tikrų pavojų 
bombardavimo metu. Jei dar to 
nepadarė, Lietuvos Seimui siū
lyčiau iškelti Sergei Kovaliov, 
Rusijos žmogaus teisių atstovo, 
kandidatūrą dėl Nobelio Taikos 
premijos. Jis kategoriškai užtarė 
čečėnus prieš B. Jelcin ir, nekreip
damas dėmesio į didžiulius pa
vojus sugrįžo į Grozny, gyventi 
ar mirti tarp puolamų čečėnų.

Taip pat reikia pasveikinti Lie

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

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

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

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

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

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

tuvos Laisvės kovų Miško Brolių 
draugiją už jų laišką B. Clinton. 
Miško broliai suprato ir tai primi
nė mūsų prezidentui: pavergtieji 
turi teisę į laisvę!

O Bill Jefferson Clinton kas 
nors turėtų priminti svarbiausią 
jo herojaus raštą - Amerikos Ne
priklausomybės paskelbimo teks
tą.

Thomas Jefferson žinojo, kad 
kiekviena tauta turi Dievo, ne 
Jungtinių Tautų ar tarptąutinių 
organizacijų duotą teisę į laisvę, 
apsisprendimą ir nepriklausomy
bę. Visos kaimynų jėga paverg
tos tautos turi teisę atsiskirti ir 
nutraukti bet kokius politinius 
pančius. Manyčiau, T. Jefferson 
nebūtų nusileidęs sovietinio tipo 
Konstitucijai, kuri uždraudžia 
Rusijos imperijos užgrobtoms 
tautoms atstatyti savo nepriklau
somybę. Taip, kaip Lietuvos atve
ju mums buvo aišku, kad mes 
nesame Sovietų Sąjungos dali
mi, taip Čečėnijai yra aišku, jog 
ji nepriklauso prie Rusijos im
perijos. Tik gaila ir skaudu, kaip 
vadai pretenduodami į demok
ratus Amerikoje ir Europoje, ne
prisimena Amerikos Revoliuci
jos pagrindinio principo: Dievas 
suteikė kiekvienam žmogui lais
vę ir tautom teisę apsispręsti, 
pasirinkti nepriklausomybę.

CARITAS ORGANIZACIJA LIETUVOJE
tas Katalikų Bažnyčiai grąžin-

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

(atkelta iš 1 psl.)
Trejų metų veiklos ataskaitą 

pateikusi, vyskupijos Caritas rei
kalų vedėja Marija Bagdonienė 
pažymėjo, kad 44 iš 68 vyskupi
jos parapijų veikia Caritas grupės, 
vienijančios beveik 500 žmonių. 
Per ataskaitinį laikotarpį pagelbė
ta 475 daugiavaikėms šeimoms, 
daugiau nei 900 invalidų (iš jų - 
248 vaikams), 335 našlaičiams, 
717 vienišų, beveik 1,300 netur
tingų žmonių, 32 kaliniams; 
aplankyti 300 ligonių, vaistais 
sušelpti 57 tūkstančiai žmonių. 
Surengta daug šventinių susi
tikimų, įvairių išvykų. Šeimos 
gyvenimui rengiami jaunuoliai, 
mokomi jaunieji tėvai, mokyk
lose skaitomos paskaitos. įsteigti 
arba steigiami senelių namai 
Kruonyje, Aukštadvaryje, Žel
voje, Birštone, Gelvonyse, nepa
gydomų ligonių slaugos namai 
jau veiku. Vievyje.

Konferencijos dalyviai išklausė 
Lietuvos Caritas Federacijos ge
neralinės direktorės s. Albinos 
Pajarskaitės pranešimą apie esmi
nius programos ir įstatų pakeiti
mus, kurie buvo priimti 1994 m. 
liepos 23 - 24 d. vykusiame Fed
eracijos suvažiavime. Ji pabrėžė 
būtinybę katalikiška dvasia ap
rėpti visas žmogaus gyvenimo 
sritis, pradedant šią veiklą nuo 
šeimų ir parapijų, ragino glau
džiau bendradarbiauti su Lietu
vos Kolpingo draugijos bei Mal
tos ordino pagalbos tarnybos 
atstovais, kvietė Carita' narius 
pirmiausia ugdyti save - žiniomis 
bei dvasia. A. Pajarskaitė ragino 
pasiųsti iš vyskupijų bent po vie-

Žmogų mokytis į Socialinės 
^rūpybos profesinių studijų cent

rą prie Vytauto Didžiojo univer

siteto. Vėliau konferencijos da
lyviai, pasidaliję į grupes, rūpi
mus praktinius klausimus aptarė 
su Federacijos centro tarnybų 
vadovais. Konferencijoje dalyva
vo ir Federacijos viceprezidentas 
kun. Robertas Grigas.

Naująja vyskupijos Caritas or
ganizacijos vedėja trejiems me
tams konferencijos dalyviai vėl 
išrinko gyd. Mariją Bagdonienę. 
Netrukus įvykusiame vyskupijos 
Caritas tarybos posėdyje paskirti 
ir kiti valdybos nariai: mokymo 
ir ugdymo tarnybos vadove - 
Birutė Grižienė, socialinio darbo 
tarnybos - Rita Janušonytė, ligo
nių - gyd. Laima Matkevičienė, 
ekonominės - Mindaugas Nase- 
vičius. Šeimos tarnybai vadovaus 
pati M. Bagdonienė. Organizaci

jos direktoriumi vyskupas vėl1 tame pastate. Jame jau įsikūrė 
paskyrė Kaišiadorių kleboną de-_ Šeimos ir Katechetikos centrai,
kaną kun. Vytautą Kazimierą įrengta koplyčia, susirinkimų 
Sudavičių. Konferencija, kurios, salė, biblioteka, vyksta įvairūs 
darbui vadovavo vyskupas J. Ma- .pašnekesiai, susitikimai ir semi- 
tulaitis, vyko vyskupijos katal- narai. LKBIC

-- Nuo š.m. sausio 1 d. 
įsigaliojo Lietuvos gyventojų 
turto ir pajamų deklaravimo 
įstatymas, priimtas Seime per
nykščių pabaigoje. Tačiau dek
laruoti savo turtą ir pajamas 
kol kas privalės tik aukščiausi 
valstybės pareigūnai. Žemesni
valdininkai - nuo 1996 metų, o 
visi Lietuvos gyventojai - nuo 
1998 metų. Asmuo privalės ne

buhalterinės apskaitos nenu
matytos.

- Seimas pratęsė galioti 
iki 1996 m. sausio 1 d. Bau
džiamojo proceso kodekso 
straipsnį, numatantį preven
cinį sulaikymą. Pasak vidaus 
reikalų minstro R.Vaitekūno,

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 718 423-3979.

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
0UEENSN.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282 ; 326-31S0
■ TAI MtlSV VlENTNTtLt VIETA - 

- GAUSI PARODU SALĖ -

tik nurodyti gautas pajamas, bet 
ir įrodyti, kad už j. s sumokėjo 
mokesčius. Tačiau labai detalios

"kadangi dėl pinigų stygiaus 
VRM negalėjo įsigyti technikos, 
leidžiančios geriau pasinaudoti
Operatyvinės veiklos įstatymu, 
neturime priemonių, kuo pakeis
ti prevencinį įstatymą".

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.

Klaipėdos miesto "Žuvėdros šok 
šokių čempionate

, medalius pasaulio sportinių
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
* LĖKTUVAI
* LAIVAI (CRUISES)
■r TRAUKINIAI (AMTRAK)
* AUTOBUSAI
* NUOMOJAMOS MAŠINOS
* VIEŠBUČIAI
* ĮDOMIU VIETŲ LANKYMAS 
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JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
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VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363

TEL: 718 423 - 6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS 
FAX 718 423 - 3979
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Keliaujantis vyskupas lanko lietuvius (2)

Pagrindinis šių metų įvykis?

N
aujieji 1995-ieji metai ką tik prasidėjo, tačiau šių metų 
pagrindinis politinis ir ekonominis įvykis (kaip ji 
apibūdino svarbiausios pasaulio naujienų agentūros) 
buvo planuojamas jau praėjusiais metais. Tai - Pasaulio Ekonominis 

Forumas, kuris šiemet rengiamas jau 25-ą kartą.
Sausio 26-31 dienomis pagrindinės politinio ir ekonominio visų 

pasaulio šalių figūros susirinko | Šveicarijos slidinėjimo kurortą 
Davps.

Šių metų ekonominio forumo organizatoriai nuo pat metų pradžios 
nerimavo, kad ekonominės pasaulio problemos šiemet bus užgožtos 
diskusijomis apie Rusijos karą Čečėnijoje. Prieš prasidedant foru
mui, organizatorių atstovė pareiškė, kad jie stengsis forumui suteik
ti ekonomini pobūdi.

850 biznierių, tame tarpe Chrysler ir Volkswagen kompanijų 
vadovai, kiekvienas sumokėjo $17,165 narystės mokesčius, kad 
galėtų -dalyvauti šiame svarbiame susitikime. Didžiųjų kompanijų 
vadovai jau 25-ą kartą čia keičiasi idėjomis, susitinka su valstybių 
vadovais ir ruošia būsimus ekonominius susitarimus.

Nežiūrint j organizatorių pastangas, politiniai klausimai ir ši kartą 
nustelbė susitikimo temas. 40-ies valstybių vadovai ir 160 vyriau
sybių galvos be abejonės traukė 1,500 dalyvių dėmėsi. Klaus Schvvab, 
Vokietijoje gimęs šio forumo įkūrėjas, dažnai sukelia politines 
dramas, kurios paskui dominuoja pasaulio politiniame gvenime. 
Oficialių diskusijų dėl Čečėnijos konflikto neįvyko. Rusiją atstova
vo didžiulė delegacija, į kurią |ėjo premjero pavaduotojas Anatolij 
Chubais ir ekonomikos ministras Jevgenij Jasin. Neoficialius pokal
biai tarp įvairių pasaulio valstybių atstovų ir Rusijos delegacijos 
narių užėmė didžiulę laisvo laiko dal|.

Lietuva, Latvija, Estija, Azerbaidžanas, Kazachstanas, Uzbekista
nas atsiuntė savo politinius lyderius. Čekijos Respublikai ir Lenkijai 
atstovavo ministrai primininkai.

Lotynų Amerika atsiuntė Argentinos ir Paragvajaus prezidentus, 
ir Meksikos, kuri pakutiniuoju metu pergyvena finansinę krizę, 
pagrindinius ministrus.

25-ajame Pasaulio Ekonominiame Forume dalyvavo centrinių 
bankuprezidentai iš Prancūzijos, Turkijos, Pietų Afrikos ir Čekijos. 
Nuostabą sukėlė tai, kad į šį svarbų susitikimą neatvyko nei vienas 
atstovas iš JAV Federalinio Rezervų Fondo (Federal Reserve Board). 
Tikriausiai JAV, pasaulio dižioji ekonominė jėga, jaučiasi pakanka
mai stipri ir nenorinti konsultuotis bei dalintis mintimis net ir su. 
savo Vakarų partneriais, ypač jei pokalbius gali nugirsti mažųjų 
pasaulio valstybių atstovai. JAV savo atstovavimą apribojo tik vienu 
žmogumi - Lawrence Summers, JAV Iždo pasekretore.

Pavadinti praėjusį forumą pagrindiniu 1995-ųjų metų politiniu ir 
ekonominiu įvykiu būtų neteisinga. Praėjo tik pirmas metų mėnuo 
ir neturėti vilties, kad per ateinančius metų mėnesius neturtingos 
pasaulio valstybės nesustiprės, karo židiniai pasaulyje nebus užgesinti 
ir tautos, trokštančios išsivaduoti, nelaimės, būtų pesimizmo ir 
apatijos apraiška.

Tikėkime, kad pagrindinis 1995-ųjų metų įvykis dar tik įvykis, ir 
jis pakeis nors mažą pasaulio dalelytę j šviesesnę ir gražesnę.

Šventė pradėta iškilmingomis 
pamaldomis katedroje. Išleistoje 
pamaldų programoje dėmesį pa
traukia plati apimtis: suminėti 
net altorių patarnautojai, gėlių 
nešėjai, mišių ir giesmių tekstai 
spausdinami lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Grynai lietuviškos giesmės jau 
savo tekstais įdomios angliškai 
kalbantiems, nes tautiškos, atei
nančios iš senos lietuviškos kul
tūros.

Pirmoji giesmė - "Pulkim ant 
kelių". Po tikinčiųjų maldų atli
ko A. Vanagaičio "Nuliūdo kapa
is apsiklojus tėvynė". Prieš komu
niją choras sugiedojo "Tėve mū
sų", o per komuniją, Melboumo 
"Gintaro" ansamblis atliko "Tavo 
kviečiami atėjome", jungtinis 
choras dar atliko kalėdinę "Nu
rimk, širdie" ir J. Dambrausko 
"Maldą už tėvynę".

Lietuvių dienų atidarymas
Po mišių Lietuvių dienos atida

rytos kalbom: kalbėjo Australi
jos Lietuvių Bendruomenės kraš
to valdybos pirmininkas Vikto
ras Baltutis. Šventę atidarė trum
pu žodžiu.

Kalbėjo ir arkivyskupas Leo
nardas A. Faulkner, lietuvių biči
ulis, visada remiąs lietuviškus 
reikalus. Jis sakė, kad lietuviai 
emigrantai yra Australijos geri
ausi piliečiai, darbščiausi ir mo
kyčiausi žmonės. Jis atsiprašė 
Australijos žmonių vardu, kad 
lietuviai, atvykę į šį kraštą, pagal 
valdžios potvarkius, turėjo dve

Nuotraukoj iš kairės: Kun. J. Petraitis, MIC, išeivijos vyskupas Paulius Baltakis, OFM, 
vyskupas David Cremin (Australijos imigrantų reikalams) ir kun. A. Savickis.

jus metus sunkiai dirbti ir negalė
jo reikštis savo profesijose.

Vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM, pasveikino šios šventės 
dalyvius ir palinkėjo kuo geriau
sios sėkmės, kad šventė būtų lie
tuvių atsinaujinimas ir stiprėji
mas.

Sugiedotas Lietuvos himnas.
Išeinančią procesiją jungtinis 

choras palydėjo giesme "Kaip 
grįžtančius namo paukščius" 
(muzika Juozo Strolios, žodžiai 
Pauliaus Jurkaus).

Sportininkų pietūs vyko Lietu
vių Katalikų Centre, kiti pietavo 
Lietuvių namų valgykloje. Kle
bonijoje pietavo vyskupas ir da
lyvavę dvasiškiai. Klebonu čia 
yra kun. Juozas Petraitis, MIC, 
kurio brolis Petras Petraitis gyve
na Richmond Hill, NY.

Sporto šventės atidarymas
Sporto šventė atidaryta gruo

džio 27 d., pačią pirmąją dieną, 
3 v. popiet. Šią sporto šventę 
rengė Adelaidės sporto klubas 
"Vytis". Klubui pirmininkauja Ire
na Petkūnienė.

Tai buvo Australijos lietuvių 
44-toji sporto šventė. Jie patys 
pirmieji ėmė organizuotis į spor
to klubus, rengti rungtynes ir 
šventes. Sportininkai susibūrė į 
Australijos Lietuvių Fizinio Auk
lėjimo Sąjungą.

Iš sportinės veiklos vėliau kilo 
mintis ruošti Australijos lietuvių 
dienas.

Šios šventės atidaryme kalbėjo 
ir Vyties sporto klubo pirmininkė 

ir svečiai: vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, Antanas Laukaitis, aust- 
ralietis; Bronius Nainys, PLB pir
mininkas iš Chicagos. Visi čia 
kalbėjusieji yra pažįstami iš ne
priklausomos Lietuvos laikų, 
žaidė kartu ir krepšinį.

Sporto šventės centras buvo 
krepšinio stadionas, Forestville. 
Daugiausia laiko buvo paskirta 
krepšiniui, nes šventėje dalyva
vo nemažai krepšinio komandų, 
viena iš jų - New Yorko Atletų 
Klubo komanda. Tuo pačiu metu 
aikštėje vykdavo net trejos rung
tynės.

Šalia krepšinio, kuriam buvo 
skirta daugiausia dėmesio ir lai
ko, čia dar rungtyniauta šiose 
sporto šakose: tinklinis, tenisas, 
golfas, plaukimas, stalo tenisas, 
bilijardas, "bovvling" - kėgliavi- 
mas.

Poezijos, muzikos, 
tautosakos vakaras

Tą pačią dieną 7 v. v. Lietuvių 
namuose vyko poezijos, muzi
kos, tautodailės vakaras.

Pradžioj A. Patupienė skaitė 
Australijoje gyvenusio ir miru
sio Prano Pusdešrio kūrybą. K. 
Kaminskas pats skaitė savo eiles, 
M. Leonavičius skambino Šope
no "Lietuvišką dainą", L. Šimkutė 
skaitė savo kūrybą, J. Rūbas pa
dainavo kelias lietuviškas dainas. 
D. Antanaitienė skaitė kitų kūry
bą, savo kūrybą skaitė B. Žalys, o 
V. Rakauskaitė - Štromienė dai
navo estradines dainas.

