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LIETUVOJE IR

APIE LIETUVĄ

Uetuvos Aukščiausioji Tary
ba pradėjo savo šeštą ir pasku
tinę sesiją. Kitą kartą jau rinksis 
naujai išrinktas seimas (po spalio 
25 d. rinkimų). Šios sesijos vado
vu išrinktas Aurimas Taurantas, 
priklausąs prie Tautos pažangos 
frakcijos.

— Vytautas Landsbergis 
buvo nuvykęs į Ispaniją ir daly
vavo Sevilijoje veikiančios paro
dos “Ekspo 92” Lietuvos dieno
je, kuri buvo surengta rugsėjo 6 
d.

— Lietuvos liberalų sąjunga 
rugsėjo 5-6 dienomis suruošė 
ypatingą suvažiavimą, kuriam 
vadovavo Vytautas Radzvilas. Jis 
pranešė, kad liberalams pavyko 
sudaryti sąjungą su ūkininkų 
partija, ir daroma žygių sudaryti 
panašią koaliciją su centriniu 
sąjūdžiu.

Vilniaus radijas praeitą sa
vaitę pranešė, kad į Klaipėdos 
uostą buvo atplaukę 8 Amerikos 
karo laivai, kurie veikia NATO 
žinioje, vadovaujami admirolo. 
Taip pat pranešė, kad nauji pini
gai, lietuviškas litas, bus įvesti 
nuo spalio 1 iki 10 d.

— Romualdas Kalonaitis Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiumo- 
paskirtas Lietuvos Respublikos 

‘nepaprastuoju ir įgaliotuoju am
basadoriumi Švedijos karalys
tėje. Naujasis ambasadorius yra 
inžinierius-ekonomistas, aštuo- 
nių mokslo ir kultūros istorijos 
bei vaikų grožinės literatūros 
knygų autorius.

— Audrius Misevičius, nauja
sis finansų ministras, rugsėjo 9 
d. pirmoje spaudos konferenci
joje pranešė, kad dabar valsty
bės biudžetas ne deficitinis: iš
laidos neviršija pajamų. Finansų 
sistema šlubuojanti todėl, kad 
nėra tinkamos mokesčių apskai
tos ir didelė jų dalis neįplaukia 
į biudžetą. Žadama keisti ben
drojo ir individualiojo akcizo 
pelno mokesčius.

— Europos bendrijos energe
tikos centras atidarytas Vilniuje. 
Centras padės Lietuvai pagal 
modernią pasaulinę technologiją 
kontroliuoti ir taupyti energiją.

— K Turkijos Lietuva nupir
ko du prekybinius laivus. Jie pa
vadinti “Mindaugo” ir “Algirdo” 
vardais. Iš Rusijos perkamas vie
nas karo laivas bus naudojamas 
Baltijos jūros pakrančių sargy
bai. Iš Izraelio Lietuva nupirko 
keletą šimtų automatinių ginklų.

LANDSBERGIS KALBĖS 
JUNGTINĖSE TAUTOSE

Lietuvos Misija Jungtinėse 
Tautose praneša, kad rugsėjo 27 
d., sekmadienį, į JAV atvyksta 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis.

Pirmininkas Landsbergis kal
bės Lietuvos valstybės vardu JT 
Generalinėje Asamblėjoje 
rugsėjo 28 d. popietinėje sesijo
je. Jo apsilankymo proga numa
tyti susitikimai su JT Generali
niu sekretorium Boutros Bou- 
tros-Ghali, kitų valstybių atsto
vais ir spauda.

Pirmininką lydės patarėja Lo
reta Zakarevičienė ir užsienio 
reikalų ministerijos Amerikos 
skyriaus I-asis sekretorius Arnol
das Milukas.

KURIANT BROLIŠKĄ IR LAISVĄ LIETUVĄ
Lietuvos vyskupų ganytojinis laiškas, kurį klebonai perskaitė tikintiesiems rugsėjo 

antrąjį sekmadienį *

Pirmieji suverenumo metai
Istorijos ir laiko Viešpačiui — 

Dievui padedant, mūsų Tėvynė 
atgavo laisvę ir nepriklauso
mybę. Katalikų bažnyčiai pasi
baigė slogus, ilgas ir kankinantis 
periodas. Iškovota laisvė vėl 
mums primena prisikėlusio Kri
staus pergalę prieš mirtį, ma
lonės — prieš nuodėmę.

Nepaisant daugelio užgriu
vusių ekonominių rūpesčių Lie
tuva kupina vilties, ryžto ir 
tikėjimo. Tai demokratijos lai
das. Dešimtmečiais atitraukta 
nuo politinių ir socialinių įsipa
reigojimų lietuvių tauta ėmė na
grinėti ir aiškintis svarbiausias 
visuomenės problemas. Pra
dėjusi orientuotis į naujas sche
mas, mūsų ekonomika atneša ne 
tik sunkumus, bet ir naujas per
spektyvas.

Atgimusios Lietuvos balsas su 
pagarba išklausomas didžiau
siuose Europos ir pasaulio foru
muose. Efektyvi parama mūsų 
jaunai valstybei — š. m. liepos 
mėnesį Helsinkyje pasiektas su
sitarimas: Lietuvos teritorija pri
valo būti visiems laikams laisva 
nuo svetimšalių kariuomenės. 
Vilniuje įsikuria vis daugiau 
užsienio šalių pasiuntinybių.

Šiandien Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje drauge su kitomis re
liginėmis konfesijomis atgavo 
laisvę. Metų metais profaniškais 
tikslais naudotos ir net išniekin
tos bažnyčios (prisiminkime kaip 
buvo pažeminta Šv. Kazimiero 
bažnyčia Vilniuje, įsteigiant ten 
ateizmo muziejų), vėl atveria 
savo duris tikintiesiems. Naujai 
atgyja ilgai varžytas sakramenti
nis bei katechetinis gyvenimas. 
J mokyklas grįžta religinis vaikų 
auklėjimas. Paremdamas Lietu
vos suverenitetą, Šventasis Sos
tas įsteigė dar vieną metropolinę 
provinciją su arkivyskupijos cen
tru Vilniuje. Atsikuria kunigų 
seminarijos ir vienuolijos. Savo 
duris studentams iš Lietuvos 
atvėrė Šv. Kazimiero kolegija 
Romoje. Susipažinę su II Vatika
no suvažiavimo nutarimais, Lie
tuvos žmonės geriau suvokia 
Bažnyčios vaidmenį dabartinia
me pasaulyje.

Mes, vyskupai, drauge su visa 
dvasininkija ir tikinčiaisiais, po 
50 izoliacijos ir priespaudos 
metų, džiaugiamės turėdami Šv. 
Tėvo atstovą Lietuvoje arkivy
skupą Justo Mullor Garcia. Dar 
prieš atvykimą į Vilnių 1991 
metų vasario mėnesį, Jungtinėse 
Tautose popiežiaus vardu jis rei- 
kalavo pripažinti Lietuvos ne
priklausomybę. Tuo Šventojo 
Sosto atstovas nusipelnė tikrą 
mūsų tautiečių pagarbą.

Katalikų gyvenime svarbus 
įvykis — popiežiaus Jono Pau
liaus II pareiškimas, padarytas 
Lietuvos ambasadoriui prie 
Šventojo Sosto įteikiant skiria
muosius raštus, apie savo norą 
kitų metų rugsėjo mėnesį atvykti 
į Lietuvą. Šventasis Tėvas pa
sakė, kad tai yra jo senas troški
mas, ir pasidžiaugė pakvietimų 
iš Lietuvos bažnyčios hierarchi
jos ir civilinės valdžios sutapi
mu. Mūsų tautos istorijoje tai 
bus pirmas toks įvykis. Numato
ma, kad tuo pačiu metu Šventa
sis Tėvas lankysis Latvijoje ir 
Estijoje.

Lietuvos Vyskupų Konferen
cija, su didele pagarba įvertinda
ma mūsų tautos dvasinį subren-

dimą, įgytą kančiose ir išbandy
muose, laikėsi tylios stebėtojų 
pozicijos, vengdama kišimosi į 
visuomeninių-politinių proble
mų sprendimą.

Sielovadinis žvilgsnis 
j Lietuvos tikrovę

Tačiau jau atėjo laikas kreiptis 
į katalikišką bendruomenę ir į vi
sus Lietuvos žmones artėjančių 
rinkimų į Seimą ir naujosios Lie
tuvos Konstitucijos priėmimo 
klausimais, bei dėl Šventojo 
Tėvo atvykimo į Lietuvą. Visi 
mes turime prisidėti, kad po
piežius Jonas Paulius II rastų 
Gedimino, Mindaugo ir Vytauto 
šalį, kuriančią laisvą, demokra
tišką visuomenę.

Dabar rengiama naujoji Kon
stitucija turėtų nedviprasmiškai 
užtikrinti spartesnį perėjimą 
prie darnaus, broliško, taikaus ir 
solidaraus piliečių sugyvenimo.

Sovietinės okupacijos metu, 
vyriausybė, sutapusi su totalita
rine komunistų partija, diktavo 
visus viešus ir privačius sprendi
mus. Mūsų valstybės pagrindi
nis įstatymas turi įteisinti žmo
gaus asmenį socialinio, politinio 
ir ekonominio gyvenimo centre. 
To reikalauja ir natūralioji teisė. 
Tai ne kartą buvo akcentuota po
piežių ir II Vatikano suvažiavimo 
mokyme. Savo tarnystės pra
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Demonstruotojai prie Lietuvos Parlamento rūmų išreiškia savo nuomonę. Nuotr. Viktoro 
Kapočiaus

UNIVERSITETAS ATGIJO NAUJAIS ŽIEDAIS
Vilniaus universiteto rektorius prof. R. Pavilionis atidaro naujuosius mokslo metus

Universiteto profesūrai, stu
dentijai ir užsienio svečiams da
lyvaujant, rugsėjo 1 d. Vilniuje 
prasidėjo naujieji akademiniai 
metai. Ta proga rektorius prof. 
Pavilionis pasakė kalbą, kurią 
dėl informacijos gausumo “Dar
bininko” redakcija pateikia be
veik ištisai:
— Kaip daugelį kartų iki šiol, 
kaip prieš dešimtmečius, ir šimt
mečius, šiandien Didysis Uni
versiteto Kiemas ir visi jo mūrai 
liudija dar vieną Pradžią, amžiną 
atsinaujinimą, mūsų amžinos ke
lionės į Šviesą ir Tiesą naują 
tarpsnį, įrašomą į Universiteto 
ir Lietuvos istoriją trumpa, bet 
savita data — 1992 m. rugsėjo 
pirmąja.

Ir visi čia susirinkę — ir ati
davę Universitetui visą gyveni
mą, ir tik šiandien įšventinti į jo 

džioje Šventasis Tėvas Jonas 
Paulius II, pirmoje enciklikoje 
rašė, kad Bažnyčia “sugrąžino 
žmogui jo paties kilnumą ir buvi
mo pasaulyje prasmę” (pal. Re- 
demptor Hominis, II).

Praėję penkiasdešimt prievar
tinio ateizmo metų — tai aki
vaizdi žala, padaryta žmogui. 
Savo metu, kreipdamasis į atei
stinius režimus, II Vatikano su
važiavimas pastebėjo: “žmogaus 
kilnumas ir amžinojo gyvenimo 
viltis buvo stipriai iškreipti ir 
sužaloti” (plg. Gaudium et spės, 
21). Betgi Dievas privalo užimti 
savo vietą kasdieniniame tiki
nčiojo gyvenime. Vertindami 
Vyriausybės pastangas atstatyti 
religinę laisvę, mes, vyskupai, 
laukiame patobulintų įstatymų 
įjungimo į naująją Konstituciją.

Mes, ganytojai, esame visų ti
kinčiųjų bendruomenių suda
rančių demografinę daugumą, 
kasdienio džiaugsmo, vilčių ir 
lūkesčių liudytojai ir todėl esa
me įsitikinę, jog turi būti siekia
ma, kad naujoji Konstitucija 
nebūtų dviprasmių kompromi
sų, partinių interesų ar skubotų 
bei dirbtinių susitarimų vaisius. 
Mūsų tautiečiai nori turėti euro
pietiškų Konstituciją, turtingą 
didžių vertybių ir metodų pasi
rinkimu. Tik šitokia Konstitucija 

piliečius — jau esame Istorijos 
dalyviai. Vilniaus Universiteto ir 
Lietuvos istorijos, ir tos istorijos, 
kurios laiką skaičiuoja žvaigždės, 
pakibusios virš senosios Marty
no Počobuto observatorijos.

“Hinc itur ad astra" — iš čia 
kylame į žvaigždes.

Prieš laiką ir amžinybę — kas 
esame: tik aktoriai trumpoje 
asmeninės istorijos pjesėje ar ko
kio didesnio, reikšmingesnio 
vyksmo dalyviai?

Kelionė j žvaigždes
Kurlink mūsų kelionė — ar tik 

link artimiausios lengviausiai pa
siekiamos stotelės, ar kur kas to
liau — per sunkumus ir išmėgi
nimus, per pagundas ir neviltis, 
per purvą ir netektis — į žvaigž
des, į Šviesą, į Ateitį?

Ar tik einame, ar ir vedame? 
Ar išsiplečia šitie mūrai nuo

Jungtinių Tautų 47-osios Generalinės Asamblėjos prezidentas 
Bulgarijos užsienio reikalų ministras Stoyan Ganev. UN Photo

JT PRADĖJO GENERALINĖS 
ASAMBLĖJOS 47-ĄJĄ SESIJĄ

KĘSTUTIS K. MIKLAS 
“Darbininko”akredituotas 

korespondentas Jungtinėse Tautose

Rugsėjo 15 d., kaip kasmet 
trečiąjį mėnesio antradienį, pra
sidėjo metinė reguliari šios tarp
tautinės organizacijos Genera
linės Asamblėjos sesija.

Nebuvo ji šiemet tokia pakili, 
kaip pernai, kai į Jungtines Tau
tas priimta Lietuva, Latvija ir 
Estija ir kai jų vėliavos pakeltos 
priešais Generalinės Asamblėjos 

mūsų minčių gausos ir dvasios 
platybės, ar tik susiglaudžia iš 
nejaukumo, kad ne tie čia 
vaikšto ir kalba, ir moko, ir mo
kosi, o jų mintys nepakyla au
kščiau žemiausios palangės ir 
neįsilieja į amžiną, šį kiemą ir 
visą Universitetą nuo amžių gau
busį minčių ir dvasingumo aidą?