Antroje dalyje dainavo Mel- 

bourno "Kaimo dainininkai", 
Adelaidės lietuvių moterų sen- 
jorių dainos ir šokio ansamblis.

Tą patį vakarą buvo sporti
ninkų susipažinimo vakaras Lie
tuvių Katalikų Centre.

Tuo ir buvo baigta šventės pir
mos dienos programa.

Meno paroda ir dainų 
šventė

Antrą dieną, gruodžio 28-ąją, 
intensyviai vyko sportinės varžy
bos nuo 9 v.r. iki 5 v. popiet. 2 
vai. popiet Mollins galerijoje 
atidarytą meno kūrinių ir fo
tografijos paroda. Dalyvavo gana 
daug dailininkų, kurie čia Ameri
koj riežinomi. Išstatyta 38 tapy
bos darbai, 25-trijų dimensijų 
darbai.

Fotografijų skyriuje daugiau-- 
šia darbų demonstravo Antanas 
Sutkus iš Lietuvos, viso - 93 fo
tografijos; kiti 5 fotografai - 23 
nuotraukas. (pi)

(Bus daugiau)
M

Brangiausias 
verslas

Vilnius (BDS, Kl). Automobilių 
dažytojai tarp personalinių įmo
nių ir ūkinių bendrijų savininkų 
nuo šiol mokės didžiausią vi
dutini metini mokesti už patentą
- 4.000 litų. Perpus mažiau - 
2.500 - 2.000 litų per metus 
mokės baldų gamintojai ir sta
liai, paminklų, antkapių ir kapų 
tvorelių dirbėjai, statybininkai, 
taksistai, krovinių Lietuvos teri
torijoje vežėjai, prekybos kioskų 
savininkai, projektuotojai ir kon
struktoriai. Kiti smulkūs vers
lininkai - siuvėjai, mezgėjai maši
nomis, konditeriai, fotografai, 
automobilių taisytojai, prekiau
tojai iš vežimėlių ir kitų laikinų 
įrenginių, taip pat prekiaujantys 
prekyvietėse, teisininkai, išskyrus 
advokatus ir notarus, bei gydy
tojai mokės nuo 1.000 iki 1.500 
litų per metus.

Mažiausias mokestis už patentą
- 200 - 400 litų - nustatytas 
mezgėjams rankomis, dirbinių iš 
popieriaus, kaulo, vytelių dirbė
jams, vainikų papuošalų, buiti
nių prietaisų gamintojams, tei
kiantiems cheminio valymo pa
slaugas, stenografistams, knygri
šiam.

I ir II grupių invalidai, senat
vės pensininkai mokės 50% ma
žesni mokesti.

Šv. Sostas ir
krikščioniškoji demokratija

Prel. Mykolas Krupavičius 2

Liaudies krikščioniškosios akcijos programoje sakoma, kad "vėlia
vos ir kitos emblemos neprivalo turėti nieko bendro su socialistinės 
kilmės ženklais". Reikia pripažinti, kad net ir Prancūzijoje kai kurie 
krikščionys demokratai nevisada mokėjo išlaikyti saiką. Kai ku
riuose krikščioniškosios demokratijos laikraščiuose seniau buvo 
diskutuojamas net privačios nuosavybės teisėtumo klausimas. Buvo 
teigiama, kad Dievas, Kūrėjas ir Aukščiausias Viešpats, yra virš visų 
dalykų, kad jis yra vienintelis savininkas, o žmonės tik laikini 
pasaulio turtų administratoriai, bet tik ta prasme, kad visi bendrai 
paėmus, turi tiesioginę ir lygią teisę į tai, ką turtingasis įgyja savo 
darbu.. Tuo būdu savininkas būtų individualiai kiekvieno vargs
tančio žmogaus skolininkas. Pirmoji teigimo dalis teisinga, antroji 
reikalinga patikslinimų. Ji primena viduriniuose amžiuose Bažnyčios 
pasmerktas dvasinių brolių teorijas.

Dirbdami liaudies gerovei, katalikai turi būti vieningi ir nesu- 
siskaldę; be to, jie turi kovoti su besiveržiančia maišto ir prieštara
vimo dvasia.

"Krikščioniškosios demokratijos vardu, - tęsia enciklika Graves de 
Communi, - negali būti pridengiamos pastangos griauti paklus
numą bei priešinimąsi teisėtai valdžiai. Gerbti valdančias pagal jų 
paskyrimą valstybėje valdžias ir klausyti jų teisingų įsakymų liepia 
prigimties ir krikščionybės įstatymai. O kad tai būtų verta žmogaus 
ir krikščionio, reikia, kad tai būtų daroma nuoširdžiai ir iš pareigos, 
vadinas pagal sąžinę, kaip to reikalavo ir apaštalas, kuris pasakė: 
"Kiekvienas tepasiduodie aukštesniosioms vyresnybėms’ (Rom. 13. 
1,5). Tad nekrikščioniškai elgiasi tas, kuris nenori būti valdomas bei 
klausyti tų, kurie turi galios Bažnyčioje valdyti; būtent, visų pirma 
vyskupų, kuriuos, nesiaurindama Romos popiežiaus visa apimančios 
valdžios, pastatė šv. Dvasia Dievo Bažnyčiai valdyti, kurią jis yra 
įgijęs savo krauju (Apd. 20, 28). Kas kitaip manytų bei darytų, tas 

iš tikrųjų būtų pamiršęs to paties apaštalo labai svarbų įsakymą: 
"Klausykite savo vyresniųjų ir būkite jiems pasidavę, nes jie budi 
kaip tie, kurie duos apyskaitą už jūsų sielas" (Žyd. 13, 17). Labai 
svarbu, kad šituos žodžius giliai į savo širdis įsirašytų visi tikintieji 
ir stengtųsi juos vykdyti visose gyvenimo aplinkybėse; ypač dvasi
ninkai, svarstydami juos, tenepamiršta įtikinėti ne tik ragindami 
juos žodžiu, bet labiausiai savo pavyzdžiu" (220 - 221 pusi.).

Prieštaravimo dvasia yra demokratijų pavojus. Tauta, jausdama 
savo valdžios atstovus arti savęs, gali prarasti pagarbą jų atžvilgiu. 
Kai kurie krikščionys demokratai nevisuomet mokėjo išvengti šio 
pavojaus. Belgijoje, Italijoje ir Prancūzijoje, pagaliau ir Lietuvoje 
atsirasdavo iš jų tarpo katalikų, kurių taktika nevisuomet buvo 
pagarbi religijos autoritetų atžvilgiu. Jie manė padarysią gerai pasi
savinę šią taktiką. Būtų tačiau be galo neteisinga padaryti atsakin
gais visus krikščionis demokratus dėl kai kurių kaltės ar veikimo 
išsišokimų ir laikyti tai krikščioniškosios demokratijos principų 
padaru.

Prie prieštaravimo dvasios prisideda dar visa eilė polinkių: pvz. 
praeities niekinimas ir pavojingų bei nereikalingų naujovių troški
mas. Instrukcija kovoja prieš tokią dvasios būseną.

Negalima branginti tų katalikų spaudos straipsnių, kurie, vaduo- 
damiesi nesveikų naujovių troškimu, atrodo, tyčiojasi iš tikinčiųjų 
pamaldumo ir reikalauja naujų krikščioniško gyvenimo krypčių, 
naujų Bažnyčios kelių, naujų modemiškos sielos siekimų, naujo 
socialinio kunigų pašaukimo, naujos krikščioniškosios civilizacijos 
ir t. t.

Išvengti šiems pražūtingiems polinkiams visi katalikai turi prisi
minti ir sau pritaikyti šiuos rimtus Šv. Tėvo įspėjimus prancūzų 
kunigams: "Be abejo, - rašo jis savo jiems skirtoje enciklikoje, - yra 
naudingų naujovių, tinkančių priartinti Dievo karalystę prie sielų ir 
visuomenės. Tačiau šv. Evangelija mums sako, kad šeimos Tėvui, o 
ne vaikams ir ne tarnams priklauso teisė jas išstudijuoti ir, jei Jis 
randa reikalinga ir naudinga, jas priima ir priskiria prie senų ir 
garbingų papročių, sudarančių Jo lobyno dalį". (Enciklika Depuis le 
Jour, 1899 m. rugsėjo 8 d.).

"Yra visiems žinoma, kad Bažnyčia visais laikais, neliesdama 
dieviškosios teisės nustatytų dalykų, savo mokslą sutvarkė taip, jog 
patenkino papročius ir reikalavimus tokios didelės daugybės tautų, 
kurias ji turi savo globoje. Ir jei sielų išganymas reikalautų, Bažnyčia 

ir šiandien yra pasirengusi veikti ana linkme. Tačiau tas reikalas 
spręsti paliktas ne paskiriems, lengvai susižavintiems naujovėmis 
žmonėms, bet Bažnyčiai". Toliau, priminęs Pijaus VI Pistojos san- 
tarybos 78-to nuostato pasmerkimą, laiškas tęsia: "Yra daug pavojų 
ir grėsmių Bažnyčios drausmei ir mokslui. Naujovių šalininkai nori 
įvesti | Bažnyčią tam tikros laisvės ir tuo būdu aprėžti jos valdžios 
galią ir priežiūrą, kad kiekvienas tikintysis galėtų laisviau pareikšti 
savo iniciatyvą ir veiklą". (Laiškas Testem benevolentiae Baltimorės 
arkivyskupui 1899 m. sausio 22 d.).

Šis instrukcijos posmas yra perimtas iš laiško Amerikos arkivysku
pui apie amerikonizmą (Bažnyčios atmesta JAV atsiradusi klaida, 
vadinama amerikonizmu). Tas faktas turi ypatingą svarbą. Jis par
odo, kad buvo atsiradęs suartėjimas tarp amerikonizuojančiųjų ir 
kai kurių Europos katalikų.

Ir tikrai yra gana aišku, kiek abiejų pusių tendencijos sutinka: 
naujovių pamėgimas, liberalinių reformų siekimas, nepriklausomu
mo ieškojimas, įvedimas į Bažnyčią tam tikros savivaldybės ar 
autonomijos. Tai, ką Bažnyčia smerkia Amerikoje, ji negali pripažinti 
Europoje. Viena reikšminga smulkmena (šias instrukcijas paskelbė 
Italijos vyskupams Valstybės Sekretorius kardinolas Rampolla, kuris 
buvo laikomas krikščioniškosios demokratijos šulu ir gynėju).

III
Kas yra krikščioniškoji demokratija? Ką iš tikrųjų krikščioniško

sios demokratijos vardu tenka išreikšti?
Enciklika Graves de communi atsako, kaip jau buvo minėta, kad 

tai "turi reikšti tik krikščionišką veikimą liaudies naudai* (219 
pusi.). "Ji derinasi prie prigimties ir dieviškųjų įstatymų ir siekia tik 
viena, būtent, kad tie, kurie gyvena iš rankų darbo ir amatų, būtų 
pakenčiamesnėje padėtyje ir galėtų palaipsniui patys savo ateitį 
aprūpinti, kad galėtų laisvai ir viešame gyvenime vykdyti dorovės 
ir religijos pareigas ir jaustis esą ne gyvuliai, bet žmonės, būti ne 
pagonys, bet krikščionys" (221 pusi.).

Kolektyviniame laiške, parašytame enciklikos Graves de commu
ni proga 1901 m. nigpiūčio 15 d., Lombardijos provincijos vysku
pai taip išsireiškė: "Krikščioniškoji demokratija yra ne kas kita, kaip 
socialinio pobūdžio organizacija, kurioje visi proporcingai pagal 
savo išgales siekia visuomenės gerovės, bet su specialiu nuoširdžiu 

(nukelta į 4 psl.)



□ Rusijos laikraštis "Nezavisi- 
maja gazeta" atspausdino ginčy- 
jamus dokumentus, kurie įrodo, 
kad JAV organizacijos tame tarpe 
Soros Fondas, Ford fondas ir 
Harvard universitetas užsiima 
špionažu. Tikruoju jų veiklos 
tikslu, skelbiama, yra pastangos 
išlaikyti Rusiją atsilikusiu kraš
tu, kad JAV galėtų išlikti vienin
tele supervalstybe. Minėtų orga
nizacijų atstovai pareiškė, kad 
šie kaltinimai yra juokingi.

□ Rusijos gynybos ministras 
Pa vėl Gračiov sausio 24 d. pa
reiškė, kad "šeši ar septyni" Rusi
jos armijos generolai, kurie atsi
sakė "tarnauti Čečėnijoje" "yra 
neverti tarnauti ginkluotose pa
jėgose" ir jiems gali būti iškeltos 
bylos.

□ Shell Eesti AS, estiškasis Roy- 
al Dutch/Shell grupės padalinys, 
sausio 23 d. pareiškė, kad jis ati
daro benzino išpilstymo stotį 
Parnu, Estijoje. Šis projektas, tai 
pirmasis Shell kompanijos in
vestavimas Estijoje. Shell kom
panijos atstovas pareiškė, kad jie 
norėtų Baltijos šalyse matyti 
mažiau biurokratijos ir sunkumų, 
kertant šalių sienas.

□ Rusijos prezidentas Boris Jel- 
cin sausio 24 d. atleido iš pa
reigų privatizacijos programos 
vadovą Vladimir Polevanov., ku
ris rėmė stiprią valstybės kon
trolę. Polevanov lapkričio mėnesį 
tapo Valstybės nuosavybės komi
teto pirmininku ir pradėjo per
žiūrinėti valstybinės nuosavybės 
privatizavimo planus. Tai sukėlė 
didelį užsienio investuotojių 
susirūpinimą. Polevanov po atlei
dimo buvo suteiktas žemo ran
go darbas prezidento administra
cijoje.

□ Rūkoriams pasaulyje gyveni
mas darosi vis sunkesnis. Delta 
Air Lines nuo šių metų sausio 1 
d. uždraudė keleiviams rūkyti 
visuose tarptautiniuose skry
džiuose. Šiuo pavyzdžiu, mano
ma, paseks ir kitos aviakompani
jos. JAV Civilinės Aviacijos Or
ganizacija jau nustatė datą - nuo 
1996 metų liepos 1 d. visų avia
linijų tarptautiniuose reisuose 
bus draudžiama rūkyti.

Pats jauniausias iš Marijampolės apskr., Sasnavos valse., 
Salemos Būdos kaimo Ambrasų šeimos sūnus Jurgis.

Trumpas susimąstymas 
nepriklausomybės 
tarpduryje..

Žiūriu, kaip tu plevėsuoji vėjy
je. Kiek daug man sako tos trys 
spalvos. Čia geltonuojantys, pri
nokę nuo vasaros karščio javų 
laukai, lietuvaitės kasos, neišpa
sakytai purus Baltijos pajūrio 
smėlis, saulė ir ant mano delno 
- tviskantis nenusakomomis var
somis gintaro stebuklas. O čio
nai - pavasarį atsigavusios nuo
šalei© pievos, linguoja vėjo pučia
mi ūgtelėję linai, žaliuoja, oštaT^Mūsų aukštaičiai, žemaičiai ir 
šlama, gaudžia, siaučia miškas, 
kur taip ramu ir gera. O kiek skamba ausyse kadaise vaikys- 
mūs žemė mačius ir išliejus krau- tėję gimtajame Surgučių kaime 
jo? Kas suskaitys kryžiuočio ka- girdėti dainos žodžiais: "Gelto- 
lavijo aukas, slapčiomis ir viešai 
karų sunaikintus, papjautus, nu
šautus, nukankintus. Krauju pa
sruvusi žemė. Kai kieno net ir 
dabar kruvinos rankos... Gelto
na, žalia ir raudona. Ar vaikštau 
Romos, Manilos Zuricho, Mont- 
realio gatvėmis, kopiu į kalnus, 
žvalgausi iš lėktuvo pro langą į 
gęstančius Greenlandijoje saulė
lydžius, pakirdusias aušras, žen
giu paežerių lankomis ar pama-

tau margesni rūbą, - visur, kur 
tik išvystu šių brangių, lietuvio 
širdžiai artimų spalvų derinį, vi
sad pasigrožiu, visad atsigręžiu 
ir nejučiomis pamąstau: lygiai 
kaip mūsų trispalvė... visad pla
kas prieš mano akis.’ Šios trys 
spalvos ir trys kryžiai Vilniuje 
ant kalno - tautos, artimųjų ir 
kiekvieno džiaugsmas, o kartu - 
sau ant pečių užsikrauta našta...

dzūkai. Viena bendra šeima. Ir 

na, žalia ir raudona, - tai mūs 
trispalvė vėliava, sugrįžk iš už
sienio Smetona ir vėl bus laisva 
Lietuva..." Nesugrįžo. Neišlaisvi
no jos net amerikonai, taip ilgai 
per penkiasdešimt metų vilioję 
vis naujomis datomis ir gražiais 
pažadais. Priešingai, - nenorėjo 
net iš pradžių pripažinti. Tiktai 
Islandija - pati jautriausia, drą
siausia ir prielankiausia. Gerai, 
kad bent dabar tauta laisva. Nors 

toji išsiilgtoji laisvė gal ir ne to
kia, kaip daugelis tikėjosi... štai 
jo palaikai: kapas, įleistas į 
kuklaus, didžiuliame kapinyno 
plote išaugusio kuklaus mauzo
liejaus sieną Clevelando kapinėse 
su kukliu užrašu, be jokių titulų 
ir be jokių ženklų. Tiktai vardas 
ir pavardė - Antanas Smetona. 
Tas iškankintos, išvargintos, bet 
daugsyk atsikėlusios iš vergijos, 
iš pažeminimo - Baltijos laisvės 
ir nepriklausomybės simbolis - 
per kraujus ir kančią atgavusios 
1918 metais laisvę laisvos tautos 
sūnus - prezidentas. Jis čia kartu 
su žmona Sofija. Nejučiomis pa
galvoji: "Ar ne laikas, garbusis 
Prezidente, ir Tau sugrįžti tenai, 
kur neseniai maumedžių gi- 
raitėn, tarp Ąžuolų Būdos ir 
Vinčų, prie Kauno - Marijam
polės plento, kur kitapus juodo 
asfalto siūlo dar tebestovi Sale- 
mos Būdos kaime kadaise Am
brasams priklausiusi sodyba, at
gulė Tavo įpėdinis Grinius.."? 
Tarsi girdžiu už marmurinės ply
tos atsaką: "Dar man anksti su
grįžti gimtojon žemėn. Nežinia, 
ar kas nakčia mano kaulų ne
išniekins, ar kas kryžiaus nenu
griaus. Pasakyk, į ką pavirto 
mano kraštas"? Ką atsakyti į ši
tokį klausimą Prezidentui? Imu 
iš Vilniaus Alma Mater - iš uni
versiteto - gautą laišką ir, vos ne 
ašarą nubraukdamas, apie savo 
bičiulus (su kuriais ne kuriais 
vienoje auditorijoje tąpatį suolą 
zulinome, su kuriais kartu nesyk 
egzaminavome studentus, kartu 
posėdžiavome, važinėjome, pa
tys prie vieno egzaminų stalo 
sėdėjome) štai ką skaitau: "Klau
si, ar tikrai labdara mums rei
kalinga, atsakau paprastai ir aiš
kiai: labai reikalinga... Kai prade
di tokį darbą dirbti, atsiveria prieš 
akis didelis didelis žmonių var
gas, neturtas, bėdos... Kai pama
tai svetimą vargą, tikrai ilgai 
negali užmigti. Tada pradedi 
mąstyti, kodėl mes, lietuviai, 
negalime kaip visi žmonės ramiai 
ir pasiturinčiai gyventi? Kodėl 
mus, jau jau pradedančius atsis
toti ant kojų, murkdo ir svetimi, 
ir savi?., mūsų vargingesnį žmo
nės yra labai kuklūs, savo netur
tą slepia kaip įmanydami. Kalbi 
apie neturtingus studentus. Die
ve mano, aš prie jų dar nepriė
jau, nes akis bado profesūros var
gana padėtis. Profesorių abibrizgę 
marškiniai, skylėti šalikai, be- 
dantės burnos... Taip, taip, aš 
neperdedu. Štai aną dieną į mūsų 
katedrą užsuko vienas mūsų ko
lega. Sako, sunkoka gyventi ir, 

palikęs sąrašėlį knygų, prašo 
pasiūlyti, gal kas pirks. Graudu..."

Ir vėlei žvelgiu į besiplaiks
tančią iškeltą trispalvę. Vėlei 
noriu grįžti prie to Salemos 
Būdos kaimo, prie kurio palikti 
ilsėtis vieno iš nedaugelio mūsų 
prezidentų pelenai. Kodėl? Ne 
taip seniai iliustruotas savaitinis 
laikraštis "Dienovidis" savo prie
de "Vilniaus balsas" (Nr. 27 (41), 
1994.10.28) išspausdino Graži
nos Mareckaitės straipsnį "Le
genda". Ji rašo apie savo dėdę 
Praną Žižmarą, kurt trisdešimt
metį vyrą, 1940 m. prarijo tam
siųjų KGB rūmų požemiai ir Sibi
ro tundra. Skaitydamas tokius 
Gražinos žodžius apie savo dėdę 
Praną, kaip ji paveldėjo skautiš
kas roges, odinę žygio dėžutę ir 
kitą brangaus asmens menką 
turtelį, prisiminiau ir savo dėdę 
Jurgį Ambrasą, apie kurį ne sykį 
ir ne du pasakojo jau miręs prieš 
kelias dešimtis metų mano tėve
lis, Jonas Ambrasas, gimęs kartu 
su kitais keturiais broliais Salem
os Būdos kaime. "Ką čia turi ben
dra su Pranu Žižmaru"? - gal kas 
pagalvos. Įsigilinau į Gražinos 
Mareckaitės trumpą, lakonišką 
Praųo Žižmaro asmens apibūdi
nimą: "Daugybė žmonių pasa
kojo, rašė atsiminimus apie 
Praną Žižmarą... jis buvo Vilniaus 
krašto skautų vadas, Vytauto 
Didžiojo gimnazijos fizinės kul
tūros mokytojas, pirmųjų Vil
niaus krašto sportininkų auklė
tojas, didelės Žižmarų šeimos 
narys... Jis nepaliko nieko mate
rialaus - fiksavo legendą. Soviet
metį atlaikiusią legendą. Tai le
genda apie trispalvę, kurią kartu 
su draugais iškėlė Gedimino 
bokšte 1928 m. vasario 16-ąją, 
legenda apie paskutiniąją Lietu
vos žemėje dvikovą - tikrą dvi
kovą pagal visas taisykles, su vi

Juno Beach, FL
Pabendravimo pietūs buvo sausio 10 d. Picadelly restorane, 

kur lietuviams skirta viena salė. LB apylinkės pirmininkas dr. 
Vytautas Majauskas, savo kalboje prisiminė Lietuvos problemas, 
sausio 13-ąją ir tos dienos aukas už Lietuvos nepriklausomybę, 
kalbėjo ir apie dabartinius rūpesčius. Jis taip pat pristatė ir svečius, 
kurie čia buvo atvykę pirmą kartą. O jų buvo iš Chicagos, Detroito, 
New Yorko ir kitų miestų. Pirmininkas pristatė ir Lietuvos seimo 
narį prof. Kazimierą Antanavičių, ekonomistą, Vilniaus universite
to profesorių. Seime jis buvo ekonominės komisijos pirmininkas. 
Pamatęs, kad negali pagerinti krašto ekonomikos, susidūręs su 
grubia tikrove, jis pasitraukė iš pirmininko pareigų. Prof. Antana
vičius iškėlė daug negerovių, kurių valdžia nesistengia panaikinti. 
Pramonės gamyba silpnėja, žemės ūkis skursta, mokesčių ir muitų 
politika prasta, mokesčiai neišrenkami. Po jo pranešimo dar dido
kas būrys klausytojų profesorių apsupo norėdami pakalbėti taip 
aktualiais politikos klausimais. (nukelta į S psl.)

sais ritualais..." Dėdės Jurgio 
Ambraso, palaidoto Sasnavos pa
rapijos senosiose kapinėse ant 
Sasnos upelės kranto, nemačiau 
ir nepažinojau, nes, kaip mano 
tėvelis, jo brolis Jonas Ambrasas 
pasakojo, dėdė Jurgis labai gerais 
pažymiais mokėsi Veiverių mo
kytojų seminarijoje, buvo ener
gingas, drąsus ir išradingas vaiki
nas. Jis lenkų okupacijos metais, 
su savo draugais (iš tėvelio kalbų 
lyg atrodo, kad tik su vienu drau
gu - gal čia su tuo pačiu Pranu 
Žižmaru, - jiedu atliko tą legen- 
darinį žygdarbį) Vilniuje nakčia, 
slapčiomis nusigavę pro lenkų 
sargybinius, pačioje jų panosėje, 
apsivynioję apie save trispalvę 
ir, sliuogte įsliuogę į Gedimino 
pilies kalną, nuleidę lenkišką 
erelį, vasario 16-ąją okupantų 
užimtoje Lietuvos sostinėje iška
bino trispalvę. Už šitą žygį prezi
dentas A. Smetona drąsuolius 
apdovanojo kažkokiu medaliu ar 
ordinu. Niekur apie šį savo dėdės 
Jurgio, kuris mirė labai jaunas 
(mat jo motina sirgo šiltine ir 
mirė. Jurgis parvažiavęs namo, 
atsigulė į tą pačią lovą ir, kadan
gi nebuvo kam našlaičio pri
žiūrėti ir slaugyti, jis dar nebaigęs 
Veiverių mokytojų seminarijos, 
irgi mirė nuo tos pačios ligos), 
žygį ničniekur neskaičiau. Jokių 
archyvų netikrinau ir papildomų 
žinių, išskyrus Tėvelio pasakoji
mus, neturiu. Gal Gražina Marec- 
kaitė, "Dienovidžio" redakcija, 
giminės ar kas nors iš šio laik
raščio skaitytojų daugiau ką nors 
žino apie tą įvykį. Būtų labai 
įdomu apie tai ką nors daugiau 
išgirsti per laikraštį arba mielai 
laukčiau laiško, už kurį kuo 
nuoširdžiausiai iš anksto dėko
ju: 1465 rue de Seve, Montreal 
QC H4E 2A8 Canada.
Kun. Kazimieras Ambrasas

Šv. Sostas ir
krikščioniškoji demokratija

(atkelta iš 3 psl.)
rūpesčiu padėti mažųjų ir silpnųjų interesams, žiūrėdami, kad 
išorinis gėris būtų palenkiamas vidiniam, šis gi būtų kreipiamas į 
amžinąjį gėrį".

Instrukcija sako: "Krikščionių demokratų institucijos, kad ir kokios 
jos būtų, turi būti laikomos tik krikščioniškos liaudies akcijos 
pasireiškimais, pagrįstais prigimties teise ir Evangelijos mokslu".

Šia prasme "krikščioniškos demokratijos akcija neturi būti laiko
ma nauju dalyku, ji yra lygiai tiek pat sena, kiek ir Evangelijos 
mokslas... Bažnyčia visada ir visais laikais su dideliu atsidėjimu 
rūpinosi vargšų ir darbininkų klasėmis... Tai ką Bažnyčia mokė ir 
vykdė kadaise, ji tą pat skelbia ir nori įvykdyti šiandien. Bažnyčia 
teisingai gali didžiuotis, kad visada buvo palanki šioms sociologijos 
studijoms, kurias dauguma dabar nori skelbti kaip naują dalyką". 
(Instrukcija Nr. IX).

Štai krikščioniškosios demokratijos aptarimas, paženklintas Ro
mos antspaudu ir galįs būti ta prasme vartojamas. Pradžioje kr. 
demokratijos vardas nebuvo šiltai priimtas: trūko daugeliui entuziaz
mo. Spaudoj nesidžiaugta geru vardo parinkimu ar gilia jo reikšme. 
Atrodo, kad yra daugiau mėgstamas liaudies krikščioniškos akcijos 
vardas, tačiau laikas ir darbas savo padarė: krikščioniškos demokrati
jos vardas užėmė pirmą vietą, išstumdamas iš apyvartos kitus 
vardus, ir pelnė sau nupelnytą pagarbą. Vardas gavo savo vizą.

"Kaip, krikščioniškoji demokratija tik tiek tereiškia"? - kai kas 
nustebęs paklaus. Taip, ji turi būti tokia, kaip ją Šv. Sostas aptarė, 
o tai yra daug. Dažniausiai teisybė yra paprasta, o vaisingiausios 
formulės nėra pačios ryškiausios. Kad ir nebūdama nauja, krikščio
niškoji demokratija yra jauna ir pilna ateities taip, kaip visa tai, kas 
yra nemirtinga.

Ji pirmiausia reiškia susirūpinimą pagerinti materialines dar
bininko sąlygas. Niekas nėra išskirtas, kas siekia šito pagerinimo. 
Pontifikaliniuose raštuose yra išvardinta ilga eilė liaudies ekono
minių įstaigų, k. a. tautos sekretoriatai, krašto kredito kasos, savitar
pio pagalbos draugijos (Enciklika Graves de communi), globos ir 
darbo įstaigos, profesinės sąjungos ir darbo nurodymai, meno ir 

amatų mokyklos, praktiškos žemdirbystės mokyklos, katalikų koop- 
eratyviniai bankai, emigrantų globa, draudimas nuo nelaimingų 
atsitikimų, invalidumo ir senatvės (Liaudies akcijos programa). Jei 
enciklika Graves de communi mažai kalba apie darbinininkų sąjun
gas ir korporacijas, tai naujos Instrukcijos jas primena, kartodamos 
enciklikos Rerum novarum pasiūlymus: "Reikia atgaivinti senąsias 
meno ir amatų korporacijas tokia forma, kad jos atitiktų dabartinių 
h’Vų sąlygas".

Šiais daugeriopais darbais susirūpinti ir jiems atsidėti siūloma ne 
tik pasauliečiams, bet ir dvasiškijai. "Tačiau ne kiekvienas darbas 
kunigui tinka, pavyzdžiui, kad ir piniginiai ir tolygūs kiti medžia
giniai reikalai. Tokių darbų priešaky nereikėtų statyti kunigų, kad 
nesusidarytų jiems teisinių ir kitokių nesmagumų" (Liaudies akcijos 
programa). Taigi, visos šios išvardintos institucijos yra Bažnyčios 
palaikomos. Enciklikos Graves de communi autorius Leonas XIII 
yra taip pat ir ilgos eilės pontifikalinių laiškų apie rožančių ir jam 
priklausančių religinių draugijų autorius. Nė vienas popiežius su 
tokiu dideliu atsidėjimu nepriminė didžiosios maldos pareigos, 
kaip jisai. Tos pareigos liečia ir darbininkiją ir krikščioniškąją 
demokratiją.

Aišku, kad popiežius nemano uždaryti kunigo zakristijoje. Jis 
gana aiškiai sako, kad dvasiškija, kuri savo darbą apriboja tik 
sakramentų teikimu, religiniais pamokymais ir maldingais dalykais 
(kas, aišku, yra jų uždavinių aukščiausia ir svarbiausia dalis), neat
lieka savo visos jam patikėtos misijos. Popiežius dvasiškijai sako, 
kad ji turi susidomėti ir tuo darbu, kuris siekia pagerinti žmonių 
gyvenimo sąlygas. Lonas XIII visai pagrįstai įsakė kunigams "šiais 
laikais ir esančiomis aplinkybėmis eiti į liaudį ir santykiaujant su ja 
veikti jos naudai"(Enciklika Graves de communi, pusi. 227).

Visa tai lygiai pagrįstai buvo pakartota ir Prancūzijos kunigams. 
Tuo būdu išmušta iš rankų argumentai tiems, kurie nuolatos 
kaltino dvasiškiją už tai, jog ji užplūdusi visas organizacijas ir 
visuomeninį darbą. (Instrukcija Nr. IX. Ištrauka iš laiško prancūzų 
dvasiškijai 1899 m. rugsėjo 8 d.).

XIX amžiaus pabaigoje dvasiškija dar nebuvo tinkamai parengia
ma naujoms jai statomoms pareigoms. Ji dar nebuvo "užplūdusi" to 
darbo, kuris siekia žmonių būklę pagerinti. Todėl pasidarė didelis ir 
skaudus tarpas tarp dvasiškijos ir liaudies. Tarp vienų ir kitų 
nutrūko ryšys. Tas faktas davė pagrindo blogos valios žmonėms 

kaltinti Bažnyčią, kad ji nežinanti liaudies reikalų ir nesirūpinanti 
darbo žmonėmis. Tuo faktu plačiai ir piktai pasinaudojo socialistai 
ir liaudies mulkintojai.