Šventoje mūsų kelionėje į 
Šviesą ir Tiesą per praėjusius 
metus Universiteto šeimą pali
ko, pasitraukę amžinybėn, mūsų 
kolegos----

Čia rektorius paskaitė 15 pa
vardžių. tarp jų ir Algirdo Grei
mo, mirusio Pary žiuje, visą savo 
išmintį ir sielą atidavusio Uni
versitetui. Visųjų atminimas pa
gerbtas susikaupimo minute.

Toliau rektorius tęsė:
— Laikas nusineša, ir laikas atne-

(nukelta į 2 psl-)

Tada Generalinės Asamblėjos 
didžioji salė buvo perpildyta ne 
tik viso pasaulio kraštų delegaci
jų spaudos atstovų, bet ir gau
sybės svečių, tarp jų ir gražaus 
būrio lietuvių.

Šiemet to nesimatė. Ir pati se
sija prasidėjo pusvalandį pavėla
vus. Delegatų kėdėse daug 
tuščių vietų. Penki kraštai — 
Pietų Afrika, Gruzija, Uzbeki
stanas, Tadžikistanas ir Slovėnija 
neatsiuntė savo atstovų.

Daugelio tautų kėdėse matėsi 
tik po vieną atstovą, sėdintį ne 
pirmoje vietoje, tai reiškia esantį 
žemesnio rango diplomatą.

Ir Lietuvos vieta buvo nepil
na. Iš šešių kėdžių tik trys buvo 
užimtos. Sėdėjo ambasadorius 
Anicetas Simutis su patarėjais — 
Algimantu Gurecku ir Darium 
Sužiedėliu. O pernai toje vietoje 
sėdėjo Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, užsienio reikalų 
ministras Algirdas Saudargas, jo 
pavaduotojas Gediminas Šerkš
nys, ambasadoriai Anicetas Si
mutis ir Stasys Lozoraitis, ir 
Aukščiausiosios Tarybos užsie
nio reikalų komisijos pirminin
kas Emanuelis Zingeris.

Sesijos prezidentas—bulgaras

Šiemet nebuvo varžybų ir dėl 
sesijos prezidento posto. Jau 
pernai buvo nuspręsta, kad juo 
bus asmuo iš Rytų Europos blo
ko.

Rusija pasiūlė kandidatą, jau
ną, 37 metų amžiaus diplomatą, 
Bulgarijos užsienio reikalų mini
strą Stoyan Ganev. Nesant dau
giau kandidatų, jis buvo išrinktas 
aklamacijos būdu.

Stoyan Ganev gimė 1955 m. 
liepos 23 d., Bezardjik miestely-
je, Bulgarijoje.

Baigęs teisių fakultetą Sofijos 
universitete, 1985 m. apgynė di
sertaciją iš konstitucinės teisės 
ir tais pačiais metais pradėjo 
dėstyti konstitucinę teisę tam 
pačiam universitete.

Nuo pat studentavimo laikų 
veikė opozicijoje prieš komunis
tinę santvarką. Nuo 1990 m. jis 
Bulgarijos krikščionių demokra
tų partijos vadas. Tais pačiais 
metais jis išrinktas į Bulgarijos 
parlamentą, o 1991 m. lapkričio 
8 d. jau užsienio reikalų minist
ras pirmame nekomunistiniame 
kabinete, po 47 metų komunistų 
dominavimo. Jis taip pat ėjo ir 
vicepremjero pareigas. Jis daly
vavo įvairiose tarptautinėse kon
ferencijose. Bulgarijos vardu jis 
siūlė, kad Artimųjų Rytų taikos 
procesas būtų tęsiamas Bulgari-

(nukelta į 5 psl.)



Karaliaus Mindaugo šventės proga Vilniuje, Katedros aikštėje, kalba vysk. Juozas
Tunaitis. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

Universitetas atgijo naujais žiedais
(atkelta iš 1 psl.)

ša. Ir kaip pagonys, ir kaip krikš- 
čionys;- ir kaip Universiteto 
žmonės, šviesos misionieriai 
ankstyvą rudenį skaičiuojam 
derlių ir sėjam naują sėklą.

Tarp žymiųjŲ Europos 
universitetų

Toliau rektorius tęsė:
— Praėję metai mums atnešė 
daug vaisių: mūsų visų pastango
mis senasis Universitetas — kaip 
ąžuolas, giliai įleidęs šaknis į 
Lietuvos žemę, —į šimtmečiais 
kauptą Europos mokslo ir 
kultūros tarpą, atgijo naujais žie
dais, naujomis šakomis ir vėl — 
atpažintas tarp žymiųjų Europos 
universitetų — tapo matomas 
toli už Lietuvos ribų.

Nauji fakultetai, katedros, 
centrai, institutai, pradėta įgy
vendinti nauja studijų tvarka, 
mūsų mokslininkų aukšti tarp
tautiniai įvertinimai, ligi šiol ne
matytas studentų ir profesorių 
srautas į Vakarų mokyklas, paga
liau vis labiau atgimstanti Uni
versiteto dvasia — visa tai liudija 
Universiteto gyvastį, jo nuosta
bų gebėjimą nuolat atgimti, tur
tinti Lietuvą ir pasaulio kultūrą.

Ir visa tai mūsų visų daryta, 
anaiptol ne visuomet palankiau
siomis sąlygomis, ne visuomet 
kam nors įtinkant ar patinkant. 
Bet daryta — ir tas yra mūsų 
sėkmės pagrindas — jau laisvos 
dvasia ir vis labiau laisvėjančios 
kūnu Lietuvos sąlygomis.

Visa tai darėme, jausdami 

Alena Vileišytė-Devenienė, atvykusi iš JAV, birželio 5 d. Kau
ne kalba savo tėvo, Lietuvos valstybės tarybos nario, Neprik
lausomybės akto signataro, Kauno miesto burmistro Jono Vi
leišio paminklinės lentos atidarymo iškilmėse. Šios ir kitos 
Jono Vileišio pagerbimo iškilmės Lietuvoje buvo suruoštos 
ryšium su jo mirties 50 metų sukaktimi. Nuotr. Ed. Šulaičio

žemę po kojomis, bet žiūrėdami 
ne tik į žemę — nuolat pažvelg
dami į žvaigždes, į ateitį, ir šitaip 
pasitikrindami savo judėjimo 
kryptį.

Darbų programa
Šiandien pradėdami naujus 

studijų, ieškojimų ir kūrybos 
metus, sėdami naują sėklą, gal
vojame apie tai, ką išauginsime. 
Turime aiškią darbų programą ir 
tvarką.

Sieksime vis plačiau ir svariau 
dalyvauti tarptautiniuose akade
miniuose mainuose, o tai sąlygos 
tolesnius pokyčius studijų turi
nyje ir būduose.

Fakultetai, katedros turės 
užtikrinti vis didesnę studijų ir 
tyrimų įvairovę, laikydamiesi 
akademinės laisvės principo, at
sižvelgdami tiek į individualius 
studijuojančiųjų polinkius, tiek į 
paties gyvenimo, į krašto porei
ki us ir —ypač—į tikro, įvairiau
sio universitetinio lavinimosi są
lygų sudarymą.

Mūsų profesūra, remdamasi 
Universiteto Tarybos ir Senato 
priimtomis nuostatomis, turės 
teisę reikalauti palankesnių aka
deminio darbo ir kūrybos sąly
gų. O universiteto vadovybė, 
laikydama savo pareiga rūpintis 
viso universiteto technologiniu, 
materialiniu, atsinaujinimu, pri
mygtinai skatins visus fakulte
tus, katedras, centrus ir institu
tus savarankiškai ieškoti savo 
būties gerinimo būdų — tiek 
įrangos, tiek studijų ir tyrimų 
medžiagos naujų mokslo ryšių 

įgijimo prasme.

Savarankišku keliu
Jau šiandien turime ne vieną 

tokį tikro savarankiškumo pavyz
dį. Čia paminėsiu tik vieną kitą 
atvejį — Praktinės lietuvių kalbos 
katedrą, šiemet rengusią lituani
stikos studijas užsieniečiams, 
Skandinavistikos katedrą užtik
rinusią Šiaurės kraštų visapusiš
ką paramą, Filosofijos fakultetą, 
suruošusį tarptautinę politikos 
mokslų vasaros mokyklą, Skystų 
kristalų laboratoriją, permetusią 
tiltą į Japoniją, fizikus — lazeris- 
tus, plečiančius tarptautinius 
kontraktus, biochemikus ir bio
logus, Komunikacijos fakultetą, 
laimėjusį UNESCO grantą, pro
gramos “TEMPUS” laimėtojus. 
Visų suprantama, nesuminėsiui.

Parama iš užsienių
Mes didžiai vertiname para

Kuriant brolišką
ir laisvą Lietuvą

(atkelta iš 1 psl.)

padės kraštui sukurti taikų, tik
rai klestintį gyvenimą. Vardan 
taikos ir broliškumo niekas netu
ri teisės blokuoti ar trukdyti 
kūrybingus sprendimus.

Kuriant naują 
visuomenini klausime

Mes, vyskupai, būdami laisvi 
ir atsakingi žmonės, norime iš
reikšti savo konstruktyvias pa
stabas artėjančių rinkimų į Sei
mą klausimu. Mūsų tylėjimas 
neturi būti suprastas kaip nuo
laidžiavimas abejonėms ar pa
tikėtos sielovados apleidimas. 
Nesiskirdamas nuo kitų demok
ratinių visuomenių, mūsų Parla
mentas gali sudaryti ir sudaro 
politinės konfrontacijos forumą, 
parengia teisėtus įstatymus, ieš
ko būtino politinio sutarimo, 
ypač šiuo istoriniu mometu, kurį 
mes visi išgyvename.

Mums kartais susidaro 
įspūdis, kad dabartiniame Parla
mente neretai vyrauja asme
ninės ambicijos, siekiama egoi
stinių tikslų, vietoj to, kad būtų 
tarnaujama visos tautos gerovei. 
Šitokia laikysena sukelia Lietu
vos žmonių nepasitikėjimą.

Tauta susirūpinusi, todėl 
kalbėti apie šią tikrovę sveika ir 
išmintinga. Lietuvos žmonės ti
kisi, kad naujai išrinktame Sei
me politinė konfrontacija vyks 
atvirai, nuoširdžiai. Mūsų tautos 
krikščikoniškoji tradicija, tvirtai 
įsitikinusi — tik tiesa padaro 
žmones laisvus. Mes norėtume, 
kad dabarties pagrįsti būkštavi- 
mai būtų įveikti. To reikalauja ir 
viešoji žmogaus etika.

Aukščiausiojoje Taryboje ir ki
tose valdžios struktūrose daly
vauja ne tik tikri Lietuvos patrio
tai, bet ir buvusieji sovietinės 

mą, mums teikiamą kitų kraštų. 
Norvegų kompiuterinė įranga, 
amerikiečių medicininė apa
ratūra, kita technika ir studijų 
medžiaga, pasiekianti mus iš Eu
ropos ir kitų kraštų — vienas 
svarbiausių mūsų egzistavimo 
šaltinių, ir šiemet jų, tokių šalti
nių, dairysimės dar atkakliau.

O šiandien, dalyvaujant mūsų 
šventėje mūsų rėmėjams, gar
bingiems tautiečiams iš Ameri
kos, VLIKo pirmininkui dr. Ka
ziui Bobeliui ir Tautos Fondo 
pirmininkui Aleksandrui Vekse
liui, aš tariu nuoširdų ačiū už 100 
tūkstančių dolerių ir kitokią pa
ramą pradedančiam savo veiklą 
Tarptautinių santykių institutui, 
taip pat už stipendijas Universi
teto studentams.

Nauji projektai
Laikydami pirmaeile Rektora- 

to pareiga rūpestį visais fakulte
tais, šiemet ypatingą dėmesį esa
me pasiryžę skirti naujosios Uni
versiteto Bibliotekos projekto
lelesniam realizavimui Senųjų 
Universiteto pastatų susigrąžini
mui, ekonomikos studijų tole
snei pertvarkai, jau įkurtų cen-
trų ir institutų stiprinimui, taip 
pat naujų struktūrų kūrimui. 
Tarp jų — ypatingai išskirčiau 
Religijos studijų ir tyrimų insti
tuciją, kurią kursime bendromis 
Universiteto ir Lietuvos 
Bažnyčios, ypač arkivyskupo 
Audrio Bačkio pastangomis.

Bet Universitetas nėra sau tar
naujanti mokslo ir kultūros 
terpė. Universiteto aplinka — 
visa Lietuva su jos problemomis 
ir rūpesčiais. Ir šiemet — gal 
ypatingai šiemet — Lietuva turi 
girdėti savo seniausios mokyklos 
balsą, senojo Universiteto nuo- 
monę ir požiūrį, ypač — paramą 
šiuo ypatingu mūsų tautos ir Val-
stybės atgimimo, jos įsitvirtini
mo tarp laisvų, demokratiškų NEW YORKNEVV JERSEY-Laisvė s Žiburys, sekmadieniais 9-10
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santvarkos aktyvistai. Nors dau
gelio politinė laikysena pasi
keitė, bet kai kuriuos slegia kola
boravimo su okupantais našta.

f Remiantis evangeliniu sūnaus 
palaidūno palyginimu, neužten
ka vien grįžti į Tėvo namus i 
sėstis prie vaišių stalo. Šventė 
ateina į namus, kai sugrįžusysis 
savo širdyje ir prieš visą šeimyną 
gailisi už kaltes. Elementari iš
mintis, politinis įžvalgumas 
turėtų skatinti buvusius sovie
tinės santvarkos aktyvistus ne 
slapukauti slogioje tyloje, bet 
drąsiai ir viešai pasmerkti visus 
nusikaltimus ir atitaisyti skriau
das nukentėjusiesiems. Esame 
įsitikinę, kad jie dar turi gali
mybę atlikti nuoširdžią atgailą ir 
pakeisti gyvenimo būdą.

(Bus daugiau)

— Lietuva, Vokietija ir Rusija 
veda trišales derybas, kaip ge
riau panaudoti Klaipėdos-Muk
rano perkėlą. Planuojama, kad 
prekės bus perkeliamos per 
Klaipėdąį St. Petersburg, Mask
vą ir į kitas Rusijos vietas. 
Klaipėda turėtų tapti pagrindi
niu Rytų-Vakarų transporto 
mazgu. Uostas turės naujus kon
teinerių ir keleivių terminalus, 
reikalingus ryšiams su Švedija, 
Danija ir Vokietija. Šešios kom
panijos — dvi Vokietijos, Angli
jos, Danijos, Olandijos ir Belgi
jos — rungtyniauja dėl geriausio 
Klaipėdos uosto perorganizavi
mo projekto. Finansavimą teikia 
ir teiks Europos Bendrija ir Lie
tuvos valstybė.

— Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos Konstitucijos rengimo 
komisija rugsėjo 9 d. svarstė AT 
deputatų A. Tauran to ir N. Rasi- 
mavičiaus Konstitucijos projek
tą. Tai jau trečiasis Konstitucijos 
projektas. 

tetas ir šiuo laikotarpiu neabejo
tinai išliks dvasios ir minties 
laisvės, demokratijos ir kultūros 
židiniu, skleidžiančiu šilumą ir 
šviesą visai Lietuvai ir susišau
kiančiu su tokiais židiniais visa
me pasaulyje.

Ir šiemet — kaip mus įparei
goja Istorija ir Didžiosios Uni
versitetų Chartijos signataro 
priedermė — mes kaip akies 
vyzdį saugosime Universiteto 
autonomiją — tikrąjį mūsų aka
deminės laisvės ir orumo garan
tą, dar kartą patvirtindami tas

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 
Fway St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296- 
2244.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg 
Beach, FL 33706. TeL 813 360-5577. KENFIELD WOODLAWN 
FUNERAL HOME, 200 Pasadena Avė., S. St. Petersburg, FL 33707. 
Tel. 813 345-9393. WOODLAWN MEMORY GARDENS, 101 58th
St., S. St. Petersburg, FL 33707. Tel. 813 345-9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgesvood, 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 BeU Baking Co. Lietuviš
ka ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei 
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04Junction Blvd., 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

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

KOLODNY&KOLODNY: Virginija Kolodny, lietuviškai kalbanti 
advokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, NY 10007. Tel. 
212 349-7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavi
mas, testamentai, išnuomojimai, kondomini jumų reikalai. Turi 
leidimą praktikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEVY YORK - Lietuvos atsiminimai", sekmadie
niais nuo 2 iki 3 vai. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Music of Lithuania" programa, vedama anglų 
kalba iš tos pačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 
2 vai. popiet. Dr. J. J. S tu ka s - direktorius, 234 Sunlit Dr., 
VVatchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.

MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja visuo
se teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadway, 
Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 962-5810.

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
QUEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326-1282; 326-3 ISO

TAI MtJSU vienintkU vieta 
- GAUSI PARODU SALE 

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
* LĖKTUVAI
*• LAIVAI (CRUISES)
* TRAUKINIAI (AMTRAK)
* AUTOBUSAI
* NUOMOJAMOS MAŠINOS
* VIEŠBUČIAI
* ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 
GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

teises, laisves, pareigas ir privi
legijas, kurias mums prieš 413 
metų suteikė Lietuvos karalius 
Steponas Batoras ir popiežius 
Grigalius XIII, ir kurias naujai 
patvirtino Universiteto Statutas 
— Lietuvos Respublikos Įstaty
mas.

Iš širdies sveikinu visus mūsų 
bendruomenės narius — senuo
sius ir tik ką įšventintus — stu
dentus ir profesorius, visus Uni
versiteto tarnautojus, visus, ku
rie tarnauja Šviesai ir Tiesai ir 
tėvynei Lietuvai.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
PRISTATOMI J VISAS KAPINES 

NEW YORK, NEW JERSEY 
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 

IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.



Seimo rinkimai Lietuvoje
Lietuvoje vykstantys seimo 

rinkimai paliečia ir emigrantus. 
Ir jie kviečiami rinkimuose daly
vauti. Tačiau emigrantai arba 
šiaip išvykę iš Lietuvos gana pa
syviai žiūri j rinkimų reikalą. 
Ambasadorius Stasys Lozoraitis 
nusiskundė, kad balsuoti užsire
gistravo labai mažai.

Ir į pačius rinkimus žiūrima 
kažkaip skeptiškai, lyg tai mūsų 
neliestų. Deja, Kečia visus lietu
vius, nes nuo tų rinkimų priklau
sys krašto ateitis. Emigrantai juk 
tiek sielojosi, tiek triukšmavo, 
demonstravo, rašė, skambino te
lefonais, kai Lietuva buvo nutil
dyta okupantų. Tada visiems rū
pėjo Lietuvos reikalai. Taip ly
giai ir dabar turi visiem lietu
viam rūpėti, kas dedasi 
tėvynėje, kaip ten toliau vystysis 
demokratėjimo procesas, kaip 
ten įsitvirtins nepriklausomybė, 
kaip ten sustiprės ekonominė 
gerovė.

Nuvykusieji pasisvečiuoti, 
sugrįžę, parveža daug kalbų. Tos 
kalbos dažnai būna liūdno 
pobūdžio. Suprantame, tiek 
daug reikalų užgulė prisikėlusią 
valstybę, o vienybės nėra. Sei
mo atstovai elgiasi taip, lyg jiems 
-nerūpėtų Lietuvos reikalai. 
Priešingai, atrodo, kad tik 
blogėtų viskas.

Suprantama, per staigiai vi
skas vyko, per staigiai buvo išfor
muota komunistų partija. Su
prantama, kodėl, nes jos režimas 
visiem buvo per daug įkyrėjęs. 
Bet taip nutiko, kad tie buvę par
tiečiai vėl susilipdė ir kitus pri
traukė. Ir visi dabar su gailesiu 
prisimena turėtą gerą gyvenimą, 
kai galėjo kitus dėl menko nieko 
šokdinti, net į Sibirą ištremti. 
Patys dirbo labai mažai, o gerai 
gyveno.

Persitvarkymo metu jie vienas 
kito neužmiršo, aprūpino gali

mais turtais. Susidaręs Sąjūdis 
sutraukė idealistus patriotus, 
kurie norėjo kuo greičiau atsta
tyti laisvą ir tvirtą Lietuvą.

Kai Sąjūdžio žmonės įsitvirti
no Parlamente, susidarė opozici
ja, kuri stengėsi griauti, stabdyti 
Sąjūdžio darbus. Jau neberūpėjo 
bendri tėvynės reikalai, o augo 
pavydas ir noras visa sugriauti.

Tokioje tai nuotaikoje vyksta 
šie rinkimai į parlamentą. Opo
zicija yra stipri. Ekonominis gy
venimas darosi vis sunkesnis, 
keblesnis. Opozicija ir kaltina 
Vytauto Landsbergio vyriau
sybę. Patys neprisideda prie 
konstruktyvaus darbo, nes ge
riau nieko nedirbti ir kritikuoti.

Grįžę iš Lietuvos žmonės, ku
rie ten sutiko daugiau buvusius 
partiečius, atvežė ir jų nuotaikas 
— jie visi prieš Sąjūdį, prieš 
Landsbergį.

Atėjo žinios telefonu, kad 
Žemaitijoje, apie Sedą, jau vyk
doma rinkiminė agitacija, žmo
nės girdomi degtine. Gali gauti 
gerti kiek tik nori, tik balsuok 
prieš Sąjūdį.

Šiurpi tai žinia, bet ji žinia. 
Reikia tikėtis, kad jie, dar ne
pratę gyventi demokratijoje, tik
rai agituos ir tokiom primity
viom priemonėm — degtine* 
kyšiais, papirkinėjimu.

Chicagoje kilęs sąjūdis padėti 
Lietuvai išbristi iš to chaoso šau
kia ir mus. Iniciatyvos ėmėsi dai
nininkas Stasys Baras, taurus lie
tuvis, dirbęs Lietuvių Fondo va
dovybėje. Jo atsišaukime sako
ma, kad komunistai nori atsi
griebti ir suduoti jaunom de
mokratinėm pajėgom. Jie esą ir 
turtingi, tai gali vystyti plačią 
propagandą. Stasys Baras kvie
čia auka paremti šiuos rinkimus 
— paremti Vytautą Landsbergį,

(nukelia į 4 psl.)

VYSKUPŲ 
KONFERENCIJOS 

POSĖDIS
Kauno arkivyskupijos kurijoje 

rugpjūčio 18 d. įvykusiame Lie
tuvos Vyskupų konferencijos 
posėdyje, kuriame dalyvavo kar
dinolas V. Sladkevičius, Vilniaus 
arkivyskupas A. Bačkis bei visi 
Lietuvos vyskupai, pirmuoju 
klausimu buvo apsvarstytas ga- 
nytojinio laiško “Kuriant broliš
ką ir laisvą Lietuvą’* projektas. 
Dokumente, kuris rugsėjo mė
nesį paskelbtas bažnyčiose ir 
spaudoje, analizuojama dabar
tinė Lietuvos padėtis ir nurodo
ma, kaip reikėtų krikščioniškai 
spręsti iškylančias problemas.

Vyskupai išsamiai aptarė baž
nytinės teisės reikalavimą (CICp, 
Kan. 285 3), draudžiantį kuni
gams atlikiniti viešąsias parei
gas, susijusias su civilinės 
valdžios naudojimu. Pažodžiui šį 
norma skamba taip: “Dvasinin
kui draudžiama imtis viešųjų pa
reigų, kurios susijusios su daly
vavimu pasaulietinės valdžios 
vykdyme”. Svarstyta, kokį 
sprendimą priimti dėl gautų pa
reiškimų leisti kungams kelti 
savo kandidatūras į busimąjį Sei
mą.

Vyskupų konferencijos pirmi
ninkas kardinolas V. Sladke
vičius pasiūlė popiežiaus vizito į 
Lietuvą temą “Kalno palaimini
mai”. Si tema, kardinolo nuomo
ne, labiausiai atitiktų lietuvių 
tautos ir Bažnyčios praeitį ir da
bartį. Vyskupai derino galimas 
popiežiaus apsilankymo vietas,

Lietuvos Parlamente balsuojama naujo premjero Aleksandro Abišalos rinkimo metu.
Nuotr. Viktoro Kapočiaus

IŠ LIETUVOS BAŽNYČIOS GYVENIMO

kurios galutinai bus nustatytos 
kartu su Apaštalų Sosto delega
tu.

Tarpdiecezinės Katechetinės 
komisijos pirmininkas vyskupas 
S. Tamkevičius referavo apie pa
siruošimą naujiems mokslo me
tams. Visos Lietuvos mokyklos 
bus aprūpintos naujais tikybos 
vadovėliais, skirtais pirmoms 
šešioms ir 11 - 12 klasėms. Pagal 
naujus vadovėlius, parengtos 
naujos mokymo programos.

GANYTOJINIS LAIŠKAS
Savo konferencijoje vyskupai 

patvirtino ganytojinį laišką ‘Ti
kybos ir etikos dėstymas mokyk
lose” ir galutinai suredagavo 
konferencijos statutą.

Laiške pabrėžiama, kad tikė
jimo gyvenimas — tai kasdieni
nis gyvenimas su Dievu, nuro
doma, jog nepakanka vien ele
mentarių katekizmo žinių, bet 
reikia su Kristumi matyti asmens 
ir visuomenės problemas, su 
Kristumi jas ir spręsti.

Norint teisingai krikščioniškai 
apsispręsti, norint patirti visą 
tikėjimo duodamą šviesą ir at
sparą, būtinai reikia turėti dau
giau ir gilesnių, visapusiškų reli
ginių žinių, reikia, kad su 
amžiumi bręstų ir religinė prak
tika ir atsakingumas.

Vyskupai labai ragina ir prašo 
tikinčiųjų šeimas ir pačius ti
kinčius vaikus bei jaunuolius 
nuoširdžiai pasinaudoti tikybos 

dėstymu visose vidurinės mo
kyklos klasėse savo krikščioniš
kai pasaulėžiūrai ir krikščioniš
kam gyvenimo būdui formuoti.

Prašoma, kad religinės mo
ralės ir humanistinės etikos 
dėstytojai gražiai bendradar
biautų, siekdami vieno tikslo: 
doros ir tvirtos kartos Bažnyčiai 
ir Tėvynei.

NAUJOSIOS ŪTOS 
BAŽNYČIA

Rugpjūčio 2 d. Vilkaviškio vys
kupas J. Žemaitis, MIC, Naujoje 
Ūtoje, Prienų raj., pašventino 
naujai pastatytą parapijos 
bažnyčią, kuriai suteiktas Šv. 
Vincento Pauliečio vardas. Kar
tu su juo mišias koncelebravo 
Aleksoto dekanas mons. A. Gus
taitis bei svečias iš Italijos, Vati
kano radijo laidų lietuvių kalba 
rengėjas kun. K. Ambrasas, SJ. 
Naujai bažnyčiai perduota užsie
nio katalikų — lietuvių ir lenkų 
— dovana: liturginiai drabužiai 
bei indai. Naujosios Ūtos parapi
ją šiuo metu aptarnaus Prienų 
kunigai. Iškilmių proga Sutvirti
nimo sakramentą priėmė dau
giau negu du šimtai vaikų ir jau
nuolių.

Naujosios Ūtos parapija buvo 
įsteigta 1922 m., o 1924-aisiais 
klebono kun. V. Dumčiaus 
rūpesčiu buvo pastatyta medinė 
bažnyčią, kuri Antrojo pasauli
nio karo metu sudegė. Pradėjus 
uždarinėti bažnyčias ir naikinti 

parapijas, buvo panaikinta ir 
Naujosios Ūtos parapija. Tiktai 
1989-aisiais Vilkaviškio parapijai 
atgavus savarankiškumą, jinai 
vėl atgaivinta. Šios parapijos ti
kintieji, vadovaujami Prienų 
klebono mons. J. Užupio, ryžosi 
pastatyti savo bažnyčią. Tų pačių 
metų rudenį pašventinti baž
nyčios pamatai. Nepaisant sun
kių ekonominių sąlygų, darbus 
pavyko sėkmingai užbaigti. Baž
nyčios statybą aukomis parėmė 
kun. Br. Klimas iš JAV, buvę pa- 
rapiečiai, pensininkai, tremti
niai, Prienų tikintieji, vyskupi
jos kurija.

TRUMPIEJI 
KATECHETINIAI KURSAI

Nuo liepos 20 d. Vilniaus arki
vyskupijos kurijoje (60 lankyto
jų) ir Varėnoje (20 lankytojų) 
buvo organizuoti Vilniaus arki
vyskupijos trumpieji katecheti
niai kursai. Katechetai trumpai 
supažindinti su psichologinėmis 
įvairaus amžiaus vaikų ypatybė
mis, krikščioniškos pedagogi
kos pagrindais, Sv. Rašto ir 
Bažnyčios istorijos apžvalga, li
turgijos pagrindais. Paskaitas 
skaitė kun. J. Boruta, kun. S. 
Jurčys, kun. E. Merkys, kun. G. 
Petronis, klierikas G. Grušas. 
Romoje studijuojantis amerikie
tis lietuvis, metams atvykęs į tal
ką Lietuvos Katalikų Bažnyčiai, 
doc. S. Dzenuškaitė, doc. A. 
Stasiulevičius, sės. A. 
Dalgėdaitė. Dalį katechetinių 
kursų dalyvių sudarė kitų vysku
pijų katechetai, atvykę pagilinti 
savo žinių.