Antra vertus, Bažnyčia, siūlydama dvasiškijai "eiti į liaudį ir veikti 
jos naudai" (enciklika Graves de communi), dar kartą parodė 
ištikimybę savo senosioms tradicijoms. Nuo Išganytojo, stębuklin- 
gai maitinusio minias ir gydžiusio ilgas, nuo senosios1 Romos 
diakonų, dalijusių pašalpas našlėms, einant per visus vidurinius 
amžius, kurių metu tik Bažnyčia rūpinosi vargšų globa, ligi didžiųjų 
žmonijos geradarių, kaip šv. Jonas iš Dievo, šv. Tomas iš Villenueve, 
šv. Kamilijus iš Lellis, šv. Vincentas Paulietis, Bažnyčia pati kūrė ir 
skatino kitus kurti šias nesuskaitomas "institucijas", kurios yra 
būdingas ir garbingas krikščionybės ir jos sukurtos civilizacijos 
papuošalas". *

Bažnyčia savo globa apima dvi gero darymo rūšis. Viena jų 
pastoviai veda vargstančiuosius į geresnį ir nepriklausomą gyveni
mą. "Kad dirbančiai liaudžiai padedama ne tik laikinėmis prie
monėmis, - sako Graves de communi, - bet ir su pastovių institucijų 
pagalba, šitai reikia laikyti tos pat meilės nuopelnu, nes tuo būdu 
teikiamoji reikalaujantiems parama tampa ir tikresnė ir pastovesnė. 
Juo didesnės pagarbos yra užtat vertos pastangos išauklėti ama
tininkuose ir darbininkuosejūpinimąsi savo ateitimi ir taupumą, 
kad galėtų ilgainiui bent dalimi patys apsirūpinti. Toks veikimas ne 
tik lengvina turtingiesiems jųjų pareigas vargingiesiems, bet kartu 
dorina ir pačius darbininkus. Ir tikrai, ragindama rūpintis savo 
geresniu likimu, toji meilė tuo apsaugo nuo pavojų, verčia valdyti 
geidulius bei skatina lavintis dorybėse. Kadangi šitas veiksmas yra 
toks naudingas ir taip pritaikytas mūsų laikams, tad būtu tikrai 
garbinga, kad gerų norų žmonės mielai ir išmintingai prie jo 
prisidėtų. Taigi turi būti aišku, kad šitokios katalikų pastangos 
liaudžiai padėti bei jai pakelti yra visiškai suderinamos su Bažnyčios 
dvasia ir geriausiai sutinka su jos pačios nuolatiniais pavyzdžiais" 
(224 - 225 pusi.). Šituo keliu reikia eiti ligi galo. Darbininkas 
neprivalo būti visą laiką globojamas. Jam reikalinga sudaryti sąlygas 
pasiekti savarankišką ir medžiagiškai pakankamai stiprų gyvenimą. 
Visa tai, kas jam atidaro kelią į nuosavybę ir tuo suteikia dalį 
nepriklausomybės, kas veda į gerovę ir į savarankišką gyvenimą, yra 
gera, ir to Bažnyčia nori.

(Bus daugiau)



Prie Puntuko - paminklo Dariui ir Girėnui susirinko APPLE pedagogai, savanoriai.

Juno Beach, FL
(atkelta iš 4 psl.)

APPLE veikla plečiama

Kalėdų dieną lietuviškose pamaldose Šv. Pauliaus nuo Kryžiaus 
bažnyčioje gražiai giedojo "Dainos" choras šventei pritaikytas 
giesmes, o kun. Vytautas Pikturna aukojo mišias ir pasakė pamoks
lą.

Naujų metų sutikimo parapijos salėje nebuvo. "Dainos" cho
ras, vadovaujamas Irenos Manomaitienės, spalvingą sutikimą surengė 
choristės Albinos Tomkienės namuose. Svečių buvo per 40. Choro 
valdybos pirmininkė yra Vanda Majauskienė, kuri pasirūpino namie 
gamintais valgiais. Muziką parūpino prie visų renginių prisidedąs 
Vincas Šalčiūnas.

Lietuvos nepriklausomybės šventės proga bus kelių dalių 
minėjimas. Vasario 16 d. 10 vai. prie Juno Beach rotušės bus 
iškilmingai pakeliama Lietuvos vėliava, dalyvaujant miesto valdžios 
atstovams. Moterys kviečiamos dalyvauti su tautiniais drabužiais. 
Bus ir kavutė. Sekmadienį, vasario 19 d. 2 vai. Šv. Pauliaus nuo 
Kryžiaus bažnyčioje pamaldos bus ne koplyčioje, bet didžiojoje 
bažnyčioje. Po pamaldų 3:30 vai. pagrindinis minėjimas įvyks 
Oceanvievv Metodistų salėje, 701 Ocean Drive, Juno Beach. Kalbės 
Algirdas Šilbajoris iš Daytona Beach. Meninėje dalyje dainuos 
solistė Ona Šalčiūnienė ir "Dainos" choras.

LB Floridos apygardos suvažiavimas bus vasario 24 - 25 d. 
Treasure Island Inn viešbutyje, 2025 S. Atlantic Avė., Daytona

Į IŠ VISUR J

Artėjant 1995 m. vasarai, AP
PLE vėl sparčiai ruošiasi i darbą. 
Jau penktą kartą iš JAV peda-

minui, mokytojų centrai, istori
ja, demokratijos ugdymas, eko
logija, katalikiškoji mokykla, pi-

liepos 10 d. ir tęsis iki maždaug
rugpjūčio 6 d. Seminarai numa- Beach Shores. Organizuoja ir globoja Daytona Beach apylinkės 
tyti iš šių sričių: švietimo vady- valdyba, kuriai pirmininkauja B. Preikštienė.
ba, specialioji pedagogika, istori
ja, demokratija, kritiškas mąsty
mas, kooperatyvinis mokymas,

Madų paroda, rengiama Lietuvos dukterų skyriaus, bus sausio 
28 d. 2 vai. Oceanvievv Metodistų salėje, 701 Ocean Dr., Juno 
Beach.

gogų savanorių organizacija 
vyks į Lietuvą pravesti semina
rus Lietuvos mokytojams.

APPLE (American Professional 
Partnership for Lithuanian Edu- 
catiorr) organizacijos tikslas yra 
padėti Lietuvos mokykloms per
sitvarkyti į naują švietimo tvarką, 
kuri paruoštų Lietuvos jaunimą 
gyvenimui laisvame, demokra
tiniame krašte. APPLE įsikūrė 
1990 m. dviejų moterų iniciaty
va. Dabartinė gen. APPLE direk
torė Vaiva Vėbraitė iš Connecti- 
cut valstijos ir Jūratė Krokytė - 
Stirbienė iš Philadelphijos, pasi
tarusios su buv. Lietuvos Res
publikos Kultūros ir Švietimo mi
nistru Dariumi Kuoliu, nutarė 
įsteigti organizaciją, kurios pa
grindinis uždavinys yra praktiš
kai prisidėti Lietuvos švietimui
persitvarkant.

lietiškumo ugdymas, kūrybinis 
mąstymas, kooperatyvinis moky
mas ir t. t. Padidėjo ir miestų 
skaičius: be Vilniaus, kursai veikė 
Šiauliuose, Klaipėdoje, Marijam
polėje, Kaune, Panevėžyje, Kė
dainiuose ir Birštone. Praėjusią 
1994 vasarą dalyvavo virš 90 dės
tytojų iš JAV ir Kanados, ir virš 
1800 mokytojų iš Lietuvos. Ir tai 
ne visi norintys pateko.

Nors didžiuma savanorių vyks
tančių į Lietuvą yra gimnazijos 
mokytojai, yra ir nemaža grupė 
universitetų profesūros. Taip pat 
kasmet sulaukiama naujų, gero
kai iškilusių savo profesijose. Šiais 
metais vyks prof. D. C. Berliner, 
autorius knygos "Pedagoginė psi
chologija". Atviros Lietuvos Fon
do dėka ši knyga išleista 1994 m. 
Lietuvoje, ir yra susilaukusi ypa-

matematika, tikslieji mokslai, 
ekologija, pradinis ugdymas, pra
dinės mokyklos metodika, sve
timų kalbų - anglų prancūzų, 
vokiečių - nekalbantiems me
todika, muzika ir dailė, gimtoji 
kalba, pedagoginė psichologija, 
visuomeniniai mokslai.

Lietuvos mokytojai ir mokyklų 
vadovai laukia APPLE seminarų, 
o APPLE laukia savanorių. Kvie
čiame visų minėtų ir kitų specia
lybių mokytojus ir profesorius 
įsijungti į mūsų eiles. Suintere
suoti kviečiami nedelsiant kreip
tis visais klausimais šiuo adresu: 
APPLE Summer Seminar, Mrs. 
Shirley Sabo, 118 Cook Road, 
Prospect, CT 06712. Tel. (203) 
758 - 4600. Pageidautina, kad 
visi pareiškimai norinčių vykti į 
Lietuvą būtų nusiųsti į šį adresą

Pirmieji seminarai įvyko 1991 tojų tarpe.
tingo pasisekimo Lietuvos moky- kuo galima anksčiau.

Dar reikia paminėti, kad ir
m. vasarą Vilniuje. Dalyvavo 30 
mokytojų iš JAV ir 560 iš visos 
Lietuvos. Buvo dėstoma ypatin-
gofi pedagogika, visuomeniniai 
mokslai, psichologija, švietimo 
vadyba, anglų kalba, Montessori 
metodologija, konsultantų pa
ruošimas ir matematika. Per se
kančius trejus metus, APPLE iš
augo ir pragarsėjo abipus Atlan
to. Skatinama didelio Lietuvos

Tautiniu atžvilgiu savanoriai 
susidaro iš trijų kategorijų: kurie 
patys ar jų tėvai gimė Lietu-
voje,kurie jaučia savo lietuviškas 
šaknis, bet jau kelintos kartos 
amerikiečiai, ir kurie visiškai 
neturi giminystės su Lietuva. Ši 
pastaroji grupė yra ypač verta 
mūsų pagarbos. Kai kurie iš jų 
ruošiasi pašvęsti penktą vasarą 
Lietuvos labui!

mokytojų entuziazmo ir noro da
lyvauti seminarų programa kas
met stiprėjo. Buvo įvesti kitų 
specialybių kursai: muzika, dai
lė, tikslieji mokslai, pradinis ug
dymas, prancūzų kalba, komu
nikacija nebyliams, vieningoji 
kalba, bibliotekininkystė, kom
piuterių mokslas,^antialkoholiz- 
mo-narkomanijos programa jau-

Džiugu, kad tiek daug atlikta 
per tokį trumpą laiką. Aišku, tai 
nebūtų atsitikę be gerų žmonių 
pagalbos ir be Lietuvos vyriau
sybės paramos. Įvertindama AP
PLE seminarų reikšmę, Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerija vėl kviečia JAV ir 
Kanados mokytojus į talką. 1995 
m. seminarai prasidės maždaug

Lietuvos Vyčiu kuopa šv. Kazimiero šventę rengiasi paminėti 
kovo 5 d. Mišios 2 v. Šv. Pauliaus nuo Kryžiaus bažnyčioje. Banketas 
3:30 v. Holiday Inn restorane, 3700 N. Ocean Dr. Singer Island.

Algirdas Olis, 66 metų, į Juno Beach, FL, buvo atsikėlęs prieš 
keletą metų, mirė 1994 m. gruodžio 19 d. į atsisveikinimą atsilankė 
70 apylinkės lietuvių. Šermenų apeigas atliko kun. V. Pikturna. 
Dalyviai pagiedojo "Marija, Marija" ir velionio pamėgtą giesmę 
"Kaip grįžtančius namo paukščius". Atsisveikinimo kalbas pasakė LB 
apylinkės pirmininkas dr. V. Majauskas, Balto skyriaus pirmininkas 
dr. J. Šalna, Erlangeno universiteto studijų draugas Jonas Mildažis, 
Lietuvos dukterų vardu pirmininkė Dalia Augūnienė ir sporto 
klubo dalyvis Vytautas Grybauskas. Sugiedota "Lietuva Brangi", a. a. 
Algirdas Olis palaidotas Anapilio kapinėse, Mississauga, Kanadoje.

L. B.

Brockfon, MA
Ruošiamės minėti Vasario 16-ąją

Brocktono lietuviškų organizacijų atstovai, sukviesti Lietuvių 
Bendruomenės Brocktono apylinkės pirmininko Stasio Eivos, nu
statė Vasario 16 minėjimui tokią tvarką:

Vasario 16 d. 10:15 vai. ryto organizacijų atstovai apsilankys pas
miesto merą, kuris pasirašys proklamaciją, skelbiančią Vasario 16

nevykstantys į Lietuvą mums Lietuvos švente Brocktone.
labai reikalingi. Atsižvelgiant į Sekmadienį, vasario 19 d. 10:15 vai. ryto iškilmingos mišios Šv. 
sunkią dabartinę Lietuvos eko- Kazimiero bažnyčioje už Lietuvos kovotojus; organizacijos dalyvau- 
nominę padėtį, ir norint sudary- ja su vėliavomis. Vėliavas tvarko Brocktono šaulių kuopos pirmininkė 
ti sąlygas Lietuvos mokytojams Stasė Gofensienė. Po mišių prie žuvusiems už Lietuvos laisvę 
dalyvauti seminaruose, jau treti paminklo padedamas vainikas ir vykstama prie miesto rotušės 
metai APPLE skelbia stipendijų nuleisti Lietuvos vėliavą, kuri iškilmingai buvo pakelta Vasario 12 
vajų. Viena stipendija - $25. Se- d. ir visą savaitę ten plevėsavo, skelbdama Brocktono gyventojams,
minarams pasibaigus, kiekvienas 
mokytojas, gavęs stipendiją, 
parašys padėkos laišką savo gera-
dariui. Tikimės, kad ir šiais me
tais Amerikos lietuvių visuomenė 
parems šitą stipendijų vajų. 
Kviečiame siųsti aukas šiuo ad
resu: APPLE, P. O. Box 617, 
Durhąm, CT. 06422.

Didelis ačiū!
Gailutė Vaičiūnaitė- 

Skučiene
Rochester, N Y

Kunigui 
akademikui 
A. Liuimai - 
85-eri

»

Sausio 28 d. Utenoje įvyko 
iškilmingas buvusio ilgamečio 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos pirmininko, dabartinio 
jos garbės prezidento, Utenos 
miesto garbės piliečio, Romoje 
gyvenančio kunigo Antano Liui- 
mos, SJ, 85-ųjų metinių minėji
mas. .

Minėjimas prasidėjo iškilmin
gomis mišiomis Utenos Kristaus 

- į dangų žengimo bažnyčioje.
Kultūros rūmuose Antanui 

Liuimai buvo įteiktas diplomas 
apie Utenos garbės piliečio var
do suteikimą.

Utenos kultūros rūmuose ati
daryta kun. Antano Liuimos, SJ, 
jubiliejui skirta paroda, plačiai 
atspindinti kunigo gyvenimą. 
Iškilmingai buvo pristatyta ir šia 
proga išleista knyga "Kai aka
demikas kunigas Antanas Liui- 
ma, SJ, prabyla".

Kun. Antanas Liuima, SJ

Po šių iškilmių prasidėjo kon
ferencija "Akademikui profeso
riui kunigui Antanui Liuimai SJ 
- 85".

Sausio 29 d. Antano Liuimos 
85-ųjų metinių minėjimas įvyks 
Kauno Šventojo Pranciškaus Ksa
vero jėzuitų bažnyčioje.

Vasario 4 dieną Lietuvių kata
likų mokslo akademija savo gar
bės prezidentą pagerbs Vilniaus 
šventojo Kazimiero bažnyčioje.

Visuose renginiuose, skirtuose 
kun. Antano Liuimos jubiliejui, 
skambėjo nuoširdūs sveikinimo 
žodžiai ir linkėjimai.

kad Lietuva gyva.
Pagrindinė minėjimo dalis Vasario 19 d. 3 vai. popiet Šv. Kazimie

ro parapijos salėje. Kalbės kun. Vincas Valkavičius. Šv. Jurgio
parapijos klebonas Norvvoode. Kun. V. Valkavičius yra autorius 
knygos "Lithuanian Religious Life in America". Pirmas tomas (630 
psl.) išleistas 1991 m. Meninę programą atliks operos solistė Marytė 
Bizinkauskaitė, šiuo metu gyvenanti Brocktone. I minėjimą kviečia
mi Brocktono ir Massachusetts valstijos atstovai. Valdžios atstovų 
kvietimu rūpinasi advokatas VVilliam Pribušauskas.

Rengiantis Vasario 16 minėjimui aktyviai ir solidariai pasireiškė: 
Šv. Kazimiero parapija, Lietuvių Bendruomenė, Šaulių Sąjunga, 
BALFas, Lietuvos Vyčiai, Montello Lietuvių Tautinis Klubas ir AL- 
Tas. Stasys Ei va

Nepriklausomybės minėjimas Philadelphijoje
Philadelphijoje Vasario 16-to- 

sios šventės iškilmingas minėji
mas įvyks sekmadienį, vasario 
12 d. Iškilmės prasidės su mišio
mis 10:30 vai. ryte Šv. Andriejaus 
lietuviškos parapijos bažnyčioje 
(19-tos ir Wallace gatvių san
kryžoje). Organizacijos yra kvie
čiamos dalyvauti su savo vėlia
vomis, moterys pasipuošti tau
tiniais drabužiais ir jungtis į pro
cesiją.

Minėjimo akademinė ir meni
nė dalis bus tęsiama 2 vai. po
piet Lietuvių Namuose (Lithua
nian Music Hali 2715 E. Allegh- 
eny Avenue). Pagrindiniu minėji
mo kalbėtoju yra pakviestas Al
gis Rimas, LB Krašto valdybos- 
Ekonominių reikalų tarybos 
pirmininkas, daugelį metų dirbęs 
JAV diplomatinėje tarnyboje ir 
ėjęs pirmojo sekretoriaus parei
gas JAV ambasadoje Vilniuje. 
Meninę programą atliks tautinių 
šokių grupė "Žilvinas" ir Vinco 
Krėvės mokyklos mokinukai. Ir 
Žilvinui ir mokyklos šokių gru
pei Aušrinėlė vadovauja Estera 
Washofsky. šokius palydės ir 
programą paįvairins vietiniai 
muzikos talentai. Po programos

visų minėjimo dalyvių paben
dravimas prie suneštinių vaišių, 
vyno ir kavos. Kaip ir praeityje, 
prieš ir po minėjimo bus renka
mos aukos Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos veiklai 
paremti, ypatingai LB VVashing- 
tono įstaigai išlaikyti.

Minėjimą rengia Lietuvių 
Bendruomenės Philadelphijos 
apylinkės nauja valdyba, kurią 
sudaro Roma Krušinskienė, 
pirm., Tomas Danta, ko-pirm., 
Kadis Kazakauskas, ižd., Lynn 
Cox, sekr., Jeanne Dorr, LABAS 
redaktorė bei narė labdaros Lie
tuvai ir Janė Cox, narė jaunimo 
reikalams. į valdybą taip pat, ex 
oficio įeina Bendruomenės Bal
so redaktorių kolektyvo koordi
natorė Julija Dantienė, radijo 
reikalų vedėjas Gediminas Drag
ūnas ir Vinco Krėvės mokyklos 
vedėja Brigita Kasinskienė.

Pereitų metų lapkričio 13 d. 
įvykusiame metiniame LB Phila
delphijos apylinkės susirinkime 
iš valdybos pasitraukus Teresei 
Gečienei, Anilorai Mašalaitienei 
ir Julijai Dantienei (kuri liko 
Bendruomenės Balso radi jos pro
gramos koordinatore), valdybo

je likusiems Romai Krušinskie- 
nei, Tomui Dantai ir Jeanne Don 
buvo suteikta teisė kooptuoti dar 
tris narius. Jie sudarė aukščiau 
išvardintą valdybą, kurios dau
gumą sudaro antros ir net trečios 
kartos Amerikos lietuviai. Phila
delphijos LB apylinkė tikrai gali 
didžiuotis ir būti pavyzdžiu visai 
LB sugebėjimu įtraukti ir sudo
minti visa veikla visų kartų lie
tuvius, lietuviškai kalbančius ir 
tik bepradedančius mokytis. Nors 
nuomonės išsiskiria, čia nėra ašt
rių susiskaldymų, kur reikia 
bendro darbo visuomet atsiran
da talka. Ir šiuo metu nauja LB 
valdyba laukia visuomenės tal
kos ir paramos, bei gausaus daly
vavimo Nepriklausomybės šven
tės minėjime bažnyčioje ir salėje. 
Dėl smulkesnės informacijos apie 
minėjimą ir kitus Philadelphijos 
lietuvių telkinio renginius, pri
menama klausytis Bendruome
nės Balsas radijo pusvalandžio 
kas šeštadienį, 9 vai. ryto iš radi
jo stoties WTEL 860 arba kreip
tis į LB pirmininkę Romą Krušin- 
skienę telefonu (215) 355 - 3030.

Teresė Gečienė

- Kun. Jonas Kidykas, SJ, 
sausio 21 d. šventė 90 metų 
sukaktį. Gimęs 1905 m. Žemaičių 
Kalvarijoje, kunigu įšventintas 
1935 m., į JAV atvyko 1937 m., 
įkūrė tremtyje atsidūrusių lietu
vių jėzuitų vienuolyną ir buvo 
pirmasis jų vyresnysis. Jėzuitų 
misijas 1951 m. įkūrė Urugvaju
je ir Montrealyje. Bendradarbia
vo lietuvių spaudoje, 1959 -1963 
m. buvo Ateitininkų federacijos 
dvasios vadas. Žinomas kaip 
misijų ir rekolekcijų vedėjas.
- "Į svečius, bet pas savus" 

paroda Lietuvių Dailės muzieju
je, Lemont, IL, vyksta nuo vasa
rio 4 d. iki vasario 19 d. Parodoje 
22 dailininkų kūriniai.

— Tėv. dr. Leonardą And- 
riekų, OFM, paminėjo Lietuvo
je leidžiamas dienraštis "Lietu
vos Aidas" 1994 m. gruodžio 9 d. 
numeryje įdėjęs žurnalisto Leo
no Peleckio pasikalbėjimą su 
poetu jo 80 metų sukakties pro
ga. Peleckis jam pasiuntė klausi
mus raštu, raštu ir gavo atsaky
mus. Tėv. L. Andriekus dabar 
gyvena Kennebunkporte, ME, ir 
yra vienuolyno viršininkas.
- Didžiosios Britanijos Lie

tuvių sąjungos ir "Sodybos" sky
riaus metinis susirinkimas įvyks 
vasario 11d. Headley Park, Pick- 
etts Hill, 3:30 vai. popiet. Tą patį 
vakarą ten pat vyks ir Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės minė
jimas.

- Ypatingą koncertą JAV 
LB Kultūros taryba rengia vasa
rio 11 d. Chicagos Jaunimo Cen
tre. Programą atliks: solistė Lija- 
na Kopūstaitė, akompanuojama 
G. Čepinskaitės, pianistai Sona
ta ir Rokas Zubovai, solistas 
Arnoldas Voketaitis, akompa
nuojamas Manigirdo Motekaičio, 
pianistas prof. Vytautas Lands
bergis.

-- Salomėja Endrijonienė - 
Tamošaitytė, gyvenusi Chicago- 
je, sulaukusi 76 m. amžiaus, mirė 
sausio 20 d. Amerikoje išgyveno 
45 metus. Velionė buvo Jauni
mo Centro ilgametė direktorė, 
Jaunimo Centro Moterų klubo 
pirmininkė, Šv. Kryžiaus ligoni
nės operacinio skyriaus vedėja, 
priklausė prie Lietuvių Skaučių 
Seserijos ir kitų lietuviškų orga
nizacijų.

- Kasmetinė Vasario 16- 
osios meno paroda Chicagoje 
bus atidaryta vasario 10 d. Jauni
mo Centro Čiurlionio galerijoje. 
Parodoje dalyvauja Vilniaus 
"Vartų" galerija su Lietuvos dai
lininkų tapybos darbais. Atvyks
ta ir "Vartų" galerijos direktorius 
Saulius Vaitekūnas.
- New Britain, CT, LB apy

linkės valdyba ruošia Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
minėjimą, kuris įvyks vasario 12 
d. Mišios 11 vai. Šv. Andriejaus 
parapijos bažnyčioje, o minėji
mas 2 vai. parapijos salėje.
- Nauji skaitytojai. "Dar

bininką" užsakė kitiems: Anta
nas Matulaitis, Richmond Hill, 
NY užsakė dukrai Mrs. O. Miller, 
NYC, NY; T. Alinskas, Ridge- 
vvood, NY, užsakė sūnui L ir P. 
Alinskas, Westford, MA; V. Alks
ninis, Ashford, CT, užsakė duk
rai Rasai Alksninis, Forest Hills 
Gardens, NY; "Darbininką" užsi
sakė sau: Regina Juška, Detroit, 
MI; A. V. Dundzila, McLean, VA; 
Jeffrey W. Perazzo, Marietta, GA; 
A. Narbutas, Deerfield Beach, FL. 
Sveikiname naujus skaitytojus; 
užsakytojams tariame nuoširdų 
ačiū.



Lietuviai esame visi - 
Lietuvių Fonde ar esi?

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

unimi mus tinimui hmiim
Santrupos: atm.jn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio^ 

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

1994 m. lapkričio mėn.
2 x $10 Rėderis Emanuelis atm. įn.: Rėderis Olga, $130; Rimkūnas 

Julius , $50.
4 x $20 Benetis Amanda atm., $120; Matas Saulius ir Rasa, $20; 

Mikelevičius Pranas Ir Ona, $20; Valauskas Jonas atm., $120.
4 x $25 Augius Jurgis ir Jūratė, $225; Dailidka Zigmas (miręs) ir 

Valentina, $375; Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: Balbotienės 
Anelės atm., $8,820; Radvil Vanda atm.: Komius Albinas ir Angelė, 
$125.

1 x $30 Skotte Virginia, $30. ‘
1 x $40 Dudkinienė Ona atm. įn.: įm. 3 asm., $40.
7 x $50 Gramas Juozas Ir Jadvyga, $250; Juškaitis Kostas atm.: 

Bozovich Slobodan ir Marjana, $350; X, $3,150; X, $3,050; Kasparas 
Pranas, $1, 250; Paronienė Branguolė atm., $1,650; Scepanavičius 
Balys atm. įn.: Draugelis Vaidevutis Ir Nijolė, $50.

1 x $99 Gaižauskas Jonas (miręs) ir Kleofa, $1459.
25 x $100 Adomaitis Jonas (miręs) ir Ona, $1,900; Andrašiūas 

Bronius V.M.D. ir Apolonija, $3,100; Basiulis Bronius ir Petronėlė atm. 
įn.: Basiulis Algis, $750; Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų Draugi
ja: Br. Rusteikienė, ižd., $1,500; Černius Rimas, $1,700; Cukuras Anta
nas (miręs) ir Janina $750; Čyvas kun. Matthew, $2,000; Galaska 
Trudy, $100; Gečienė Saulė atm. įn.: Gečas Alfonsas, $500; Grybaus
kas Vytautas ir Joana, $100; X, $2,000; JAV LB East St. Louis Apylinkė, 
$2,800; JAV LB Philadelphijos Apylinkė, $500; Karaitis Gintaras, $200; 
Karvelytė Diana: įm. Milukas Viktoras ir Leokadija, $100; Karvelytė 
Laura: įm. Milukas Viktoras ir Leokadija, $100; Kliorė Bronius (miręs) ir 
Antonija, $1,925; Kurauskienė Danutė, $300; Lukas Balys ir Petronėlė, 
$700; Petkus Juozas ir Zita, $100; Sandargas Jonas (miręs) ir Aldona, 
$1,225; Sealey prof. Raphael, $1,100; Vaškys Stasys ir Sofija, $400; 
Vitkus Aleksas ir Danguolė, $1,700; Žlioba dr. Aras ir Lina. $300.

4 x $200 Aidukas Antanas ir Juzė, $1,300; Dirvelienė Marta atm. įn.: 
Griežė Jurgelevičius Stasys, $200; Kisielius dr. Alfonsas ir Enna, $3400; 
Mikaila Jurgis ir Regina, $1,000. ~

1 x $205 Vaičaitienė Valerija atm.: Gerulis kun. Eugenijus ir Valerija 
$25 ir 13 kt. asm., $325.

2 x $250 Gineitis Pranas ir Domicėlė atm. įn.: Gineitis dr. Romas ir 
Jadzė, $250; Katarskis Pranas ir Bronislova atm. įn.: Gineitis dr. Romas 
ir Jadzė, $250.

1 x $500 Indreika Lionginas ir Stasė atm. įn.: Indreika-Biskis, M.D. 
Meilė, $1,600.

Iš viso $5,224.00.

1994 m. gruodžio mėn.
5 x $10 Bagdonas Leo, $40; Borisą Bart, $110; Pollock Mrs. Livia, $35; 

Venckus Stasys ir Ona, $60; Williams Henry, $100.
8 x $20 Gedris Algis E., $20 Mackus Feliksas atm. įn.; $1045; 

Mikalauskienė Emilija atm., $1,120; Narusevičienė Michalina, $420; 
Naujokaitis Mykolas ir Elena, $560; Rymas Stanley J., $20; Treška 
Petras, $140; Vaičaitienė Valerija atm., $325.

13 x $25 Bubiys Algimantas V., $90; Bubnys Edvardas ir Dalia, $205; 
Johnson Allan ir Blekys Irene, $25; Klosis Walter $360; Laučka Juozu
kas atm., įn.: Laučka Izabelė, $375; Lelis Eligijus ir Alė, $25; Lithuania 
Republic of: Sarauskas Rev. Alphonse J., $25; Mikalauskienė Jūratė 
atm. įn.: Mazza Mikalauskas Angelica; $125; Petrauskas Jonas atm.: 
Baniukaitis V. ir D., $195; Pikelis Eduardas atm. įn.: Pikelis Vlctoria, 
$200; Railaitė Neringa, $395; Repšienė Vida atm. įn.: Udrys N. ir J., 
$25; Varnelis Edmundas ir Gražina, $325.

1 x $30 Venclova Tomas, $520.
13 x $50 Banys-Banevičius Kazimieras atm. įn.: Banevičius Victor ir 

Adelija, $450; Daukantas Bladas ir Zuzana, $300; Kavaliūnas Anta
nas, $50; Laniauskas Rimantas J., $100; Lelienė Laimutė atm. įn.: 
Liaubienė Danutė, $460; Liauba VMD Albinas atm. įn.: Liauba MD 
Rimas, $685; Pelayo Wanda, $50; Rajeckas Gediminas, $120; Rožėnas 
Albertas (miręs) ir Konstancija, $1,750; Sarauskas Alphonse J., $225; 
Skirgaudas Ignas ir Janė, $350; Vaičeliūnlenė Kazimiera, $842; Žygas 
K. Paul ir Žygienė Gariaitė Nijolė atm., $100.

1 x $60 Jonynienė Antanina atm.: Šimoliūnas Saulius $50 ir 1 kt. 
asm., $610.

2 x $75 Barmus Leonas, $725; Maželis Vytautas, $750.
47 x $100 Adomavičius dr. Jonas $100; Ahlgren Marjorie R., $100; 

Anonis Vytautas ir Danutė $2,900; Baškys dr. Bronius atm. įn.: Jan- 
sonienė Irena, $600; Banevičius Viktoras ir Adelija, $200; Bartkutė 
Julytė R., $100; Bobelis Antanas Ir Danutė, $600; Budelskis Zigmas 
atm.: Budelskienė Eugenija, $1,000; Česnavičius Algirdas ir Ramutė, 
$200; Chainas Viktoras, $1,250; Čižikas Balys atm. įn.: Čižikaitė Bronė, 
$3,600; Dainauskas Viktoras, $100; Daugirdas Tomas ir Nijolė, $100; 
Draugelis Arūnas ir Irena, $1,200; Galdikaitė dr. Birutė, $100; Gurec- 
kas Algimantas P. ir Virginija, $300; Gustienė Ardaravičiūtė Ona, 
$300; Hopkins Lembertas Brigifta M.,: įm. Lembertienė Monika, $100; 
Janušonis Vytautas ir Palmira, $1,650; Jatulis Izidorius atm. (n.; Jatulis 
Mindaugas, $400; Juzėnas Ignas ir Elvyra, $100; Kasis Jonas ir Ina, 
$1,600; Kirvelaitis Vytenis P., $300; Kisielius Vytas: įm. Kisielius dr. 
Alfonsas, $100; Lembertas Ph.D. Audra: įm. Lembertienė Monika, 
$100; Leveckis Stepas ir dr. Pelagija. $450; Mikonis Juozas ir Marija, 
$3,400; Mikulienė Uršulė atm. įn.: Mikulis Juozas, $100; Muliolis Algirdas 
ir Amanda, $700; Olis Algirdas atm.: Tamoshunas Rimvydas ir Živilė, 
$200; Pakalnis Vytautas Alfonsas, MD, $ 1,600; Poškus Juozas Ir Eleono
ra, $100; Petrulis Preikstas dr. Birutė S.. $100; Pūkas Elizabeth atm. įn.: 
Price Suzanne L., $100; Ouinn dr. Thomas Ir Dainė, $400; Račkauskas 
Pranas ir Eugenija. $300; Radžiūnas Stasys atm. įn.: Radžiūnienė 
Marija. $100; Raslavičius Peter L, $100; Reškevičius Albinas ir Gražina, 
$100; Sealey prof. Raphael, $1200; Stukas Edmund ir Natalie: įm. 
Latoža Bronius ir Regina, $100; Užgiris Vytautas I., $400; Vainauskas 
Adolfas ir Janina, $600; Vanagūnlenė Stasė atm. įn.: Vanagūnas 
Stasys, Jr., $1200; Vasys Dalius F., $150; VHelta Povilas ir Jadvyga, 
$760; Žilinskas Anthony F., $250.