37 dalyviai, kursus lankę Vil
niuje, pareiškė norą tęsti studi
jas keturmečiuose katecheti
niuose kursuose. Šiais metais su
formuotas naujas pirmasis kur
sas, kuriam vadovauja kun. J5 
Boruta. Kiekvieną ketvirtadienį 
katechetai renkasi vakarais Šv. 
Kazimiero bažnyčioje.

ARKIVYSKUPIJOS 
KUNIGŲ SUSITIKIMAS
Rugpjūčio 5 d. Vilniaus arki

vyskupijos kurijoje įvyko eilinis 
arkivyskupijos kunigų susitiki
mas, kuriame dalyvavo apie 50 
kunigų. Pagrindinė pokalbio 
tema — Krikšto sakramentas. 
Susitikimui vadovavęs arkivy-

(nukelia į 4 psl.)

IS KELIONĖS TIK ASILAS 
NEGRįŽTA ARKLIU 

m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje

ANTANAS RUBŠYS
Manhattan College (54

Demeterės aukuras, kunigės ir 
varžybų teisėjų sėdynės yra iš
skobtos nuožulniuose slėnio šlai
tuose. Gidė primena, kad tik ku- 
nigė ir jos ir mergelių palyda te
galėjo stebėti vyrų varžybas, nes 
jie varžėsi nuogi. Šiaip moterims 
nebuvo leidžiama stebėti vyrų

žaidynes. O po keleto metų

varžybas.
Šventasis Olimpijos laukas 

bemaž keturkampis. Dzeuso 
šventovės asla ir pamatų likučiai 
užima jos didelę dalį pietryčių 
pusėje. Prieiti prie jos reikia 
taku tarp sukiužusių marmuro 
paminklų ir subyrėjusių pačios 
šventovės kolonų.

— Kodėl taip viskas sukiužę 
ir subyrėję? — klausiu gidę.

— Amžiai Olimpijai buvo ne
gailestingi,— aiškina gidė. 293- 
čioji olimpiada 393 m. po Kris
taus, t. y. 1169 metams praėjus 
nuo pirmosios, buvo paskutinė, 
nes sekančiais metais imperato
rius Teodosijus uždraudė pago
niškąsias apeigas ir olimpines

krikščionys pasistatė čia trijų 
navų baziliką ant skulptoriaus 
Fidijo dirbtuvės, panaudodami 
jos statybai medžiagas iš pago
niškųjų šventovių. Bet tai dar 
pusė bėdos! VI kristiniame am
žiuje, baisus žemės drebėjimas 
visiškai sugriovė šauniąją Dzeu
so šventovę. Ilgainiui abi upės 
— Alfios ir Kladeos — pamažu 
paslėpė net griuvėsius taip, kad 
tik 1766 m. Olimpija buvo anglo 
Richard Chandler aptikta, o 
1826 m. imta atkasinėti. Tam 
pradžią davė prancūzai. Bet sis
temingo atkasinėjimo darbų 
ėmėsi vokiečių Archeologinis 
institutas tik 1875 m. Darbai te- 
betęsiami ir nūdien.

Gidė giria vokiečių archeolo
gų atsidėjimą ne tik Olimpijos, 
bet ir aplamai Graikijos senovės 
tyrinėjimui. Tai jau buvau pa
tyręs, studijuodamas Eichstštto 
Kunigų seminarijoje. Vokiečių

įnašas į Šv. Rašto ir Artimųjų 
Rytų archeologiją yra milžiniš
kas. Gidė užsimena ir apie Olim
pijos muziejų.

— Ten nueisime,— sako,— 
aplankę griuvėsius. Visi, mylin
tieji Olimpiją,— tęsia gidė,— 
turėtų su dėkingumu minėti ar
cheologų Adler ir Dorpfeld var
dus. Jie nuvežė radinių į Vokie
tiją, bet čia įsteigė muziejų.

Dzeuso šventovė, statyta V a. 
prieš Kristų, nūdien tik vieta — 
pamatai, asla, marmuro krūvos. 
Gali stebėti žemės drebėjimo 
padarinius, Alfios ir Kladeos 
upių norą apkloti Dzeuso ne
laimę sąnašynu. Kur-ne-kur tik 
dyka asla,— marmuras iš šios 
vietos turbūt buvo krikščionių 
paimtas bazilikos statybai.

— Didžiuma Dzeuso šven
tovės puošmenų yra Olimpijos 
muziejuje. Be to, ten rasime ir 
archeologų atkurtą modelį,— 
susidariusią tylą pertraukia gidė.

Trumpam užsukę į netoliese 
esančius krikščionių bazilikos 
griuvėsius ir skulptoriaus Fidijas 
atelje, leidžiamės į muziejų.

Dzeuso šventovės 
frontonai muziejuje

Muziejus tikrai vėsinamas. 
Mūsų kelionės bendrai jau sėdi 
kavinėje prie sultingų gėralų. 
Muziejuje, užuot lankęs griuvė
sius, gali akis paganyti ant dido-

Gerasis Graikijos kerdžius prieškristinėje skulptūroje. Nuotr.
prof. Antano Rubšio

kų šventovės modelių. Jie atkur
ti, įjungiant archeologų aptiktus 
frontonų reljefų likučius. Dzeu
so šventovės priekį — rytinį 
frontoną puošė reljefas, vaizduo
jantis mitines Pelops ir Oino- 
maos vežimų lenktynes. Visi 
lenktynių dramos dalyviai: Oi- 
nomaos ir jo Steropė vienoje 
pusėje, Pelops ir jo Hippoda- 
meia kitoje pusėje, o šalia jų — 
vežimų aptarnautojai, vežimai ir 
važnyčiotojai. Tarp šių dviejų 
grupių stovi iškili, tarsi frontono 
ašis, Dzeuso statula.

Beveik nejučiomis pajunti 
reiklią darną: vertikalios dalyvių 
linijos sukuria šventišką tragedi
jos nuotaiką frontono centre, o 
horizontalios linijos šonuose tar
si įrėmina tragediją, nes jose yra 
ir kas laimi, ir kas pralaimi! 
Frontono reljefo lenktynės pra
šnekina žmogų.

Dzeuso šventovės vakarinį 
frontoną puošia perdėm mitolo
ginis reljefas: centaurų ir lapitų 
mūšis. Pasak mito, centaurai — 
pusiau žmogaus, pusiau arklio iš
vaizdos gyvūnai buvo pakviesti į 
lapito Peirithoos vestuves. Pa
sigėrę centaurai bandė pasigrob
ti Deidameią — jaunąją ir kitas 
lapitų moteris.

Šio frontono reljefai yra visiš
kai skirtingi nuo rytinio frontono 
reljefų. Dzeuso vietoje centre 
stovi Apolonas savo dieviškoje 
ramybėje. (Bus daugiau)
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Lėtai,neskubėdami, “prisuka
me” pirmąjį kilometrą, o jei 
skaičiuotum nuo jurtos, tai ga
rantuoti du. Aš ant nugaros bu
vau prisirišęs nedidelį maišelį, 
jame gulėjo didžiausias žmonijos 
turtas — duona. Mes tą puskilo- 
graminį duonos gabalėlį nuta
rėm paliesti tik įpusėjus kelio
nei.

“Išskrisdami iš New Yorko, jie 
turėjo kur kas daugiau vilčių 
negu aš” — pradėjo savo mono
logą Vitas — “sotūs, niekieno 
neterorizuojami, jie galėjo gerai 
apskaičiuoti savo ir jų mašinos 
galimybes. O mes? O mūsų ma
šinos kokios?! Pasižiūrėkim, 
Algi, į save. Mūsų kojos tai skar
maluoti virbalai, ant kurių 
užmautos dvi utėlėtos baidyklės 
ir dar pretenduojančios į tokią 
avantiūrą”! "Gerai, Vitai, kad 
tavo pesimizme yra šiek tiek ju- 
morėlio”. “Menkas tas jumoras, 
Algi, kai fanfaros ausyse falcetu 
mums groja finalinį Šopeno 
maršą. Pailsėkime truputį. Už 
nugaros turime nemažiau ketu
rių kilorrietrų”. Atsisėdom ir kal
ba prasidėjo apie Tiksį.

Vakaruose ėjo karas. Visoje 
Sąjungoje buvo įvestas griežtas 
maisto apribojimas. Talonų si
stema nuo Tolimiausių Rytų iki 
Vakarų, žinoma, smarkiai pa
lengvino jos gyventojams virški
nimo procesą. Tačiau uostas Tik
si nuo to buvo apsaugotas.

“Kaip norite maitintis”? — 
paklausdavo maistininkai (pišči- 
kai), jei kas ten atvažiuodavo ir 
dar nesusivokdavo, kiek gramų 
duonos gausiąs.

“Jei norite maitintis valgyklo
je, prašau štai leidimas į valgyk
lą, ten pusryčiai, pietūs ir vaka
rienė. O gal norite maistą namo 
neštis, tada leidimas į sandėlį. O 
gal ir tą ir aną? Prašau. Sandėlyje 
jus gausite visko, ko tik norėsite, 
žinoma išskyrus “spiritnoje”. 
Mėsa pas mus šaldyta, kiauliena, 
jautiena, elniena. Žuvies taip pat 
turime įvairios, omulis, kan- 
diovkė, muksumas, neima, ose- 
tioras. Žuvis šviežiai šaldyta, ne- ‘ 
seniai žvejų atvežta. Gal įvairo
vei įmkite mėsos konservų, turi
me įvairiausių. Patartume špiką 
ir dešrą būtinai paimti. Iš 
daržovių turime taip pat šio bei 
to. Yra švieži agurkai, taip agur
kai, mes juos šiltnamiuose augi
name čia Tiksi fermoje.

Labai puikių produktų turime 
iš Amerikos. Džiovintų česnakų, 
tomatų, morkų, burokėlių, 
svogūnų, bulvių, kaip švieži. Pa
siimkite būtinai sviesto, jis trijų 
kilogramų skardinėse, tikras ste
buklas. Jei mėgstate “stragani- 
ną” (šaldyta, pjaustyta žuvis), 
prašome, jai turime vynuogių 
acto, turėsite dangišką delikate.- 
są. Kepimui turime labai geros 
“Olive Oil” alyvos, lauro lapų ir 
dar velniai juos žino kokių, an
gliškai nemokame skaityti, tad 
gal patys pasirinksite. Vaisių 
deja, šviežių neturime, bet džio
vintų — kokių tik fantazija iš
neša. Iš konservuotų taip pat”.

Na ir 1.1, ir t. t. Maždaug to
kias pasakas pasakojo Tiksi 
kajūrai, prieš Naujus Metus 
užklydę su aštuonių šunų nart< 
Maštabo kraštuose. Jomis ir pa- 
penėjom savo vaizduotę. Aš savo 
ausim girdėjau tuos pagyrūnus 
meluojant, bet... iš kur tie egzo
tiški žodžiai kaip “Olive Oil” 
Špyk, cinamon?! Kaip ten 
bebūtų, bet melo ir teisybės vi- 
nigretas mus labai suintrigavo. 
Si Tiksi tema ir užėmė mūsų po
ilsio laiką.

“Šliaužiam toliau, Vitai, nėra 
čia ko seilių varvinti dėl tų ame
rikoniškų cinamonų”!

Nenuostabu, kad paskutiniųjų 
mėnesių gastronominiai katakli

zmai mumyse suformavo labai 
savotiško mąstymo charakterį. 
Žmogus, ypač jaunas, tai galėjau 
patvirtinti aš, per savo pojūčių 
prizmę, nepaprastai jautriai iš
gyvena tuos neteklius, kurie 
skausmingai susišaukia su jo fi
ziologiniais poreikiais. Todėl, 
susiaurėjęs interesų ratas susifo- 
kusuoja tik į vienos rūšies veiklą, 
į pastovias moraliniai ir fiziškai 
alinančias paieškas tų kelių, ku
rie galėtų užpildyti tą siaubingai 
kankinantį jo paties organizmo 
ląstelių vakuumą, pažįstamą 
išimtinai tiems, kurie jį patyrė 
savo kailiu.

Ir tikrai momentais atrodyda
vo, kad prieš mane, čia pat, du 
žingsniai, ir tamsus duonos ke
palas mano rankose ir į sušalusį 
jo kampą suleidžiu dantis. Ap- 
svaigdavau minutėlei. Pasipur
čius po panašių miražų reikėjo 
tuoj pat palaikyti gyvą kontaktą 
su Vitu. O jis, vargšas, gerai 
žinojau kokią dainelę užgiedos: 
“pailsėkime, sėskime, būtina 
dar kartą pergalvoti, pasverti 
mūsų šuniškos operacijos realias 
galimybes ir blaiviai, tirpsta
nčios jėgos fone, priimti galutinį 
sprendimą. Suprask, Algi, vos 
penki kilometrai praeiti, o aš 
tuoj pat pasiryžęs kapituliuoti. 
Nežinau kaip tu, bet aš manau, 
kad didžiausius mūsų planus ir 
būtinybę juos įgyvendinti^-lau
kia neišvengiamas fiasko”. —

Juo toliau, atvirai prisipažin
siu, juo labiau stiprėjo ne tik jo, 
bet ir mano paties kapituliantiš
kos nuotaikos. Kas bus, kai abu
du duetu pradėsim giedoti: 
“Sėskim pailsėkim” dainelę?! 
Man labai ši mūsų situacija pri
minė atsitikimą, kai sykį Lietu
voje, per savo lengvabūdišku
mą, ar per savo pomėgį rizikai, 
leidausi perplaukti ežerą. Ir tik 
ties jo viduriu, pradėjau paniškai 
mintyse blaškytis, ar grįžti atgal, 
ar toliau tęsti savo blogai ap
skaičiuotą plaukimą. Tada stoju
si prieš mane dilema laimingai 
išsisprendė, kai kojom pajutau 
priešingo kranto dugną. Nuta
riau niekados gyvenime neberi- 
zikuoti.