1 x $125 Tylius Adolfas atm.: įm. 7 asm., $335.
1 x $150 Paskųs Raymond E., $1,500.
10 x $200 Bertašlus kun. Antanas, $2,700; Daugvila Jurgis ir Alė, 

$250, Eitmanas Algirdas ir Laimutė, $ 1 .000; Gauronskas Petras, $2,550; 
Kučas Viktoras ir Regina, $200; Mikulis Vincas Ir Agota atm. įn.: Mikulis 
Juozas, $200; Mileris dr. Paul, $400; Račkauskas Vytautas atm.: 
Račkauskas Martha, $300; Ročkus Juozas (miręs) ir Marija, $2,000; 
Stanaitis Rasa: (m. Stanaitis Juozas ir Valerija, $200.

1 x $250 Raišys Vidmantas Ir Maria N., $1250.
1 x $305 Petrulis V. L. Ir R. T., $305.
5 x $500 Dubinskas dr. Viktoras ir Jadvyga (mirusi), $3400; Maske

liūnas Leonas ir Nijolė, $500, Minelga Antanas ir Aldona, $850; 

Simanavičius Leonardas atm. įn.: Simonas Vacys, $2,500; Sutkus dr. 
Pranas (miręs) Ir Ada, $3,885.

1 x $1,000 Martinkus kun. Vaclovas atm. įn.: Odinienė Akvilina, 
$1000. ■

1 x $1030 KubiliOnlenė Irena atm.: Baškys Julius $245, Pakalnis 
Pranas Ir Salomėja $100, Baškys Donatas Ir Rasa $70, Lopšys Algis Ir 
Nijolė $50, Mickevičius Bronius Ir Genė $30, Bacevičius A. Ir S. $25, 
Bėderis R. Ir R. $25, Jančauskas V. ir D. $25, JAV LB Cape Codo 
Apylinkė $25, Lendraltls V. Ir J. $25, MarkeliOnas B. $25, Mickūnas Č. 
Ir I. $25, Mineika S. Ir E. $25, Petrulis A. ir R. $25. Rastenis E. Ir V. $25, 
Rutenienė V. $25. Šlapelienė S. $25, Vengris J. Ir O. $25, Zdanys J. $25, 
Ždžiūnas W. Ir M. $25 Ir 9 kt. asm., $1,730.

1 x $4,140 Gaška dr. Remigijus ir Aldona, $4,140.
1 x $7,608 Jarembauskų Bronės Ir Stepo Fondas, $12,608.
Iš viso $25, 233.

Lietuvių Fondo pagrindiniam kapitalui gauta aukų iki 1994.XII.31 d. 
7,366,685 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuviškų švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 3,828,621 dol. Palikimai sudaro svarbią 
Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais gauta 3,124,029 dol. Sudarykime 
testamentus ir bent dalį turto palikime Uetuvių Fondui. Testamente 
įrašykime šį tikslų pavadinimą:

■UTHUANIAN FOUNDATION, INC , A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT 
ILLINOIS CORPORATION-.

Visi remkime Uetuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę.

Ir dabartis 
šypsotis kviečia...

Vis tie mokesčiai
Į mokesčių valdybą atnešė 

laišką: "Pastarosiomis naktimis 
mane kankina nemiga, graužia 
sąžinė, kad deklaracijoje ne- 
nurodžiau visų savo pajamų. 
Siunčiu 600 litų. Jeigu ir šį vakarą 
neužmigsiu - atsiųsiu likusius".

NAUJOS 
KNYGOS

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 laikotarpi 
nuo 1940 m. iki 1941 m. birželio 
23 d. Knyga turi 404 psl. Spalvo
tas viršelis A. Sutkuvienės. Gau
nama "Darbininko" adminis
tracijoje. Kaina 17 dol. Per
siuntimas - 1.50 dol.

"Vidurnakčio sargyboje" 
II. Autorius Vytautas Vaitiekū
nas. Išleido "I Laisvę" Fondas 
1994. Tai Vytauto Vaitiekūno 
raštų antrasis tomas. Redagavo 
Antanas Sabalis. Suskirstyta į 5 
skyrius: Metinės politinės ap
žvalgos (1974, 1977, 1979, 1981 
ir 1982 m.); Krikščioniškoji so
cialinė etika; Lietuvos praeities 
vaizdai; Išeivijos rūpesčiai; Ne
tolimos praeities vaizdai. 374 psl. 
Kaina 10 dol. Persiuntimas 1.50.

Dėdės Šamo žemėje. Pažintis 
su Amerika U A V). Autorius Vin
cas Šalčiūnas. Lietuvoje išleista 
336 psl. knyga, yra apie 90 nuo
traukų. Įdomios medžiagos bei 
faktų rinkinys apie JAV istoriją, 
gamtą, ekonomiką, kultūrą ir kt. 
Knyga skirta Lietuvos žmonėms, 
bet gali būti naudinga visiems, 
kurie neturėjo progos Ameriką 
artimiau pažinti. Kaina 13.50 dol. 
su persiuntimu.

Visos knygos gaunamos rašant: 
Darbininkas 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

SĮĄ ŽIEMĄ
iš New York nuo
Boston
Philadelphia, Washington 
Cleveland, Chicago

■Al Florida -■ ........... -
Los Angeles, San Francisco, Seattle

B ^armacy S
VVm. Anastasi, B. S. 

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER

Tel.: 296 - 4130

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite 
trijų kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti. 
Darbininko administracijai 

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

arba rašyti:

*

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

New York-Vilnius-New York $550 r.t. 
Chicago-Vilnius-Cbicago $599 r.t.

One way to Vilnius $370

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

Visus metus geriausias draugas - 
"Darbininkas”- lankys jus kas savaitę! 

Prenumerata vieniems metams tik $30!

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

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

PAPIGINTOS KAINOS į VILNIŲ

Iki kovo mėn.
$600.00
$670.00
$700.00
$770.00
$730.00
$850.00

- Mes siūlome keliones laivu ir skrydžius į Karibų salas -

(201) 944-1273

AIREX TRAVEL AGENCY 
382 Broad Avė 

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

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

(MUF1S) TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO J VILNIŲ

O Siuntinių Agentūra VILTIS pristato siuntinius žmonėms asmeniškai į namus per vieną 
mėnesį.

O Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.
O Rudens sezono persiuntimui taikoma nuolaida - 1 svaro kaina nuo 69 iki 99 centų.
O Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.
O VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES DOVANA. 

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

Jau baigtas ruošti naujas 1995 m. I-ojo pusmečio konteinerių tvarkaraštis, kurį visi VILTIES 
siuntėjai gaus paštu artimiausiu metu. Jame bus paskelbtos siuntinių surinkimo datos 
įvairiuose miestuose.

Vasario mėnesi siuntinius priimsime:
WATERBURY, CT vasario 4 d. 9.30 - 11 vai. ryto
HARTFORD, CT vasario 4 d. 1 - 3 vai. p.p.
CAPE COD, MA vasario 8 d. 3.30 - 5.00 vai. p.p
BROCKTON, MA vasario 9 d. 3.30 - 5.30 vai. p.p
LOWELL, MA vasario 10 d. 12 - 1 vai. p.p.
LAWRENCE, MA vasario 10 d. 2-3 vai. p.p.
NASHUA, NH vasario 10 d. 4-5 vai. p.p.
WORCESTER. MA vasario 11 d. 11-3 vai. p.p.
BROOKLYN. NY vasario 11 d. 12-4 vai. p.p.
NORWOOD, MA vasario 13 d. 6-7 vai. p4>.
PUTNAM, CT vasario 15 d. 1 - 2.30 vai. p.p.
PROV1DENCE, Rl vasario 15 d. 4-6 vai. p.p.

Konteineris iš Bostono bus išsiristas vasario 17 d.
Informacijos apie paketų siuntimą ir pinigų pervežimą į Lietuvą prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455
VILTIES adresas: 368 West Broadvvay, Boston, MA 02127 

Gintaras Karosas, Vytas Bazikas ir VILTIES ŠTABAS



Švenčiant Krikščionių Vienybės Oktavą, St. Petersburge ekumeninių pamaldų metu Šv, 
Rastą skaito inž. G. Šernas. Kairėje sėdi evangelikų kunigas dr. E. Gerulis ir svečias iš 
Toronto kun. Augustinas Simanavičius, OFM.

| Ekumeninės pamaldos St. Petersburge, FL

Kun. Vaclovą Paulauską pašaukė amžinybėn
Kun. Vaclovas Paulauskas sau

sio 16 d. ankstų rytą baigė šios 
.žemės kelionę. Tai įvyko Matu
laičio globos namuose, priklau
sančiuose Marijos Nekalto Prasi
dėjimo seselių vienuolynui, Put- 
name. Velionis palaidotas vie
nuolyno "Dangaus vartų" kapi
nėse. Laidotuvių mišias konce- 
lebravo 8 kunigai, lietuvių išeivi
jos vyskupui Pauliui Baltakiui 
vadovaujant, Matulaičio namų 
koplyčioje, kur buvo atvežtas ir 
velionis karste. Atsisveikinimo 
pamoksle vyskupas skatino laido
tuvių dalyvius taip tvarkyti savo 
gyvenimą, kad mirtis nebūtų ne
tikėtinumas, bet persikėlimas į 
amžinybę arčiau Kūrėjo. Vysku
pas, kunigai, būrelis vienuolyno 
seselių ir būrelis apylinkės lietu
vių bei keli mirusio artimieji pa
lydėjo karstą su velioniu iš ko
plyčios į kapines, kur pakasynų 
apeigos užbaigiant sugįedętas 
ateitininkų himno pirmas pos
mas, nes velionis visą gyvenimą 
buvo ateitininkas.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai atsiuntę 

metinę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir 
atsilyginę už įvairius patarnavi
mus ar'metinį kalendorių:

Po 45 dol.: Mrs. M. Balčiū
nas, VVoodhaven, NY.

Po 40 dol.: Liuda Gudelienė, 
Cos Cob, Ct.

Po 30 dol.: A. Masiulis, E. 
Hartford, CT; E. Miknius, New 
London, CT; Albina Tomkus, 
Juno Beach, FL; R. Petkevičius, 
Lewiston, ME; Dr. Alice Duna- 
jewski, Ozone Pk., NY; G. ir S. 
Bobelis, Plainview, NY; E. Vai
čaitis, Stony Point, NY.

Po 25 dol.: Izabelė Ramanaus
kas, Daytona Bch. Shores, FL; V. 
Kazlauskas, Lemont, IL; Emilija 
Daidynas, Brooklyn, NY; Dana 
Saldaitis, MD, Woodhaven, NY.

Po 20 dol.: H. Radenas, Toron
to, Ont., Canada; Stasė Preke- 
rienė, San Jose, CA; Danguolė 
Navickienė, VVestlake Village, 
CA; S. Liaukus, Huntington, CT; 
S. B. Zabulis, Manchester, CT; J. 
Liudzius, New Britain, CT; V. A. 
Vaitkus, Waterbury, CT; G. Gra
jauskas, Orlando, FL; D. Jan- 
causkas, Pt. Richey, FL; VI. Stas- 
kus, St. Pete Beach, FL; Gene 
Witkus, Sanibel, FL; Kun. L. 
Musteikis, Sunny Hills, FL; H. 
Zitikas, Sunny Hills, FL; K. Beiga, 
Chicago, IL; K. Ciurinskas, 
Crown Point, IN; P. Gruodis, 
Chicago, IL; V. A. Juodka, Chi
cago, IL; Sofija Savickas, Oak 
Brook, IL; B. Andrasiunas, Or-

A.t A.
KOTRYNAI GčDEIKIENEI
mirus, jos sūnui Rimui, jo šeimai bei visiems artimie
siems reiškiame nuoširdžkj užuojautą.

Kazimiera ir Antanas Juzaičiai

Kun. Vaclovas buvo taurus ir 
darbštus lietuvis, nors pastarai
siais kelioliką metų buvo nepa
jėgus reikštis darbais, tačiau vis 
tiek jo gyvenimo kelias ir darbai 
verti priminimo.

Vaclovas gimė 19 lQj»..sausio 
15 d. Padvarių km., Viekšnių pavyko pasitraukti į Rytprūsius, 
vals., Mažeikių apsk., ūkininkų bet iš Dancigo srities apsupimo 
šeimoje. Jo tėvai buvo persikėlę gelbintis laivais, buvo sprogu-

land Park, IL; Irena Jankauskas, 
Germantown, MD; L. L. Svelnis, 
Needham, MA; M. Pautienis, 
West Barnstable, MA; S. Baraus
kas, W. Hyannisport, MA; P. J. 
Plakstis, Worcester, MA; Anna 
Slema, Worcester, MA; Th. Trei- 
nas, Worcester, MA; A. Kupčins
kas, Detroit, MI; Eugenia Raudys, 
Bayville, NJ; Albina Znotas, Kear- 
ny, NJ; B. Plioplys, New Brun- 
swick, NJ; A. Pristernik, Rocka- 
way, NJ; Vitalia Matyckas, VVar- 
ren, NJ; Aldona Pintsch, W. Mil- 
ford, NJ; Chas. Karbocius, Am- 
sterdam, NJ; Br. Rutkunas, Bay
ville, NY; H. Miklas, Great Neck, 
NY; W. ir R. Dirma, Mastic Beach, 
NY; A. Kildišius, Richmond Hill, 
NY; R. S. Šidlauskas, Richmond 
Hill, NY; A. Vakselis, Richmond 
Hill, NY; Dr. Nijolė Bražėnas, 
Sparkill, NY; Irena Merlino, W. 
Hempstead, NY; Petrė Dubaus
kas, VVoodhaven, NY; M. Palu- 
nas, Akron, OH; Ben Apanavi
čius, Easton, PA; Teresė M. Ge
čys, Huntingdon Valley, PA; 
Nancy Guobaitis, Edgefield, SC; 
A. V. Valiūnas, Reston, VA. %

Po 15 dol.: Genovaitė Valiu
lis, VVaterbury, CT; J. Strasdas, 
Jupiter, FL; V. Salciunas, Port St. 
Lucie, FL; J. Štokas, Stuart, FL; 
Irene Macionis, St. Pete Beach, 
FL; D. Pranckevicius, Sunny Hills, 
FL; Ona Girnius, Boston, MA; J. 
Darbega, Brockton, MA; Veroni
ka Rūtenis, Hyanis, MA; J. B. 
Baksys, So. Boston, MA; St. Mar
cinkevičius, Shrewsbury, MA; J. 

iš Rygos gyventi Lietuvoje. Šei
moje augo ir trys Vaclovo sese
rys. 1926 m. jis baigė Viekšnių 
vidurinę mokyklą, o 1928 m. 
Kauno jėzuitų gimnazijos 6 kla
ses. 1931 m. apsisprendė ir įsto- 
jo į Telšių kunigų seminariją, 
kurią baigė ir buvo įšventintas 
kunigu 1938 m., buvo paskirtas 
vikaru į Salantus. 1940 m. per
keltas vikaru į Žemaičių Nau
miestį. Nuo 1942 m. jis buvo Šv. 
Jono bažnyčios Sedoje rektorius 
ir vidurinės mokyklos kapelio
nas. Prie bažnyčios pastatė kle
boniją ir rūpinosi apylinkės var
gingaisiais, būdamas ir Sedos 
apylinkės savitarpinės pagalbos 
vadovas.

1944 m. vasarą Telšių vysku
pas paskyrė jį Pirmojo savanorių 
žemaičių pulko, kovojusio prieš 
bolševikus, jau didesniąją Lietu
vos dalį užėmusius, kapelionu. 
Sy kai kuriais pulko daliniais jam

J. Gricius, Pennsauken, NJ; Ed. 
Juchnevičius, Roselle, NJ; J. L. 
Giedraitis, East Northport, NY; 
Helen Venis, VVoodhaven, NY;
K. Zauka, No. Providence, RI.

Po 14 dol.: A. Šimėnas, Dor- 
chester, MA.

Po 12 dol.: Br. J. Naras, 
Shrevvsbury, MA; A. J. Liobis, 
Middlesex, NJ.

Po 10 dol.: Aldona Garnic- 
kas, Peoria, AZ; A. ir L Ambras- 
ka, Phoenix, AZ; G. Slepakovas, 
Escondido, CA; J. Valukonis, 
Glendale, CA; R. C. Novak, Los 
Angeles, CA; A. Tumas, New- 
bury Park, CA; K. Kaminskas, 
Ansonia, CT; V. Saimininkas, E. 
Hartford, CT; A. Zdanys, New- 
ington, CT; V. Radzevičius, Nor- 
walk, CT; Ed. R. Kireilis, Weth- 
ersfield, CT; Birute Bernotienė, 
W. Hartford, CT; Irena Dono- 
van, Boulder, CO; St. Gimbutas, 
Wilmington, DE; J. Duncia, 
Wilmington, DE; V. Bražėnas, 
Bonita Spgs., FL; St. Giedrikis, 
Juno Beach, FL; VL Vaitkus, Juno 
Beach, FL; Adele Grybauskas, 
Lake Worth, FL; Louise Bagdo
nas, New Port Richey, FL; Elena 
Damijonaitis, Riviera Beach, FL; 
Adelaida Strijauskas, St. Peters- 
burg, FL; K. VVaitelis, St. Pete 
Beach, FL; J. Vizgirda, Seminole, 
FL; J. Keraminas, Rockford, IL;

Sukaktys
Vasario 4 d. sukanka 480 metų, kai gimė (1515) Mikalojus 

Radvila Juodasis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės ir 
reformacijos veikėjas. Mirė 1565 m.