Pakėlęs balsą, energingai sa
kau: “Vitai, tu mielas mano bro
leli, ar tu supranti ką reiškia ka
pituliuoti?! Tai švarus mirties 
nuosprendis. Tai ne tik tavo ir 
mano pražūtis, bet ir mamos, se
sers, broliukų! Nenoriu, nenoriu 
amžino poilsio šioje prakeiktoje 
šalyje! Įsivaizduok, Vitai, mama 
ir mes penki vaikai paguldyti 
ten, kur brauks gal paskutines 
ašaras likusieji leisgyvi mūsų 
tautiečiai! To būti negali! Absur
das tokiuose metuose kratyti ko
jas, kai jos taip dabar mums rei
kalingos. Reikia tik kulniuoti, 
žingsniuoti pirmyn pirmyn’ ir 
nieko daugiau, supratai, Vitai”?!

Tam tikrą laiką toliau ėjome 
tylėdami, susikaupę savo minty
se. Po gero kilometro dabar aš 
nusprendžiau pailsėti, šiuo atve
ju posakis: “skubėk lėtai” ne
blogas patarėjas.

“Sėskim ketvirtajai pauzai, Vi
tai. Man, rodos, sunkiausias ke
lias bus tik iki pusiaukelio, ten 
mes sugriaušim duonos likutį, o 
po to pastiprėję lėksim kaip ant 
sparnų arčiau tikslo”. “Kiek ma
nai, Algi, mes nuėjome”. — 
liūdnokai paklausė Vitas. “Tu 
neklausk kiek nuėjom, o klausk 
kiek liko, bus linksmiau. Blo
giausiu atveju jei ir liekam vie
nas iš mudviejų ant ledo, kitas 
ten nuėjęs tikrai susilauks pagal
bos”.

(Bus daugiau)

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
RĖMIMO REIKALU

Vasario 16 gimnazija yra vie
nintelė lietuviška gimnazija išei
vijoje, išlikusi po to, kai lotos 
užsidarė dėl mokinių trūkumo. 
Si gimnazija sutraukia mokinius 
iš įvairių pasaulio kraštų. Šiuo 
metu daugiau kaip pusę visų mo
kinių sudaro jaunuoliai ne iš Vo
kietijos, bet iš kitur — JAV, Ka
nados, P. Amerikos, Australijos, 
ir pastaruoju metu — iš Lietu
vos. Mokinių skaičius per pasku
tinius kelerius metus pastoviai 
augo ir šiais mokslo metais yra 
pasiekęs apie 90.

Vasario 16 gimnazijos reikšmė 
lietuvybės išlaikymui yra di
džiulė, nes ten jaunuolis gali iš
mokti lietuvių kalbą daug ge
riau, negu bet kur kitur už Lie
tuvos ribų. Statistika yra pa
rodžiusi, kad labai aukštas pro
centas šios gimnazijos abituri
entų įsijungia į lietuvišką veiklą.

Tikimės, kad Jūs suprantate ir 
įvertinate Vasario 16 gimnazijos 
reikšmę lietuvybės išlaikymui iš
eivijoj — kad be tautiškai susi- 
pratusio atžalyno nėra įmanoma 
užtikrinti lietuviškos veiklos 
tęstinumo.

Tačiau gimnazijos išlaikymas 
turi ir savo kainą, ir ji tokia, kad 
neužtenka iš mokinių surenka
mo mokesčio už mokslą. Tas mo
kestis vos padengia mokinių iš
laikymą bendrabutyje, o lėšos 
mokytojų algoms, pastatų apšil
dymui, remonto darbams ir ipo
tekos (mortgage) išmokėjimui 
turi būti gaunamos iš kur nors 
kitur.

Tai iš kur gi jos gaunamos? 
Padėtis yra tokia: vokiečių

LIETUVA DALYVAUS METINIAME
FINANSININKU

Lietuvos Ambasada praneša, 
kad keturi Lietuvos atstovai da
lyvaus metiniame Tarptautinio 
valiutos fondo ir Pasaulinio ban
ko suvažiavime Washingtone 
rugsėjo 22-24 dienomis.

Iš Lietuvos atvyksta A. Šimė
nas, Ekonomikos ministras; V.

IŠ LIETUVOS BAŽNYČIOS GYVENIMO

(atkelta iš 3 psl.)

skupas A. Bačkis atkreipė kuni
gų dėmesį, kad Krikšto sakra
mento svarba reikalaujanti pa
garbios ir tvarkingos aplinkos. 
Jis prašė neužmiršti, kad Krikšto 
sakramentas teikiamas vienintelį 
sykį,ir jį atliekant į tai būtina at
sižvelgti.

Kitas kunigų susitikimas įvyko 
rugsėjo 2 d. Pokalbio tema — 
Švenčiausiasis Sakramentas.

KRIUKŲ BAŽNYČIAI
200 METŲ

Rugpjūčio 9 d. paminėtas Jo
niškio dekanato Kriukų bažny
čios 200 metų jubiliejus. Tą

Seimo rinkimai Lietuvoje
(atkelta iš 3 psl.)

jo vyriausybę ir Sąjūdį. Tai yra 
garantija, kad Lietuva išliktų de
mokratinė, kad jos nepriklauso
mybė stiprėtų, gerėtų ir ekono
minė padėtis.

Vienas rusų karininkas pa
sakęs lietuviams: ko mum 
skubėti iš čia išvykti, juk tuoj pa
prašys vėl sugrįžti. Tai ir kelia 
didelę baimę, nejaugi jau būtų 
taip sunykęs lietuvių patriotiz
mas ir sąžiningumas, kad tie kai
rieji, jei laimėtų rinkimus, pa
prašytų palikti svetimą kariuo
menę laisvame krašte. Prisime
nant jų įžūlų elgesį parlamente, 
visko galima tikėtis.

Tad emigrantam darosi visai 
aišku, kad jie turi paremti pozi

valdžia sutinka apmokėti du 
trečdalius visų gimnazijos išlai
dų (neskaitant bendrabučio), bet 
tik su sąlyga, kad patys lietuviai 
susimokės tą likusį trečdalį. Šios 
finansavimo formulės vokiečių 
valdžia lig šiolei labai griežtai 
laikėsi. Taigi, kai tik lietuviai ims 
mažinti savo aukas Vasario 16 
gimnazijai, tuomet ir vokiečiai 
ims atitinkamai mažinti savo 
pasižadėtus lėšų paskyrimus, ir 
tada gali prieiti prie to, kad gim
nazija dėl lėšų stokos bus priver
sta užsidaryti. O juk mes nenori
me, kad tai Įvyktų.

Todėl ir kreipiamės į Jus, mie
las tautieti/tautiete. Malonėkite 
prisidėti prie šio lietuvybės židi
nio išlaikymo darbo. Supranta
me, kad atgimstančiai Lietuvai 
šiuo metu yra reikalinga visoke
riopa finansinė pagalba; dėl to 
gal ne vienas suabejos, ar savo 
labdaros dolerius nevertėtų nu
kreipti kitiems tikslams, o ne Va
sario 16 gimnazijai. Mieli tau
tiečiai, nesuabejokite šios gim
nazijos reikalingumu, nenusto
kite aukoję jos išlaikymui, nes 
lietuviško atžalyno išauginimas 
išeivijoj yra lygiai taip svarbus 
dalykas, kaip ir'tiesioginė pagal
ba Lietuvai. Tikėdamiesi, kad 
Jūs suprasite šio gyvybinio klau
simo svarbą, iš anksto dėkojame 
už Jūsų auką.

Aukas galima nurašyti nuo fe- 
deralinių mokesčių, Nr. 36-300- 
3339. Čekius rašyti: Vasario 16 
Gimnazijai remti komitetas ir 
siųsti šiuo adresu: J. Matuse
vičius, 7154 So. Troy, Chicago, 
IL 60629. ,

SUVAŽIAVIME
>.‘M' «z Jiir-

Aleškaitis, Tarptautinių ekono
minių santykių ministras; K. 
Ratkevičius, Lietuvos banko val
dybos pirmininko pavaduotojas 
ir D. Pupkevičius, Tarptautinių 
ekonominių santykių ministeri
jos Tarptautinių organizacijų 
skyriaus viršininkas.

pačią dieną čia buvo švenčiami 
šv. Lauryno atlaidai. Klebono 
kun. V. Ražaičio ir parapiečių 
rūpesčiu gražiai restauruota 
bažnyčia iškilmingai sutiko atvy
kusį vyskupą S. Tamkevičių, ku
ris pašventino šventoriuje pasta
tytą Rūpintojėlį, aukojo iškil
mingas mišias ir suteikė Sutvirti
nimo sakramentą 430-čiai jaunų 
šio krašto katalikų.

Vyskupas kvietė visus būti iš
tikimais Dievo ir savo Tėvynės 
vaikais, ryžtingai kovoti su gyve
nimo negerovėmis ir atsakingai 
saugoti savo tautos dvasines ver
tybes. Nuo Antrojo pasaulinio 
karo Kriukų parapijos nebuvo 
aplankęs joks vyskupas.

tyvias jėgas, kurios stiprina ir 
stato Lietuvą, kurios iki šiol iš
vedė per tokius vargus iš skurdo 
besikeliantį kraštą. Dalyvauki
me, kas galime, balsavime į šį 
Lietuvos seimą, pasisakydami už 
Sąjūdžio kandidatus ir kitus, ku
rie eina su patriotais. Raginkime 
ir Lietuvoje esančias gimines, 
draugus, kad jie suprastų padėtį 
ir nepasiduotų pigiai provokaci
jai — neprileistų prie komunisti
nio revanšo.

Darykime visa, kad Lietuva 
išliktų nepriklausoma, daug tvir
tesnė, tvarkingesnė, stipresnė. 
Sukurkime Lietuvą tokią, kad 
ten kiekvienam žmogui, koks jis 
bebūtų, gyventi būtų saugu ir 
patogu.

Prof. Feliksas Daukantas, iš Vilniaus, kuris prieš 77 metus 
gimė Ciceroje ir iš čia išvyko prieš 65 metus, pirmą kartą 
aplankęs savo gimtąjį namą, kartu su jį čia pakvietusiu žurna
listu Ed. Sulaičiu (dešinėje).

SUGRĮŽO Į GIMTINE PO 65 METŲ
Feliksas Daukantas iš Vilniaus 

atvyko į Chicagos pašonėje 
esantį Cicero miestelį aplankyti 
savo gimtinės.

Jau praėjo 65 metai nuo to lai
ko, . kai dvylikametis Feliksas 
kartu su savo jaunesniuoju bro
liu ir tėvais grįžo į Lietuvą.

Feliksas Lietuvoje baigė 
pradžios mokyklą, gimnaziją ir 
įstojo į Karo mokyklą, kurią 
užbaigė 1939 m. (tai buvo pasku
tinioji — 20-ji laida).

Jam kartu su tėvais pavyko iš
vengti trėmimų, nors prarado 
turtą ir gyvenimą teko pradėti iš 
naujo. Ir Feliksui reikėjo ieškoti 
naujos specialybės. Turėdamas 
palinkimą į dailę, jis įstojo į 
Dailės Institutą ir ten baigė 
skulptūros skyrių. Netrukus 
buvo pakviestas meno adminis
traciniams darbams. Pasitaikė 
proga išmėginti savo jėgas naujo
se srityse, atkuriant ir vystant 
Lietuvos dailės dirbinių pra
monę.

Jis pasiūlė Dailės Institute 
įsteigti pramonės gaminių mo
deliavimo (dizaino) katedrą ir 
1961 m. buvo paskirtas tos kate
dros vedėju, nuo 1962 metų — 
docentu.

Daukantas intensyviai reiškė
si taikomosios ir pramoninės 
dailės srityse. Dalyvavo respub
likinėse, visasąjunginėse ir tarp
tautinėse parodose. Yra sukūręs 
plataus vartojimo pramonei dau
gybę odos, metalo, gintaro 
dailės etalonų, o tiražinei gamy
bai — suvenyrinių ir pramoginių 
ženkliukų, medalių, emblemų ir 
kt.

Dail. Daukantas turbūt pla
čiau negu kitas lietuvis pasauliui 
pristatė Lietuvos auksą — ginta
rą. Dažnas iš Amerikos ar kito 
krašto nuvykęs Lietuvon tautie
tis parsiveža gintaro, tačiau dau
gumoje tie dirbiniai nėra meno 
kūriniai, visai ne tokie, kokius 
pristato tikrasis gintaro meistras 
Daukantas.

Kuomet 1976 m. Lietuvon bu
vo užklydę JAV išeinančio “Na
tional Geographic Magazine” at
stovai, jų pirmasis klausimas 
buvo: “Kur gyvena dail. Dau
kantas”? nes iš arti jie norėjo pa
matyti jo gintaro darbus (juos jie 
buvo matę tik nuotraukose) ir 
juos atžymėti šiame pasaulinio 
garso žurnale (jie tai vėliau pa
darė, ir taip dail. Daukanto var
das dar labiau pasklido po pa
saulį).

Teko šį vyrą pasitikti Chicagos 
aerodrome -rugpjūčio 10 d. ir 
kartu aplankyti gimtąjį namą (o 
jis dar tebestovi), bažnyčią, ku
rioje jis buvo krikštytas; mokyklą 
kurią jis buvo pradėjęs lankyti. 
Tai buvo jam jaudinantys mo
mentai.

Daug kas nuo 1929 metų čia 
pasikeitė — tų erdvių laukų pie
tinėje Cicero dalyje jau nėra: vis
kas užstatyta. Didieji “Westem 
Electric” bendrovės pastatai, 
kuriuose jo tėvas dirbo, nugriau
ti ir jų vietoje išdygęs didelis ap
sipirkimo centras su milžiniška 
“Omni” maisto ir namų apyvo
kos krautuve, kuri veikia ištisas 
24 valandas.

Viskuo jis šioje ir kitose krau
tuvėse domėjosi, daug kuo 
stebėjosi, tačiau, atrodo, kad jo 
žemė — vis tiek liko Lietuva. 
Vilniuje jis prašė Amerikos vi
zos, tačiau gavo šio krašto pasą 
— taigi jis tikras Amerikos pilie
tis. Jis ir anksčiau čia galėjo at
važiuoti, net apsigyventi.

Ir dabar, po 65 metų, jis atvy
ko tik trumpam, atgaivinti savo 
jaunystės prisiminimus.

Jo šaknys ir širdis liko Lietu
voje. Ten užaugino ir išmokslino 
tris vaikus (dvi dukras ir sūnų, 
kurie dirba irgi meno srityje), 
turi 6 puikius anūkus. Giminių 
Amerikoje Feliksas nebeturi, 
norėjo tik aplankyti čia gyve
nančius Karo mokyklos jo kurso 
draugus, pasisemti kiek žinių 
savo profesijoje ir grįžti į Vilnių.

Jis kuklus, darbštus, nuosai
kus lietuvis, kokių labai retai pa
sitaiko.

Chicagoje ir apylinkėse gyve
nantys jo bičiuliai rugsėjo 6 d. 
Broniaus ir Reginos Latožų na
muose, Westmont, IL, surengė 
jam išleistuves ir kvietė sugrįžti 
į savo gimtinę — Ameriką.

Dailininkas Feliksas Daukantas 
papasakojo apie 1992 m. rug
pjūčio mėnesio pradžioje Slie- 
piškio kapinėse Svėdasų valsčiu
je — perlaidotus partizanus, ku
rie yra žuvę 1949 m lapkričio 1 
d. Šimonių girioje, Sliepiškio 
valsčiuje. Tai broliai Aloyzas ir 
Albertas Žiliai, kilę iš Čiukų kai
mo, Svėdasų valsč., ir Henrikas 
Danilevičius, kilęs iš Kazliškių 
kaimo, Zarasų raj.

Šių partizanų perlaidojimu 
rūpinosi ir lėšas skyrė Tautvydas 
Lapienis, Architektų 206-11, 
Vilnius-49, Lietuva. Jis norėtų 
susisiekti su JAV gyvenančiais 
šių partizanų giminėmis, kurie, 
tikriausia, nežino apie savo arti
mųjų likimą.

Edvardas Šulaitis

— Kaune sėkmingai veikia 
pirmoji privati radijo stotis “Ti
taniką”. Ją įkūrė UAB “Apa” ir 
miesto viešoji biblioteka. Tran
sliuojama tik 8 valandas per 
parą, girdima apie 50 kilometrų 
spinduliu. Programos — muzika 
ir prekybiniai pranešimai.



MARČIULIONIO VIEŠBUTIS VILNIUJE
Krepšinio mėgėjai išeivijoje ir 

Lietuvoje pagrįstai džiaugiasi 
Šarūno Marčiulionio, vieno iš 
“Golden State Warriors” ko
mandos “žvaigždžių”, puikiu 
žaidimu šį sezoną.

Marčiulionio žaidimas profe
sionalioje Amerikos krepšinio 
komandoje tapo nepriklausomos 
Lietuvos aukšto sportinio lygio 
simboliu. Viso pasaulio lietuviai 
gali juo pasididžiuoti.

Krepšinio mėgėjų atmintyje 
dar tebėra gyvi vaizdai iš puikaus 
Šarūno žaidimo šį sezoną, kada 
komandai brangūs taškai būdavo 
pasiekiami beveik iš neįmanomų 
pozicijų. Neretai tekdavo atsidu
sti, kada pro prasiveržimo į kre
pšį ir labai kieto priešininkų den
gimo, Šarūnas nepasiduodavo ir 
tęsdavo greitą ir būdingą savo 
stiliui žaidimą.

Šarūno ir kitų garsių Lietuvos 
krepšininkų dalyvavimas Lietu
vos olimpinėje komandoje le
miamai prisidėjo prie Lietuvos 
komandos sėkmingo pasirodymo 
Barcelonos olimpinėse žai
dynėse.

Šarūnas bando laimę ir visai 
kitoje srityje. Po didelių organi
zacinių ir statybinių darbų, 
Šarūno viešbutis Vilniuje baig
tas. Šiemet birželio 1 d. įvyko 
šio viešbučio iškilmingas atida
rymas.

Viešbutis “Šarūnas” yra Vil
niaus centre prie plačiai - pa
garsėjusių Lietuvos sostinės 
Sporto Rūmų, nuo kurių per ke
lias minutes galima pasiekti isto
rines Vilniaus vietas. Viešbutis

ŽALIAKALNIO TURGAVIETĖJE
Pasižvalgykime po Žaliakalnio 

turgavietę, esančią Kaune. 
Vidutinis dirbantysis Lietuvoje 
dabar uždirba apie 5000 rb. 
Atrodytų, kad tai jau ne tokia ir 
maža suma. Tačiau atėjus i 
turgavietę, kainos "ima kandžio
tis":
1 kg (1 kg lygus 2,2 svaro) kiau
lienos - 130-200 rb.
1 kg rūkytų lašinių - 180-200

1 kg Šviežių lašinių - 100-120 

veršienos - 120-160 rb. 
sviesto - 180-200 rb.1 kg

1 kg grietinės - 100-120 rb.
1 kg medaus - 350-400 rb.
1 kg juodos duonos - 50 rb.
1 kg bulvių - 20-30 rb.
Dešimt kiaušinių - 50-60 rb.
Višta - 350-500 rb.

Oho! Gal tapkime vegetarais?
Ir tikrai, vaisių ir uogų kainos į 

Minint Molotovo-Ribbentropo gėdingą sandėrį, rugpjūčio 23 
d. prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje vyko demon
stracijos. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

įrengtas moderniai ir jaukiai, jo 
svečiams sudarant šeimynišką 
atmosferą. Viešbutis pastatytas 
pagal aukščiausius Vakarų stan
dartus. Jame yra 25 kambariai ir 
vienas 2-iejų kambarių komplek
tas arba, kaip Lietuvoje vadina, 
“Liuksas”.

Šarūnas ypač didžiuojasi vieš
bučio “krepšinio baru”, kuris 
įrengtas jo paties iniciatyva. To
kio baro dar nėra Lietuvoje, o 
gal ir niekur kitur Europoje.

Baras pavadintas “Rooney” 
vardu, nes taip į Šarūną draugiš
kai kreipiasi jo komandos drau
gai. Baras įrengtas su visais NBA 
ir Lietuvos krepšinio atributais, 
nekalbant jau apie satelitinio 
ryšio galimybes transliuoti tie
siogiai j viešbutį svarbiausias 
krepšinio rungtynes ir kitus pa
saulinio masto sporto įvykius. 
Bare bus galima ir papietauti.

Viešbučio svečiams teikiami 
šie patarnavimai: nemokami pu
sryčiai, susisiekimas su aerouo
stu, telefoninis ryšys su užsieniu 
ir satelitinės televizijos progra
mos kiekviename kambaryje. 
Taip pat užtikrintas saugumas 
visą parą. Yra dovanų ir suveny
rų parduotuvė, organizuojamos 
specialios ekskursijos, yra gali
mybė išsinuomoti automobilį su 
vairuotoju ir 1.1.

Dėl papildomų informacijų 
apie viešbutį galima kreiptis pas 
Danutę Ankaitienę, tel. 510- 
043-1666, arba rašant: 613 Ter- 
rytown Ct., Walnut Creek, CA 
94598.

šį klausimą "atsakys" teigiamai:
1 kg svogūnų - 25-30 rb.
1 kg kopūstų - 20-30 rb.
1 kg

1 kg

agurkų - 20-25 rb. 
obuolių - 10-20 rb. 
kriaušių - 20-30 rb. 
morkų - 30 rb. 
pomidorų - 25-30 rb. 
slyvų - 20-30 rb.

Litras mėlynių - 60-70 rb.
Litras bruknių - 90 rb.

O jeigu užsinorėsite pasmaly- 
žiauti, tai už tortą teks sumokėti 
300-400 rb., o už skanųjį šakotį 
- 400-800 rb.
Po turgavietę vaikščiojome 

rugsėjo 8 dieną. Tą dieną Lietu
vos banke JAV doleris pirktas už 
216.70 rb., o parduotas už 
223.30 rb; Lietuvos taupomaja
me banke atitinkamai už 216.80 
rb. ir 225.50 rb.

IS VISUR

(atkelta iš 1 psl.)

NEW BRITAIN, CT

LIETUVA GAUS SOJOS 
RUPINIŲ IŠ AMERIKOS

Taip atrodo pagrindinis įėjimas į “Šarūno” viešbutį Vilniuje. Viešbutyje, kuris įrengtas 
modemiškai, viskas parduodama tik už valiutą. Kai po ilgų klausinėjimų, šios nuotrau
kos autoriui pavyko surasti viešbutį, malonus baro patarnautojas pasakojo: “Mus geriau 
žino užsieniuose, negu Vilniuje, nes mus garsina užsienio turistų firmos. Jau ligi kitų 
metų vasaros užsakyti visi mūsų kambariai”. Nuotr. Gintauto Prašmuto

joje. Savo veržlumu, tarp
tautinės teisės žinojimu ir išra
dingumu diplomatijoje jis labai 
greit atkreipė daugelio dėmesį. 
Jis yra vedęs ir augina dukrą.

ti kiek vėliau, bet tikime, kad, 
kaip visada, mūsų renginys bus 
sėkmingas.

Juozas Balčiūnas

JT PRADĖJO GENERALINES 
ASAMBLĖJOS 47-ĄJĄ SESIJĄ

Komitetų pirmininkai
Naujasis prezidentas, pasakęs 

kalbą ir padėkojęs už jam suteik
tą garbę ir pasitikėjimą, perėmė 
sesijos vadovavimą. Pagal dar
botvarkę sekė Generalinės As
amblėjos pagrindinių komitetų 
pirmininkų rinkimai. ’’f

Pirmojo komiteto, kuris svar
sto nusiginklavimo ir tarptauti
nio saugumo reikalus, pirminin
ku išrinktas Egipto ambasado
rius dr. Nabil Elaraby.

Specialaus politinio komiteto 
pirmininku — Tuniso ambasa
dorius Hamadi Khouini.

Antrojo komiteto — ekonomi-

Šiemet Šv ? ndriejaus lietu
vių parapija rengia savo 15-tą Šv. 
Andriejaus mėnesio ir lietuvių 
vakaro puotos 18-tą programą. 
Visa tai įvyks bažnyčios 
salėje,306 Church St.

Pirmas renginys bus rugsėjo 
27 d., sekmadienį, 9 v.r. Tai bus 
pusryčiai. Viskas atrodys, kaip 
McDonalds restorane.

Spalio 2 d., penktadienį, ren
giame arklių lenktynių naktį. 
Visi gaus itališką vakarienę. Po 
to bus rodomi arklių lenktynių

Lietuvos Ambasada Washing- 
tone praneša, kad rugsėjo 15 d. 
ambasadorius Stasys Lozoraitis 
JAV Žemės ūkio ministerijoje' 
pasirašė susitarimą, kuris įgalins 
Lietuvą už JAV kreditus nusi
pirkti maždaug 43,000 metrinių 
tonų sojos rupinių. Dešimties 
milijonų dolerių kreditai, suteik
ti Lietuvai lengvatinėmis sąlygo
mis, apmokės ne tik už sojos ru
pinius, bet ir dalinai už trans
porto išlaidas.

Sojos rupinius numatoma 
pirkti maždaug už savaitės, todėl 
dar neįmanoma tiksliai nustatyti 
kiek tonų bus galima įsigyti už 
kreditus, nes kainas diktuos rin
ka. Rupiniai bus pervežami 
dviem laivais, kurie turėtų Lie
tuvą pasiekti iki šių metų galo.

Šių metų pradžioje į Lietuvą 
trys laivai nugabeno 100,000 
metrinių tonų pašarinių grūdų, 
kuriuos Amerika padovanojo iš 
savo atsargų. 

nio ir finansų — Uragvajaus am
basadorius Ramiro Piriz-Ballon.

Trečiojo komiteto — sociali
nio, humanitarinio ir kultūrinio 
— Austrijos atstovybės patarėjas 
Florian Krenkel.

Ketvirtojo komiteto — deko
lonizacijos pirmininku — Ei Sal
vadoro ambasadoriaus pavaduo
tojas Guillermo Melendez-Bara- 
hona.

Penktojo komiteto — admi
nistracijos ir biudžeto — Rumu
nijos ambasados VVashingtone 
patarėjas Marian George Dinų. 

M :Šėštojo komiteto — teisinio —
pirmininku išrinktas Irano am
basadorius Javad Zarif.

Po to išrinkta 21 sesijos vice
prezidentas — pagal geografinį 
pasaulio paskirstymą proporcin
gai iš Afrikos, Azijos, Rytų Euro
pos Vakarų Europ;os, Lotynų 
Amerikos ir kitų valstybių.

filmai. Bus galimos ir lažybos, 
kas laimės lenktynes. Įėjimas iš 
anksto perkant — 5 dol., prie 
durų — 6 dol.

Spalio 10 d., šeštadienį, nuo 
12 v. iki 8 v. v. bus bazaras su 
tarptautinio maisto festivaliu. 
Bus įvairių laimėjimų, premijų, 
bus galima aplankyti įvairius 
skyrius. Ir vaikams bus atskira 
programa Įėjimas — laisva 
auka.

Spalio 17 d., šeštadienį, ren
giame 18-tą lietuvių vakaro puo
tą. Pradžia 6 v. v. Bus įvairių val
gių, barščių, kugelio ir k. Bus 
pagerbti turį 80 metų ir daugiau. 
Veiks loterija ir bus šokiai. Įėji
mo auka 10 dol. Vietas reikia re
zervuoti ne vėliau spalio 12 d.

Spalio 24 d., šeštadienį, bus 
vakarienė po 4:30 v. mišių. Vi
siems reiks atsinešti savo maisto.

Šv. Andriejaus mėnesio pro
grama baigsis spalio 30 d., penk
tadienį. Parapijos vaikams bus 
surengtos vaišės partija.

Komisijos nariai yra: pirmi
ninkas klebonas kun. Jonas Rik- 
teraitis, bazaro ir programos 
knygos tvarkytojas Antbony Ro- 
merio, arklių lenktynių naktį 
tvarko Katrina Salka, informaciją 
— Juozas Balčiūnas, loteriją — 
Doland ir Violet Johnson, lietu
vių vakarų programą Rose Zack 
ir Helen Nappo, spalio 24-tos 
dienos vakarienę — Theresa La- 
bieniec.

Šiemet pradėjome organizuo-

12 negalės balsuoti
Sesijos pradžioje buvo pa

skelbta, kad dvylika kraštų nėra 
susimokėję net minimumo savo 
nario mokesčio Jungtinėms Tau
toms už dvejus pilnus metus 
(1990 ir 1991). Pagal JT čarterio 
19 paragrafą tokie kraštai neten
ka balsavimo teisių sesijoje.

Tie kraštai yra: Kambodija, 
Centrinė Afrikos respublika, Ča
das, Domininkonų respublika, 
Ekvadorinė Gvinėja, Gambija, 
Haiti, Liberija, Nigerija, Sao 
Tome ir Principe, Sierra Leone 
ir Pietų Afrika. Daugiausia sko
linga Pietų Afrika net 
$49,260,700.