Vasario 6 d. sukanka 110 metų, kai gimė (1885) Sofija Rėme- 
rienė (Dembovskytė), lietuvių tapytoja, grafikė. Mirė 1972 m.

Vasario 9 d. sukanka 140 metų, kai gimė (1855) Juozas Ambra
ziejus (Ambrazevičius) Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikė
jas, kunigas. Mirė 1915 m.

Vasario 11 <L sukanka 90 metų, kai gimė (1905) Antanas 
Miškinis, lietuvių poetas. Mirė 1983 m.

Vasario 24 d. sukanka 400 metų, kai gimė (1595) Motiejus 
Kazimieras Sarbievijus, Lietuvos poetas. Mirė 1640 m.

Vasario 26 d. sukanka 110 metų, kai gimė (1885) Aleksandras 
Stulginskis, lietuvių visuomenės ir valstybės veikėjas. Mirė 1969 m.

i. - I šių metų sausio 22 dienos 
ekumenines pamaldas, minint 
krikščionių vienybės oktavą, St. 
Petersburge, FL, katalikų baž
nyčion susirinko per 300 krikš
čionių. Dalyvavo 7 kunigai: kle- 

c. bonas S. Ropolas, P. Baniūnas, 
dr. M. Čyvas, lic. J. Gasiūnas, dr.

> E. Gerulis, dr. M. Kirkilas ir 
r svečias iš Toronto A. Simanavi- 
r1 čius.

Šv. Raštą skaitė evangelikas inį.
G. Šernas (Neh 8:1 - 10) ir kata- 

L . likas inį. M. Šilkaitis (1 Kor 12:12

sios bombos paliestas. Ypač buvo 
pažeistas regėjimas, kuris jau 
buvo iš anksčiau pakenktas, dar 
jam jaunam esant arklio spyriu į 
galvą, ir gydomas po to visą laiką.

Pasveiko tiek, kad galėjo atlik
ti dvasiškio pareigas ir Vokietijo
je gavo teisę aptarnauti visus 
vokiečių kariuomenėje ar jai 
padedančiuose daliniuose, sava
norius ar prievarta įjungtus lie
tuvius katalikus. Vokietijai ka
pituliavus, kun. Vaclovas buvo 
1945 - 46 m. Kempteno lietuvių 
gimnazijos DP stovykloje kape
lionas ir švietimo vadovas. 1948 
m. jis buvo katalikų akcijos prie 
Lietuvių tautinio delegato sekre
torius, 1949 - 50 m. vėl Kempte
no lietuvių gimnazijos mokyto
jas.

1950 m. kun. Vaclovas atvyko 
į JAV ir buvo priimtas vikaru į 
lietuvių parapiją Lavvrence, MA, 
kur klebonavo veiklusis kun. 
(vėliau prelatas) Pranciškus Ju
ras. Padėjo kun. Jurui priešintis 
ten stipriai besireiškiantiems "ci- 
cilikams" u atitraukti katalikus 
lietuvius nuo ten esančios lietu
vių tautinės bažnyčios. 1954 m. 
jis tapo Vilią Maria senelių prie
glaudos ir senelius globojusių 
vienuolių, Nekalto Prasidėjimo 
Marijos seselių, kapelionu 
Thompsone, netoli Putnamo. 
Bene kasdien mišių metu trum
pais pamokslėliais jis skelbė Kris
taus evangeliją prieglaudos gy
ventojams ir jiems patarnau
jančioms seselėms. Palaipsniui 
regėjimui sunykus, jis 1963 m. 
atsisakė kapeliono pareigų ir ap
sigyveno savo įsigytuose namuo
se arti prieglaudos. Apakstančiam 
ir visai apakusiam kun. Vaclovui 
globą teikė vienuolė Agota Trili- 
kaitė, apsigyvenusi tuose pačiuo
se namuose. Viename namo 
kambaryje jis buvo įsitaisęs al
torėlį ir kol galėjo - aukojo mišias.

Praėjusių metų rudenyje, kun. 
Vaclovo sveikatai nusilpus ir 
pajėgumui sunykus, jis buvo 
perkeltas į Matulaičio slaugymo 
namus ir, po beveik trijų mėne
sių globos juose, baigė savo 
gyvenimo kelią.

Nuo 1923 m. jis buvo veiklus 
ateitininkas, darbavosi su pava
sarininkais ir angelaičiais, gyven- 

A* Prasciunas, Baltimore, MD; 
Joana Vaičiulaitis-Slavikas, Bal
timore, MD; R. Gruodis, Mt. Airy, 
MD; Katarina Narkevičius, Ar- 
lington, MA; B. Povilavicius, 
Ariington, MA; Janina Cepkaus- 
kas, Brockton, MA; Sofija Galdi
kas, Dorchester, MA; V. Vizbaras, 
Dorchester, MA; P. Raslavicius, 
Lynfield, MA; Marija Botscha- 
rovv, Nevvton, MA; W. Kaman
tauskas, Nonvood, MA; Stasė 
Gruzdąs, Quincy, MA; Vai. Bal
čiūnas, Rockland, MA; Alg. Bra- 

(nukelta į 8 psl.)

-27).
Evangeliją (Lk 1:1 - 4; 4:14 - 

27) skaitė ir išsamų pamokslą 
pasakė kun. S. Ropolas. Jis ap
žvelgė krikščionijos vienybės 
problemas nuo Kristaus laikų iki 
mūsų dienų.

Antrąjį pamokslą pasakė evan
gelikų reformatų kunigas dr. E. 
Gerulis. Jis kondensuotai, bet 
įdomiai apžvelgė ekumenines 
apraiškas tėvynėje ir išeivijoje, 
diktatorių ir Šv. Rašto požiūrius 
į vienybę bei dabartinio Po- 

Alto informacija
Karaliaučiaus problema svarstyta ALTo posėdyje. ALTo valdyba 

pakvietė dr. Joną Valaitį posėdyje padaryti pranešimą apie Kara
liaučiaus sritį. Jis tai ir padarė, paliesdamas istorinius, geopolitinius, 
ekonominius aspektus ir lietuvių etninius, kultūrinius reikalus.

Po dr. Valaičio pranešimo ALTo valdybos nariai išreiškė savo 
nuomones ir pasiūlymus. ALTo valdyba dabar kvies žmones, kurie 
sutinka dirbti Karaliaučiaus srities reikalų komisijoje. Jų pavardės 
bus pristatytos ALTo valdybos posėdyje.

Lietuvos nepriklausomybės šventė bus paminėta vasario 12 
d., sekmadienį, Marijos Aukštesniosios mokyklos salėje 2 vai. po
piet. Pagrindinę kalbą pasakys Lietuvos valstybininkas prof. Vytau
tas ^Landsbergis, kuris kritiškais Lietuvai momentais išvedė kraštą į 
nepriklausomybę. Meninę programą atliks Chicagos Lietuvių ope
ros choras, diriguojant muzikui Richardu Šokui, akompanuojant 
muzikui M. Motekaičiui. Minėjimą rengia ALTas.

JAV saugumo^tiprinimui paruoštas įstatymo projektas ir 
siekiama, kad nebūtų mažinamos gynybos išlaidos. Projekte didelis 
dėmesys skiriamas Jungtinių Amerikos Valstijų politikai NATO 
atžvilgiu. Konstatuojama, kąd nuolatinis NATO rėmimas buvo 
lemiamas faktorius sugriaunant geležinę uždangą ir pačiai Sovietų 
Sąjungai susmunkant. Dabar NATO kraštams iškyla naujos įvairios 
grėsmės. NATO yra labai reikalingas, kai tarp pačių NATO narių 
iškyla nesutarimai bei ginčai.

Įstatymo projekte sakoma, kad prisidės prie taikos palaikymo ir 
sustiprins tų kraštų saugumą jei Vidurio ir Rytų Europos kraštai, 
neseniai išsilaisvinę iš komunizmo, bus priimti į NATO, {statymo 
projekte sakoma, kad čekų respublika, Vengrija, Lenkija, Slovakija 
ir Baltijos kraštai - Estija, Latvija ir Lietuva, taip pat ir Ukraina yra 
pareiškę norą tapti NATO nariais.

Amerikos žurnalistas William Safire savo straipsnyje neseniai rašė 
"The New York Times" dienraštyje, kad "Baltijos kraštai privalo būti 
priimti NATO nariais". Jis sako, kad "laikas išplėsti NATO yra dabar, 
kai Rusija užsiėmusi savo įvairiomis problemomis.

Jei mes lauksime per ilgai, meška atgaus jėgą ir apetitą, ir tada 
labiausiai grasinamoje padėtyje esančios tautos niekada nebus ap
saugotos, nes padėtyje esančios tautos niekada nebus apsaugotos, 
nes mūsų silpnaširdžiui kalbės, kad tokių tautų priėmimas į NATO 
bus apšauktas provokacija". Amerikos lietuviai sako, kad laikas 
priimti pilnateisiais nariais Baltijos kraštus yra dabar.

ALTo Inf.

damas Vokietijoje buvo 1946 - 
1948 m. lietuvių skautų sąjun
gos kapelionas Vokietijoje ir 
Austrijoje. Amerikoje buvo Lie
tuvių Kunigų Vienybės narys, 
taip pat Lietuvių Bendruomenės 
narys. Kun. Paulauskas reiškėsi 
ir spaudoje, net nuo 1924 m. 
Rašė "Sargyboje", "Žemaičių Pri- 
etelyje", Mūsų laikraštyje, "Vox 
Temporis", "Žiburiuose" (Vokieti
joje), "Lux Christi" ir kit. Jis turė
jo didelę biblioteką, kurią nese
niai perleido Amerikos Lietuvių 
Kultūros archyvui - Alkai, Put- 
name, kurios vienas direktorių -

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

Garantuotas, greitas ir saugus
siuntinių pristatymas

nuo DURŲ iki DURŲ!!!
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

o oro paštu - per 14-a darbo dienų 
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ.

FEBRUARY PICK-UP SCHEDULE
10- 11 AM 
12-1 PM
11- 12noon 
2-3 PM 
4-5 PM

02/2 THURS 
02/4 SAT 
02/7 TUES

02/9 THURS 
02/10 FRID

02/14 TUES
02/16 THURS
02/18 SAT
02/21 TUES 

NEVVARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEVV BRITAIN, CT 
NEVV HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ 
PUTNAM, CT 
NEVV ARK, NJ 
BROOKLYN, NY 
NEVV BRITAIN, CT 
NEVV HAVEN, CT 
VVATERBURY, CT 
PHILADELPHIA, PA 10-12noon 
BALTIMORE, MD 
KEARNY, NJ 
PATERSON, NJ

02/23 THURS

02/24 FRID

i ’iaus raginimą - dvasiniai tur- 
tt per įvairumą, kad tobuliau 
ž& gtume Kristaus keliu.

Pamaldų metu, akompanuo
jant muz. V. Kerbeliui, solo gie
dojo bosas Algis Simanavičius; 
akompanuojant muz. R. Ditku- 
vienei, giedojo Vyrų Oktetas bei 
solo Aleksas Kusinskis.

Mišioms pasibaigus, gausūs 
dalyviai džiaugėsi šiomis eku
meninėmis pamaldomis ir dėk
ingai sveikino jų organizuoto- 
jus.

kun. R. Krasauskas visą biblioteką 
persiuntė Lietuvių Katalikų Mok
slo akademijos Kauno Židinio 
bibliotekai. Tos bibliotekos dalį 
sudarė ir visi 37 tomai Lietuvių 
Enciklopedijos. Kun. Vaclovo pa
mokslų ir pamokslėlių rank
raščiai ir kitokia jo archyvinė 
medžiaga bus patalpinta Alkoje, 
įgalinant ja pasinaudoti kelian
tiems lietuvių kultūrą, tėvynės 
meilę ir tikėjimą.

Užuojauta mirusio giminėms 
Lietuvoje ir artimiesiems JAV.

Juozas Kriaučiūnas

ll-12noon
1- 2 PM
11- 12noon
10- 11 AM
12- 1 PM
11- 12noon
2- 3 PM 
4-5 PM 

4-5 PM 
ll-12noon 
1-2 PM



DARBININKAS Walt Disney palikuonys į 
New Yorką atveža "Beauty and the Beast"

Č_NEW

‘YORKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Kultūros Židinio kavinė 
veiks vasario 5 d. Kaip visuo
met, bus skanūs pietūs, pyragai, 
atgaiva. Bus rodoma vaizdajuostė 
iš lietuviško gyvenimo. Visuo
menė kviečiama gausiai dalyvau
ti.

Artūras Paulauskas, buvęs 
Lietuvos Generalinis Prokuroras, 
atvyksta į JAV vasario mėn. pra
džioje. Jis neseniai sėkmingai 
užbaigė Vito Lingio nužudymo 
bylą, kuri gavo platų tarptautinį 
atgarsį. Atvykęs į JAV, Artūras 
Paulauskas vasario 5 d. bus pag
rindinis kalbėtojas Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centro ren
giamame 77-ajame Lietuvos ne
priklausomybės minėjime. Po to 
lankysis Floridoje ir atvyks į New 
Yorką. Čia pasakys pagrindinę 
kalbą Vasario 16-osios minėjime, 
kurį rengia jungtinis ALTo New 
Yorko skyriaus, LB New Yorko 
apygardos ir Tautos Fondo ko
mitetas vasario 19 d. Kultūros 
Židinyje, Brooklyne, NY.

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, dėl daugiau 
kaip dvigubai pabrangusio paš
to, buvo priverstas pakelti meti
nę oro paštu prenumeratą iki 
$130 nuo 1994 m. rugpjūčio 1 
d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

IEŠKOMI PALIKUONIAI IR 
GIMINĖS

ONOS BRAZAUSKAITĖS 
ČERNIAUSKAS

Ieškome palikuonių, įpėdinių 
ir giminių Onos Brazauskaitės 
Černiauskas, mūsų pusseserės, 
kuri imigravo į Ameriką apie 
1900 metus ir apsigyveno Brook
lyne. Ji turėjo 6 vaikus. Vieno 
sūnaus vardas - Edvardas, o duk
terų vardai yra Liucija, Ona, 
Eleonora ir Paulina. Kas žino apie 
juos arba apie jų likimą, malo
niai prašomi mums parašyti, 
paskambinti arba faxuoti:

Juozas Brazauskas 
3072 Crape Myrtle Circle 
Chino Hills, CA 91709 
Telephone 909-590-5678 
FAX 909-590-0289. (sk.)

National Credit Union Administration
Asset Liquidation Management Center 

skelbia sekantį pranešimą:
NOTICE OF UNCLAIMED FUNDS

FOR THE F0RMER KASA
LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

The credit union was liquidated on July 31, 1992 and shares 
were paid out at that time. The follovving is a list of members of 
the credit union who have unclaimed shares:

WILLIAM A. ADAMS
ANTHONY MARINO
BRUCE PALOMBO
KĘSTUTIS PUSKUNIGIS
IRENA SALCIUS or JOHN P. SALCIUS
JUOZAS SLABOKAS
STELLA STROLE
KEVIN SULLIVAN or IRENA A. SULLIVAN
VINCAS TAMOŠAITIS or SALOMĖJA PALIONIS

If you were a former member of he credit union and are on the 
above list or if you have not received your shares, please send 
verification of your account with the credit union to the 
follovving:

KASA LITHUANIAN FCU
c/o NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION
4807 Spicewood Springs Rd., Suite 5100
Austin, TX, 78759

Ali verifications mušt reoch this Office by March 1, 1995. 
Otherwise, the shares wlll be sent to the State Abandoned 
Property Department of your lašt knovvn address.

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

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

Dr. Vytautas Dambrava, 
Lietuvos Respublikos ambasa
dorius Venecueloje, Caracas 
mieste rengia iškilmingą Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimą. Jis iš New Yorko pasi
kvietė vysk. Paulių A. Baltakį, 
OFM, Lietuvos generalinį nau
jąjį konsulą dr. Petrą Anusą ir 
Kęstutį Miklą, kuris pasakys kal
bą.

Marija Karalienė, Lietuvos 
moterų organizacijų atstovė, da
lyvavo Jungtinių Tautų Pasau
linės socialinio vystymosi konfe
rencijos trečiojoje paruošiamo
joje sesijoje, kuri darbą baigė 
sausio 27 d. Sesijos darbą stebėjo 
800 su viršum akredituotų ne
vyriausybinių organizacijų, tarp 
jų ir Lietuvos Caritas Federacija. 
M. Karalienė yra viena iš 10 
atrinktų nevyriausybinių atsto
vų, kurie atvyko į New Yorką su 
pilnu Jungtinių Tautų finan
savimu.