Kalbės ir Landsbergis

Dar prieš sesijai susiren
kant, buvo paskleistas provizori
nis sąrašas, kas į šią sesiją atvyks 
ir kalbės. Daugiausia bus užsie
nio reikalų ministrų. Bet į sesiją 
atvyks ir 27 valstybių vadai bei 
12 ministrų pirmininkų.

JAV prezidentas Bush kalbėjo 
rugsėjo 21 d. rytinėje sesijoje, o 
Latvijos Aukščiausiosios Tary-

(nukelta į 8 psl.)

ĮDOMESNI ĮVYKIAI iš 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
GYVENIMO

1926 m. rugsėjo mėn.,
7. d. — Valdžia paskelbė, kad 

į Ameriką iš Lietuvos atvyko 28 
žmonės, o iš Amerikos išvyko 98 
Lietuvos piliečiai.

11d. — Brooklyne, NY, dirb
tuvėje mašina užmušė Juozą 
Smetoną, kuris sakoma, buvęs 
pirmojo Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos brolis.

28 d. — Iš Lietuvos praneša, 
kad Henry Rabinavičius, buvęs 
Lietuvos pasiuntinybės sekreto
rius VVashingtone, esąs paskirtas 
Lietuvos gen. konsulu New Yor- 
ke.
1927 m. rugsėjo mėn.

1 d. — Aktorius Juozas Vaič
kus paskelbė, kad Chicagoje 
savo veiklą pradeda dramos vei
kalo “Du keliai” pastatymu.

2 d. — Aktorius Stasys Pilka, 
atvykęs iš Vakarų į Brooklyną, 
pranešė, kad ruošiasi statyti 
šiuos veikalus: "Ekscelencija”, 
“Žemės rojus”, “Durklas”, 
“Aušros sūnūs”.

20 d. — Juozas Račys, komu
nistų veikėjas ir valdžios gaudo
mas už netikrų pinigų dirbimą, 
buvo nabėgęs į Kanadą, kur jį 
suėmė. Kanadoje jis vadinosi 
Šiškinu. Pagautasis buvo parga
bentas į Brooklyną ir nuteistas 
10 metų kalėjimo.

— Feliksas Palubinskas vado
vauja 18 mėnesių programai, 
kuri rugsėjo mėnesį pradėta 
dėstyti Kauno Technologijos 
universiteto ir Vytauto Didžiojo 
universiteto parinktai 70 asme
nų grupei. Kauno universiteto 
profesoriai, biznio ir pramonės 
vadovai ir vyriausybės pareigū
nai susipažins su rinkos ir biznio 
ekonomikos, finansinės atskaito
mybės, informacijos ir kitų sričių 
pagrindais. Profesorius Palubin
skas, buvęs Purdue Calumet 
universiteto business manage- 
ment departmento vedėjas, Lie
tuvos ekonominiais reikalais 
rūpinasi jau eilė metų. Dėstyto
jų tarpe yra septyni profesoriai 
vien iš Purdue universiteto ir 
šeši iš kitų JAV universitetų. 
Lėšų šiam projektui, padedant 
kongresmanui Peter Visclosky 
(D-Ind.), gauta iš US Informa
tion Agency ($317 tūkstančių). 
Purdue universiteto vadovybė 
viliasi, kad šie kursai galės padėti 
Lietuvai stiprėti jos ekonominia
me gyvenime.

— Marylando Lietuvių Drau
gijų Taryba per savo iždininkę 
Janę Brazauskienę “Darbinin
kui” stiprinti atsiuntė $25. 
Nuoširdžiai dėkojame už auką ir 
gražius sėkmės linkėjimus bei 
spaudos darbo įvertinimą.

— Parodos “Keramika 1992” 
atidarymas įvyks rugsėjo 25 d., 
7 vai. vak., Čiurlionio galerijoje, 
Chicagos Jaunimo Centre. Ren
gia Čiurlionio galerija. Paroda 
tęsis iki spalio 4 d.

— Dail. Indrės Lukaitės tapy
bos darbų paroda atidaryta 
rugsėjo 11d. Objects Gallery pa
talpose, Chicagoje. Paroda lan
koma visą rugsėjo mėnesį.

— Connecticut LB apygardos 
“Atgimimo” lituanistinė mokyk
la savo penktus mokslo metus 
pradės rugsėjo 26 d., šeštadienį, 
9 vai. ryto, Šv. Andriejaus para
pijos patalpose, 396 Church St., 
New Britain, CT. Vaikai priima
mi nuo ketvertų metų mokytis 
lietuvių kalbos ir kultūros, tauti
nių šokių ir dainų. Yra klasė ir 
suaugusiems, besimokantiems 
lietuvių kalbos. Su klausimais 
galima kreiptis į Liną Balsį — 
telef. 203 729-8815.

— “Europos lietuvio”, per 
eilę metų spausdinto ir leisto 
Londone lietuvių savaitraščio, 
paskutinė laida pažymėta Nr. 
35-36 (2220-21) — (XLV1). Titu
liniame puslapyje prie vinjetės 
dar pažymėta: Londonas ir Vil
nius, 1992 m. rugsėjo 4-11 d. 
Nuo rugsėjo 15 d. “Europos lie
tuvis” bus spausdinamas Lietu
voje, Vilniaus “Vilties” spau
stuvėje. Nr. 37 turėjo būti išsių
stas iš Vilniaus rugsėjo 21 d.

— Juozas Nakutavičius, 
viešėdamas Lietuvoj, su Vilčins
ko kapela sėkmingai koncertavo 
įvairiuose kurortuose, radijo ir 
televizijos programose. Kartu su . 
soliste Aldona Stasiulevičiūte 
įdainavo Mindaugo Tamošiūno 
aranžiruotos estradinės ir šokių 
muzikos kasetę “Naktis be 
mėnulio”. Naująją kasetę galima 
užsisakyti adresu: Juozas Naku
tavičius, 7119 Toledo Road, 
Spring Hill, FL 34606. Kaina su 
persiuntimu $10.

— Ona Zajankauskaitė-Kal- 
vaitienė, duktė Stasio, Kaunas, 
Kovo 11-osios g. 43-55, ieško 
pusseserės Dolores Zink, duk
ters Vlado, anksčiau gyvenusios

I Baltimorėje.



. Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio
— aukotojas, įm. — įmokėjo, asm. — asmuo, suma po pavardės
— įnašų iš viso.

1992 m. liepos mėn.
2 x $25 — Harrnon dr. Joseph atm. įn.: Barzdukas Arvydas, 

$25; Venclova Alfonsas atm. įn.: Jurkūnas Laima, $25.
1 x $100 — Vilčiauskas Juozas ir Rosalija atm. įn.: Vilčiauskas 

Vytas A., $300.
1 x $200 — Druseikis Algimantas, $1,900.
lx$270—Šuopys Vincentas atm. įn: Šuopys Vytas F., $1,570.
1 x $800 — St. George’s Lithuanian Siek Benefit Society, 

$1,000.
lx$1000—Banienė Lionėatm. įn.: Banys Adomas, $1,000.
lx $3,075.60 — Gylys dr. Antanas irdr. Marijaatm. įn.: Gylys 

Jonas A., $5,579.13.
1 x $3,421.20 — Petrauskas Shushys Julia, testamentinis pali

kimas, $39,817.47.
1 x $5,000 — Vasiliauskų Vinco ir Elenos Fondas, $15,000.
1 x $14,000 — X, $59,000.
Iš viso $27,916.80.

1992 m. rugpjūčio mėn.

1 x$25 — Medziukienė Bronė atm.: Tomkus Leonas ir Sigita.
1 x $50 — Puzinas dail. Povilas atm. įn.: Puzinienė Austrą, 

$1,050.
1 x $75 — Harrnon dr. Joseph L. atm. įn.: Fleming Mirga 

$25, Harrnon Danutė $25, Wesson Laima $25. $100.
2 x $100 — Merkelis Adolfas atm.: Merkelienė Aldona, $960; 

Paulionis Vytautas Bernardas atm. įn.: Paulionis Vytas $100.
, 2 x $150— Kelley Žiba A., $150: Muliolis Algirdas ir Amanda,
$400.

1 x $20,330.30 — Girvilas Kleopas, testamentinis palikimas 
$120,370.30.

Iš viso $20,980.30.
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1992.VIII.31 pasiekė 

6,228,816 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 3,388,381 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimas 
gauta 2,223,201 dol. Sudarykime testamentus ir bent dalį turto 
palikime Lietuvių Fondui. Testamente įrašykime šį-tiksfo-pavadini- 
mą:i i , i.

“LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROF- 
ITTAXEXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL.”

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lie
tuvybę.

BALTIA EXPRESS CO. LTD.
SUBSIDARY OF AMBER GROUP PRES. VIDMANTAS REPŠYS

TIK .90 et. UŽ SVARĄ, VIRŠ 80 SV.
Sl.OO/sv. iki 80 sv.

Siųskite viską, naują ir naudotą: rūbus, maistą, vaistus.
LAIVO KONTEINERIS IŠPLAUKIA RUGSĖJO 29 DIENĄ.

Express oro cargo siuntos kas trečiadienj.Atvežkite arba pasiųskite UPS
BALTIA EXPRESS CO. LTD.

3782 W. 79th St.
CHICAGO, IL. 60652

Skambinkite nemokamu telefonu
1-800-SPARNAI (1-800-772-7824) 1-312-284-6449

REIKALINGA VIRĖJA — ŠEIMININKĖ 
Pranciškonų vienuolyne Kennebunkport, ME. 

Gali būti žmona su vyru.
Kreiptis pas vienuolyno viršininkę Tėv. Robertę, 

telef. (207) 967 - 2011 arba rašyti:
Father Robert Barber, OFM
P. O. Box 980
Kennebunkport, ME 04046

JFK - RYGA 
$678.00
i abi puses

•V ' t < * ’ r
□ Keliauti galima pradedant spalio 1 d. iki kovo 31 d., 

išskyrus Sv. Kalėdų laiką - nuo gruodžio 17 d. iki 
sausio 10 d.

□ Bilietus reikia išpirkti ne vėliau kaip spalio 31d.
□ Išpirkus bilietą, pinigai negrąžinami ir kelionės datų 

pakeisti negalima.
Prašom kreiptis į Albiną Rudžiūnienę ar Kristiną Mitkutę

BALT1C TOURS 
77 Oak St., Suite 4 
Newton, MA 02164 

Tol.: 617 965-8080, Fax 617 332-7781

KENNEBUNKPORT, ME

VASARVIETĖS VIRŠININKĖ
Ilgesnį laiką nesilankiusieji 

Kennebunkporto pranciškonų 
vasarvietėje, įvažiuodami į ke
turkampį kiemą tarp trijų namų 
Kretingos, Baltijos, Palangos ir 
senos akmeninės tvoros, nu
stemba sustoję tarpvartėje. Jie 
mato gražią didelę, apvalią gėlių 
lysvę, kur anksčiau buvo ap
griuvęs medis. Dauguma maši
nų įvažiuoja į pagrindinį didelį 
kiemą, kuris irgi mirga gėlių va
zonais, o pažvelgę Žemiau į ba
seiną — mato gėlėtą taką, priso
dintą aukštų filandendrų.

Tas pasako apie kai ką, kas 
myli gėles, tas kažkas — yra va
sarvietės viršininkė, menadžerė 
Sofija Kazlauskienė, kuri “val
do” vasarvietę jau 6 metus.

Neturėjau supratimo, kad bū
ti kurios nors įstaigos ar įmonės 
vadovu reikia ypatingų gabumų, 
matyti, suprasti, pramatyti ir 
viską sutvarkyti. Tam reikia pil
nos dienos darbo ir valandų 
dėmesio kiekvienai smulkme
nai.
~ Sofija keliasi pati pirmutinė ir 
apibėga visą vasarvietę. Ji atida
ro raštinę ir joje būna visą dieną 
su poros valandų pertrauka. Pa
gedo kuri nors elektra — šauk 
Sofiją, kuriame nors kambaryje 
vaikas apvertė gėlių vazą — šauk 
Sofiją, baseino vandens tempe
ratūra kam nors nepatiko — šauk 
Sofiją. Ateina nauji vasarotojai 
vasarvietės apžiūrėti ar kambarį 
išnuomoti, ar apsimokėti už bu
vimą — viskas Sofija, Sofija ir 
Sofija.

Sofija yra maloni moteris, gera 
diplomatė, randa atitinkamą 
žodį kiekvienam. Ji stengiasi 
įtikti kiekvienam vasarotojui. 
Buvau liudininkė, kaip vasaroto
ja tarėsi dėl kitų metų vasaros.

“Mes tai darome, kad žmonės 
būtų laimingi”, —kalbėjo Sofija.

Sunkiausia gal išlaikyti tobulą 
švarą kambarių ir didelės aplin
kos, kuri yra be mažiausiosprie- 
kaišto. Sofija moka išlaikyti ir 
gerą nuotaiką vasarotojų tarpe.

Sezono pradžioje girdisi pran
cūzų kalba — tai kanadiečiai. 
Vėliau anglų ir tik liepos gale lie
tuviai suvažiuoja ir būna iki 
rugpjūčio galo. Tada yra koncer
tų laikas ir linksmų pobūvių, ku
rie atima laiko ir energijos.

Jei vasarvietės išorė pasikeitė 
ir visus žavi savo gėlėmis, tai va
sarvietės vidus irgi prilygsta 
tarptauatiniams hotelių ir mote
lių pastatams.

įžengiant į pagrindinį pasta
tą,sveikina gražioji Birutė, 
aprengta tautiniais drabužiais, 
su gėlių puokšte rankose. Tai 
manikenas, apvilktas tautinių 
kostiumu, kuris traukia ypač ki
tataučių dėmesį. Kiek daug žmo
nių su Birute yra padarę nuo
traukų!

Koridorius, einąs per visą pa
statą, papuoštas ant sienų rank
darbiais, megztais Sofijos. Alieji
niai paveikslai puošia sienas raš
tinės viduje — dvi lietuviškai 
aprengtos lėlės ir fotografijos iš 
buvusiųjų piknikų. Užlipsi į an
trą aukštą — E.V. paveikslų ga
lerija, nusileidi į valgyklą, ir jos 
sienos puoštos paveikslais ir lan
gai gėlėmis. Matai grožį ir tvar
ką, šalia malonaus patarnavimo.