Iš Metropolitan operos rū
mų vasario 4 d., šį šeštadienį, 
1:30 vai. popiet NewYorko laiku 
per radiją bus transliuojama Piet- 
ro Mascagni opera "Cavalleria 
Rusticana". Pagrindiniai solistai 
Maria Guleghina, Kristijan Jo- 
hannsson, Bruno Pola. Po per
traukos bus transliuojma Ruggie- 
ro Leoncavalio opera "Pagliacci". 
Pagrindiniai solistai: Daniela 
Dessi, Nicola Martinucci, Leo 
Nucci. Abi operas diriguoja 
Christian Badea. Ateinantį šešta
dienį, vasario 11 d., bus trans
liuojama Giacomo Puccini ope
ra "Turandot".

Smuikininkas Vilhelmas 
Čepinskis, gros šį sekmadienį, 
vasario 5 d., 3 v. p.p. Great Neck 
House, 14 Arrandale Avė, Great 
Neck (prie Middle Neck Road). 
Jam akompanuos pianistas Wil- 
liam Smiddy.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovės atstovai, į New 
Yorką atvyks šeštadienį, vasa
rio 4 d. ir šeštadienį, vasario 18 
d. Tomis dienomis siuntinius pri
ims Kultūros Židinio kieme, buv. 
spaustuvės patalpose, nuo 12 iki 
1 vai. popiet. Jokių muitų nėra. 
Dėl informacijų skambinkite tel. 
(914) 258-5133. (Dėl siutinių 
surinkimo kitose vietovėse žiū
rėkite skelbimą 7 psL)

Populiari legenda - pasaka 
"Beauty and the Beast" per pasku
tinius du šimtmečius sulaukė 
daugybės teatrinių pastatymų, o 
taip pat ir filmų televizijos pro
gramų.

Daug žiūrovų su malonumu 
prisimena Walt Disney firmos 
pagamintą filmą tuo pačiu var
du. Pasaulinė premjera buvo New 
Yorke 1991 m. lapkričio 13 die
ną. Dabar su didžiuliu pasi
sekimu "Walt Disney pasaulis ant 
ledo" bendrovė džiugina žiūrovus 
naujų kūriniu - tuo pačiu vardu 
spektaklis vyksta čiuožykloje.

Po sėkmingų gastrolių New

DARBININKUI
PAREMTI

(atkelta iš 7 psl.)
zenas, Royal Oak, MI: Aldona 
Zagurskis, So. Boston, MA; St. 
Rudys, Uxbridge, MA; J. Špa- 
kevičius, Westwood, MA; J. Ra- 
das, Livonia, MI; E. Sventickas, 
Livonia, MI; Antanina Grajaus
kas, Cliffside Park. NJ; Alg. Bite- 
nas, Elizabeth, NJ; Elzbieta 
Kudirkienė, Elizabeth, NJ; Ona 
Linartas, Elizabeth, NJ; Isabel 
Ceras, Jamesburg, NJ; Marija 
Melynis, Kearny, NJ; Msgr' P. 
Vaichunas, Manchester, NH; A. 
Sparkevicius, Las Cruces, NH; L. 
Žitkevičius, Brooklyn, NY. Kon
stancija Thomas, Endwell, NY; 
Eleonora S. Pugh, Long Beach, 
NY; A. Pumputis, Middletown, 
NY; Veronika Kazlauskis, New 
Hyde Park, NY; Mitchell Slavin
skas New Hyde Park, NY; Regina 
Ayre, NYC, NY; Julia Raymunt, 
NYC, NY; Vyt. Anonis, Rego 
Park, NY; R. Šidlauskas, Rich- 
mond Hill, NY; Vita Simonaitis, 
Richmond Hill, NY; Br. A. Sut
kus, Richmond Hill, NY; H. Bur- 
dulis, Shirley, NY; A. Šaulys, 
Shoreham, NY; F. Petrauskas4, 
Syracuse, NY; Sophie Aleksiejus, 
Valley Stream, NY; Sofija Kulys’, 
Woodhaven, NY; Aleksandra 
Žukas, Woodhaven, NY; W. ir R. 
Kane, Pine Knoll Shores, NC; A. 
Liutkus, Euclid, OH; A. Malinaus
kas, Easton, PA; S. Misevičius, 
Honesdale, PA; Valeria Buinys, 
Philadelphia, PA; C. Tamasaus- 
kas, Philadelphia, PA; Julia 
Tamkevicz, Pittsburgh, PA; Rev. 
A. A. Jurgelaitis, Providence, RI; 
Aldona Kairys, No. Providence/ 
RI; P. Tribuisis, Providence, RI.

Po 8 dol.: Br. Sudžinskas, 
Hellertovvn, PA.

Po 7 dol.: Emilija Ritenour, 
Pittsburgh, PA.

Po 5 dol.: F. Swilpa, Hot 
Springs, AR; J. Zadavicius, Foun- 
tain Hills, AZ; Magdalena Baraus
kas, Los Angeles, CA; A. Vosyli
us, Los Angeles, CA; Nijole EJ 
Kent, Valencia, CA; Birutė Kar
mazinas, Groton, CT; V. Burnefc 
ka, Hartford, CT; A. J. Maslaus- 
kas, Hartford, CT; Aušra Sarpa- 
lius, Hartford, CT; G. Vildzius, 
Ledyard, CT; J. Pakalnis, Man
chester, CT; Joe Tamasauskas, 
Putnam, CT; A. R. launis, Water- 
bury, CT; Vyt. Dubauskas, Coral 
Springs^JE; R. Krulikas, Ft. My- 
erSr-TL; P.I. Tyla, Leesburg, FL; 
Sophie Radę, Melbourne, FL; Z. 
Budrevicius, Palm Beach Gar- 
dens, FL; Eugenia Donovan, Port 
Richey, FL; Alvitą Kerbelis, Sem-

"Vilties" siuntinių agentūros 
atstovai Brooklyne, NY, siunti
nius vėl priims vasario 11d. nuo 
12 iki 4 vai. popiet Kultūros Ži
dinio kieme, buv. spaustuvės pa
talpose. Dėl siuntinių paėmimo 
iš kitų vietovių žiūr. skelbimą 6 
psl.

Reikalinga moteris prižiū
rėti invalidę moterį vieną dieną 
savaitėje. Be to, reikalinga mote
ris dešimčiai dienų: nuo balan
džio 10 iki balandžio 20 invalidės 
nuolatinei priežiūrai. Tomis die
nomis reikia gyventi šeimoje. 
Skambinti (201) 669-0020. (sk.) 

Jerey, 22 spektakliai bus parody
ti New Yorke, Radio City Music 
Hali patalpose nuo vasario 17 d. 
iki vasario 26 d. Po to per 
ateinančius penkerius metus 
trupė džiugins žiūrovus JAV, Ja
ponijoje, Pietų Amerikoje, Eu
ropoje ir Azijoje.

Visus džiugina mergaitės pa
jėgumas įžvelgti gėrį ir meilę kito 
asmens sieloje, o ne tik fizinėje 
apraiškoje, kuri kitam gali atro
dyti ir nepatraukli. Spektaklis 
taps puikia dovana ne tik ma
žyliams, bet ir jų tėveliams, dar 
kartą suradusiems progą pabūti 
visai šeimai kartu.

AUKOJO
inole, FL; Petre Kasparavičiūtė, 
St. Petersburg, FL; A. Butkus, 
Chicago, IL; J. Masilionis, Chi- 
cago, IL; Ig. Budrys, Lockport, 
IL; A. Butas, Edgevvater, MD; 
Anna Trainovich, Arlington, MA; 
P. Stabinsch, Attleboro, MA; P. 
Zickus, Boston, MA; Emilija 
Bielkevidus, Brockton, MA; Vale- 
rie Pimanovv, Brookline, MA; 
Anne P. Nevieta, Braintree, MA; 
J. Vasys, Dedham, MA; Aldona 
M. Buivydas, Marlboro, MA; 
Marguerita Bartkus, Pepperell, 
MA; A. Bačiulis, Quincy, MA; 
Dana Eikinas, Randolph, MA; J. 
Kucinas, West Yarmouth, MA; J. 
Jacevičius, VVorcester, MA; Vyt. 
Čižauskas, Detroit, MI; K. Biels
kis, Saginavv, MI; A. Mikėnas, 
Omaha, NE; F. Marcis, Reno, NV; 
F. G. Sluzas, Kearny, NJ; Mary J. 
Kurilavicius, Linden, NJ; W. Shes- 
tak, Mountainside, NJ; Marijona 
Naruševičius, Paterson, NJ; K. 
Senulis, Paterson, NJ; Marijona 
Ramonas, Brooklyn, NY; V. So- 
lomonas, Centerport, NY; Ca- 
simira Genevich, Elmhurst, NY; 
R. Adamovvicz, Birutė Asheber-

Vysk. Pauliaus A. Baltakio 
šių metų veiklos kalendorius
Vasario 15 - 21 d. - Venecuelos 

lietuvių lankymas.
Vasario 21 - 24 d. - Kolumbijos 

lietuvių lankymas.
Vasario 26 d. - Arkivyskupo 

Ch. Saladkos 50 metų kunigys
tės jubiliejus, Oklahoma City.

Vasario 28 d. - Religinės Šal
pos direktorių tarybos posėdis.

Kovo 7 d. - balandžio 2 d.- 
Gavėnios rekolekcijos Daytona 
Beach, Pompano Beach, Juno 
Beach, Miami ir St. Petersburgo 
lietuviams.

Gegužės 7 d. - Prel. Dominin
ko Pociaus 50 metų kunigystės 
jubiliejus, Kearny, NJ.

Gegužės 14 d. - Sutvirtinimo 
sakramentas Prisikėlimo parapi- 

i joje, Toronte, Ont.
Gegužės 21 d. - Sutvirtinimo 

, sakramentas Šv. Kazimiero para
pijoje, Los Angeles, CA.

Birželio 13 - 18 d. - Amerikos 
vyskupų konferencijos posėdžiai, 
Chicago, IL.

Spalio 15 d. - Šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos 100 metų su
kaktis, Minersville, PA.

Spalio 22 d. - Šv. Petro ir Povi
lo lietuvių parapijos 100 metų 
sukaktis, Elizabeth, NJ.

Lapkričio 12 - 16 Amerikos 
vyskupų konferencijos posėdžiai, 
VVashington, DC.

Gruodžio 11 d. - Charleston 
diecezijos 150 metų sukaktis, NC.

Noriu parduoti dideli rin
kini pašto ženklų. Ženklai 
gerame stovyje, įdėti į plastiką, 
išleisti nuo 1889 m. iki 1993 m., 
įvairių valstybių: Amerikos, Vo
kietijos, Čekoslovakijos, Rusijos, 
Azijos šalių ir kt. Jų kainos: vie- 
nos valstybės perkant po vieną - 
30 centų; perkant visus tos vals
tybės ženklus - po 20 centų. Dėl 
daugiau informacijų rašyti: Edw. 
Kačinskas, 900 St. Charles Avė., 
Baltimore, MD 21229 arba skam
binti tel. 410 - 247 - 3269.(sk.)

Laiminga pabaiga Walt Disney World on Ice spektaklyje 
"Beauty and the Beast".

gas, Elmhurst, NY; S. Mazilis, 
Fishkill, NY; Josephine Ciplic- 
kas, Flushing, NY; Getruda Va
laitienė, Great Neck, NY; Veroni
ka Gudas, Jamaica, NY; Henrika 
Graziunas, Richmond Hill, NY; 
Rima Gudaitis, Richmond Hill, 
NY; Aldona Svalbonas, Rich
mond Hill, NY; D. Kulys, Ridge- 
wood, NY; Sofija Sipaila, Way- 
land, NY; St. Karmazinas, Wood- 
haven, NY; St. George Church, 
Cleveland, OH; P. Baras, Media, 
PA; V. Susinskas, Philadelphia, 
PA; S. Allalunis, Pittsburgh, PA; 
A. B. Levenoviwich, Kenosha, 
WI.

Po 3 dol.: J. Vąich, Largo, FL.
Po 2 dol.: V. Taraska, Wick- 

liffe, OH; Stase Dzekciorius, So. 
Bethlehem, NY.

Už kiekvieną auką 
nuoširdžiai dėkojame.

Darbininko administracija

Geriausios 
dovanos

Lietuvių - anglų kalbų žo
dynas. B. Piesarskas, B. Svece- 
vičius. 512 psl., kietais viršeliais. 
Turi apie 27,000 žodžių. Kaina 
15 dol.

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas. V. Baravykas. 590 psl., 
kietais viršeliais. Turi apie 30,000 
žodžių. Kaina 15 dol.

Lithuanian Cookery. Au
torė Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 
m. išleista 5-ji laida šios popu
liariausios lietuviškų valgių viri
mo knygos anglų kalba. Kas 
norite pagilinti savo virimo ži
nias, - rasite labai daug populia
rių lietuviškų valgių gaminimo 
receptų. Labai tinkama dovana 
lietuviškai nekalbantiems. Kai
na 15 dol. Persiuntimas - 1.50.

"Lithuania 700 Years", ang
liškai parašyta knyga yra geriau
sia dovana Jūsų amerikiečiams 
draugams. Ji supažindina su Lie
tuvos senove, jos spalvinga isto
rija, nepriklausomybės laikotar
piu, okupacijomis ir rezistencija. 
Tai garsių lietuvių istorikų ir 
politikų straipsnių rinkinys. Kny
gą redagavo dr. Albertas Gerutis. 
I angių kalbą vertė Algirdas Bud- 
reckis. 456 psl. Kaina 25 dol., 
įskaitant persiuntimą.

"Moteris su baltu chala
tu". Dr. Konstancija Paprockaitė 
- Šimaitienė. 494 psl. didelio for
mato knyga-kietais viršeliais. Čia 
telpa 35 medicinos daktarės pasa
kojimai apie išgyvenimus, dir
bant ligoninėse. Kaina 20 dol.

Visos knygos gaunamos rašant; 
Darbininkas

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207.

Užakant žodynus, pridėti po 1 
dol. persiuntimui; užsakant "Mo
teris su baltu chalatu" - pridėti 2 
dol.

^^feDėkojame

Dr. Jonas Bilėnas, Melville, 
NY, kaip kasmet, taip ir šiemet, 
užmokėjo prenumeratą, atsiųs
damas 100 dol. čekį. Nuolati
niam mūsų spaudos rėmėjui 
nuoširdžiai dėkojame.

Antanas Kiveta, Staten Is- 
land, NY, sužinojęs apie "Dar
bininko" finansinius sunkumus, 
atskubėjo į pagalbą, apmokėda
mas prenumeratą su 100 dol. 
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą.

J. A. Milukas, Garden City, 
NY, yra ilgametis dosnus mūsų 
spaudos rėmėjas. Ir šiemet ap
mokėjo prenumeratą su 100 dol. 
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už 
nuolatinę paramą.

Monika Lembertienė, San
ta Monica, CA, dosniai parėmė 
mūsų spaudą, apmokėdama 
"Darbininko" prenumeratą su 
100 dol. čękiu. Nuoširdžiai dėko
jame už "Darbininko" stiprini
mą.

Kazys Sipaila, Hillside, NJ, 
kaip kasmet, taip ir šiemet, ap
mokėjo savo prenumeratą, at
siųsdamas 100 dol. „čekį. Nuo
širdžiai dėkojame už nuolatinę 
paramą laikraščio išlaikymui.

Salomėja Duoba, Nonvood, 
MA, apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu ir tuo dosniai 
parėmė mūsų spaudą. Nuošir
džiai dėkojame.

TALPINTUVAI PER TRAN- 
SPAK siunčiami kas savaitę. 
Skubius siuntinius siunčiame 
AIR CARGO. TRANSPAK, 
2638 W. 69th Street, Chicago, 
IL 60629. Telef. 312 436-7772. 
CONNECTICUT valstijoje 203 
232-6600. (sk.)

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. 516 377 - 
1401. (sk.)

Povilo Žumbakio, "Dar
bininko" bendradarbio, radijo 
programų komentarai, papildyti 
ir suredaguoti, išleisti knyga "Ba
lionai, bananai ir biurokratai*. 
Tai 205 psl. su 207 išnašomis ir 
11 psl. indekso knyga, minkštais 
viršeliais, vidutinio formato. Ko
mentarai, datuoti nuo 1992 m. 
liepos 2 d. iki 1993 m. lapkričio 
28 d., liečia įvairius politinius, 
teisinius ir ekonominius klau
simus, tautiečių interesus užsie
nyje ir Lietuvoje. Knyga gau
nama, atsiuntus "Darbininkui" 
15 dol. auką. Visas pelnas skiria
mas lietuviškų radijo programų 
rėmimui ir lietuviškos spaudos 
darbų išlaikymui.