Čia kasmet atostogauja
Vyčių 110 kuopa

Vyčių 110 kuopa iš Maspeth, 
NY, kurios prezidentu yra Muri- 
el Zembuto, jau 20 metų pra
leidžia vieną savaitgalį pranciš
konų vasarvietėje Kennebunk- 
porte. Atsitiktinai su jais susiti
kau. Išgirdau giedant “Lietuva,

UETUVIŲ KALBOS VADOVĖUS (angliško!) 
INTRODUCT1ON TO MODERN LITHUANIAN,

$25.00

$40.00

$20.00

$35.00

$12.00

$18.00

$10.00

$6.00
$8.00

.....$12.00

.... $12.00

.... $12.00

$12.50

$12.50

nauja laida......................................... i.................
Prie Sos knygos {kalbėti pagalbiniai tekstai 

į keturias kasetes................................ ................
MOTERIS SU BALTU CHALATU (35 apsakymai iš 
autorės pergyvenimų dirbant ligoninėse) 

Dr. K. Paprockaitė - Šimaitienė, 494 psl..........
KARAS BRAUKIA KRUVINĄ AŠARĄ, lt Pasaulinio 
karo dienoraštis, daug aprašymų iš.Hanau 
(Vokietijoje) stovyklos gyvenimo - A. Gustaitis 
940 puslapių su nuotraukomis ir žemėlapiais, 
su persiuntimu..................................... ..................

ŠVENTASIS RAŠTAS, SENASIS TESTAMENTAS, 
Pranašų knygos, vertė prof. kun. A. Rubšys, 
670 psl....................................................................

ATGAVĘ VILTĮ, Pertvarkos tekstai, 
Vytautas Landsbergis, 227 psl........ ..............

ATEITININKAI KOMUNISTŲ IR NACIŲ KANKINIAI, 
L. Kerulis, P. Narutis, J. Prunskls, 246 psl..........

KELIAUJAME ABU, MĖNULI, Aleks. Radžos, 
astrologijos eilėraščiai, 64 psl..........................
LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai, VI. Kulbokas,. 
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, didelio formato, ' 
(J. Andriaus)....... ..................................................

ANGLŲ - LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS..................
LIETUVIŲ - ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS..................
ANAPUS HORIZONTO, Australiškos apysakos - 
Ava Saudargienė, 189 psl.............. .<..............

ŠAUS, KURIOJE GYVENAM, kelionių po JAV 
Įspūdžiai, V. Šclčiūnas, 296 psl........r..............
BERŽAS UŽ LANGO, romanas. 
Dalia Mackiallenė, 324 psl...............................

NAKTIS, trijų veiksmų drama, J. Gliaudo..........
UGNIS IR ŽODIS, poezija su iliustracijomis, 
didelio formato, V. Kazokas, 94 psl..............
GROBIO IR NAIKINIMO ŽYGIS, Z. Raullnoltis......
TAUTOS ATMINTIES BEIEŠKANT, Uetuvių 
mitologuos studijos apie dievus Ir žmones, 
Algirdas Greimas, 523 psl..................!............. .

BALTŲ KALBŲ BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALY, 
Jūratė Statkutė de Rosales...................... .......
VAIVOS JUOSTA, eilėraščiai ir dialoge^, 
J. Rūtenis, 134 psl................................ ...............
PRIE VILTIES KRYŽIAUS, Juozas Prunskls.............
KOVO KETVIRTOJI, Jurgis Gliaudo.....  ............
TANKĖJANTI ŠVIESA, eilėraščiai, originalai 
Ir vertimai. Tomas Venclova............................

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, 
Aleksandros Merkelis.........................................

VISAIP ATSITINKA, A. GaRlušis.............................
MARGO RAŠTO KEUU, (Darbininko premijuoto 
apysaka), Alė Rūta, 281 psl............... ...........

LIETUVOS VALSTIEČIAI LIAUDININKAI,
Juozas Audėnas.................................................

LEMTINGOS DIENOS, apysakos. 
Jonas Jašouskas, 187 psl.................... .............
IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI, Evangelblai
mąstymai, eilėraščiai, K. Trimakas.... A................................$10.00

šios knygos gaunamos Darbininko Administracijoj. Galima užsakyti 
skambinant telefonu (718) 827-1351 arba rašant Darbininko 

administracijai - 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207. Galima 
nesiųsti iš anksto čekio, nes nežinome, kiek kainuos persiuntimo 
išlaidos. Kai išsiųsime užsakytas knygas, tada išsiųsime ir sąskaita.
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Sofija Kazlauskienė, Kennebunkport, ME, pranciškonų va
sarvietės viršininkė.

Tėvyne mūsų”, priėjusi prie jų 
prisidėjau. Paskui užtraukėm, 
“God Bless America”.

Prie manęs prisiartino vienas 
ponas ir pakvietė mane ketvirta
dienį valandai pasiklausyti, kaip 
jis gros lietuviškas dainas. Mielai 
sutikau. Trečiojo aukšto nedi
delėje salėje rinkosi vyrai ir mo
terys.

Tasai kvietėjas buvo Joe Tho- 
mas (Tamašauskas). Jau ilgus 
metus jis turi savo kapelą. Daly
vauja akordeonas, saksofonas, 
gitara, būgnai ir dainininkas J. 
Nakutavičius. Šioji kapela turi 
išleidusi plokštelę, o prieš porą 
metų — lietuviškų liaudies dai
nų ir šokių kasetę. Yra grojusi 
Canadoje, Chicagoje, New Jer- 
sey, Pennsylvanijoje, Califomi- 
joje ir visur ten, kur vyksta Vyčių 
seimai.

Pasiteiravau kuopos narius, 
kodėl jie nuolatos atvyksta į Ken- 
nebunkportą. Jie atsakė: “Mes 
mylime pranciškonus, mūsų tė
vai buvo lietuviai, mes esame 
lietuviai ir norime palaikyti lie
tuvišką kultūrą, todėl, mes dai-,:. 
nuojame lietuviškai ir remiame 
Lietuvą. Mūsų sekantis suvažia

vimas bus Nepriklausomoje Lie
tuvoje”.

Joe Thomas paėmė akordeo
ną, visiems išdalino lietuviškų 
dainų lapą. Visi užtraukėme 
“Buvo gera gaspadinė” ir daina
vome ilgai, ilgai, vis kitokių dai
nelių.

Jie visi yra pirmoji karta, gi
musi Amerikoje, laikosi kartu. 
Ketvirtojo laipsnio Vytis Anta
nas Yukaitis buvo elektros 
inžinierius, jo sūnus Paul Antho- 
ny Yukaitis — advokatas, ir 
Stephen Anthony Yukaitis medi
cinos gydytojas — irgi yra 
Vyčiai, kaip ir tėvas.

Peter Yuskevich (Juškevičius) 
buvo policijos vadas New Yorkę. 
Jo sūnus leitenantas Frank Yus
kevich taip pat turi svarbų dar
bą. Ketvirto laipsnio Vytė yra 
ponia Frances Migliore, gerai 
kalbanti lietuviškai, kurios kita
tautis vyras ramiai klausėsi lietu
viškų dainų.

J klausimą, kaip ilgai dar lietu
vybė išsilaikys Amerikoje, jie at
sakė, kad 25 metus. Buvo malo
nu praleisti porą valandų su tais 
giliai religingais ir inteligentiš
kais žmonėmis.

Elena Vasyliūnienė

Kennebunkport, ME, lietuvių pranciškonų vasarvietėje 
rugsėjo 4 d. atšvęsta Tėv. Petro Baniūno, OFM, buvusio 
ilgamečio “Darbininko” administratoriaus, 80 metų sukaktis. 
Dalyvavo vietos pranciškonų provinciolas tėv. Placidas Ba
rius, OFM, jo brolis Vladas su žmona, vasarvietės svečiai.

MTB
TRAVEL BROKERS

Lithuania & Eastern Europe
Specializing in all travel arrangements

□ In house VISA processing (24 honrs) 
O Air, Hotels & Transfers
□ Cruises, Escorted tours
□ Domestic flights
OSpas

FALL SPECIAL:
FROM $349.00

Moscow 
St. Petersburg 
Prague

1650 Broodwoy, Suite 1111 
New York, NY 10019 

212-956-4795



Prasidėjo mokslo metai
Bostono Aukštesnioji lituani

stinė mokykla rugsėjo 12 d. 
pradėjo mokslo metus. Po moki
nių registracijos, kun. A. Kon
tautas atlaikė mišias, dalyvaujant 
mokytojams, mokiniams ir jų 
tėvams.

Vadovaujant Aldonai Linger- 
taitienei, mokiniai inscenizavo 
evangelijų, skaitė skaitinius ir in
tonacijas, nešė aukas, dalyvavo 
mišių eigoje. Po mišių ir pietų 
pertraukos visi susiskirstė į kla- • — VI sk., Aldona Dabrilienė — 
sės, kur vyresnieji toliau gilins 
žinias, o daugeliui mažesniųjų 
tai buvo pirmoji lietuvių kalbos 
pamoka mokykloje.

Ilgai veikia lopšelis, kuriame 
mokosi vaikai nuo 3 metų. Šie
met lopšelyje dirbs mokytojos 
Naida Šnipaitė ir Eglė Šukienė, 
darželyje mokytojaus Danutė

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

Marija Balčiūnas

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame 
jos vyrą Stasį, dukrą Lidiją, sūnų Stasį, jos mielą 
seserį dr. Janiną Snieškienę, brolį dr. Tadą 
Savicką su šeimomis, visus artimuosius ir kartu 
liūdime.

kun- A. Kontautas. Susirinku-

sa

iškeliavus 
prislėgtus 
liūdime.

mirus, žmonai Ramutei, dukrai Virginijai ir 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautai.

Galina, Jolanta, 
Ramūnas ir Darius

Konstancija ir Kazimieras Bakšiai, 
Antanina ir Vytautas Grajauskai, 
Donata ir Gediminas Grajauskai, 
Danguolė ir Jurgis Biručiai ir šeima.

Albina, Liucijus 
ir Raimundas Balsiai

“Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas 
Kas tiki mane — nors ir numirtų — 
bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris 
gyvena ir tiki mane, neragaus 
mirties per amžius”.

(Jono 11, 25-26)

A. A.
DANUTEI BIRUTIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame seseriai dr. Ja
ninai Sniešklenel ir broliui dr. Tadui Savickui.

Viktorija ir Juozas Gruodžiai

PADĖKA
Mūsų mylimas Vyras, Tėtis, Tėvukas ir Brolis

DANUTEI MARIJAI BIRUTIENEI

ANTANAS VAIČIULAITIS,
1992 m. liepos 22-tos ankstų rytą, Viešpaties pašauk
tas, išėjo Amžinybėn. Po gedulingų pamaldų palaido
tas Cedar Hill kapinėse Washingtono priemiestyje.

I
. Giliausia padėka vyskupui Pauliui Baltakiui ir

Tėvui Leonardui Andriekui už atnašavimą šv. Mišių, 
už palydėjimą Antano j amžino poilsio vietą, už mal-

I das, žodžius prie kapo; dėkui Tėvui Leonardui už pa- 
I mokslą šv. Mišių metu.
t Dėkui solistei Nerijai Llnkevičlūtei-Kasparienel už 
I giesmes šv. Mišiose.
I Dėkui ablems jauniesiems Vincui ir Andriui 
I Čižiūnams už patarnavimą bažnyčioje.

Dėkui parapijos klebonui Msgr. E. T. Gatta už mal
das šermenų vakare koplyčioje, mielam Jonui Vaitkui 
už pravestą rožini, už brangius atsisveikinimo žodžius 
ambasadoriui Stasiui Lozoraičiui, Juozui Laučkai Ir 
Kazimierui Almėnul.

Dėkui visiems draugams ir pažįstamiems, atsilan
kiusiems koplyčioje, dalyvavusiems pamaldose, pa
lypėjusiems Antaną j kapines.

Dėkui už maldas, už tiek daug užprašytų mišių, 
už gražias gėles, dėkui Washlngtono ateitininkams, 
“Amerikos Balso” bendradarbiams; dėkui už aukas 
Vilkaviškio Katedros atstatymui ir Lietuvos Ambasa
dai Washlngtone.

Dėkui visiems už pareikštas užuojautas mūsų sei
mai žodžiu bei raštu šią sopulingą netekties valandą. 
Ypatingas ačiū Aukšč. Tarybos pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui ir Švietimo mlnlsteriul Dariui Kuoliui už 
nžitojairtns Ir paguodos telegramas. Ačiū visiems An
tano draugams, rašytojams Lietuvoje Ir čia išeivijoje 
už telegramas, laiškus, straipsnius, radio programas.

Dėkui daktarui Sauliui Naujokaičiui, taip rūpestin
gai prižiūrėjusiam Antaną per eilę metų ligi pat jo 
amžino poilsio vietos, Dalės ir Algio Lukų šeimai už 
jų širdj, darbą ir organizavimą muzikos, lankstinuko 
Ir polaldotuvlnlų vaišių; dėkui vieloms bičiulėms, su- 
nešusioms vaišes.

Dėkui Sigitai Naujokaltlenei, Pranui Baltakiui Ir 
Romui Kasparui už kiekvieną jų širdingą paslaugą.

Turbūt neištarėm čia visų vardų, bet liekame nuo
lankiai dėkingi visiems, visiems, Ir tegul Dievulio Ge
roji Ranka jus visus švelniai globoja.

Žmona, dukros, žentai, anūkai ir seserys
Lietuvoje

Kazakaitienė. Gimnazijos kursui 
vadovaus mokytojos: Jūratė Au- 
kštikalnienė — 2 sk., Liuda 
Ziaugrienė — 3 sk., Birutė Žiau- 
grienė — 4 sk., Liuda Senūtienė

gučių ritinėjimas ir kt.
Direktorė yra Daiva de Sa Pa- 

reira-Matulionytė, Tėvų komi
teto pirmininkė — Lina Suba- 
tienė.

Sį pavasarį Bostono Lituanis
tinę mokyklą sėkmingai baigė šie 
abiturientai: Darius Lalas, Rima 
Zikaitė, Aidas Banaitis, Audra 
Senūtaitė, jonas Zikas, Algis 
Kalvaitis ir Moacir de Sa Perei- 
ra. Už puikų egzaminų išlaikymų 
Rimai Zikaiteiir Moacir’ui de Sa 
Pereira buvo suteikta piniginė 
A. Makaičio premija.

Per Tautos šventę rugsėjo 13 
d., sekmadienį, Sv. Petro 
bažnyčioje mišias aukojo ir pa
mokslų Marijos gimimo ir Tautos

VII sk. Aukštesniosios mokyklos ( 
istorijos kursų dėstys Mirga Gir- . 
niuvienė, literatūrų — Zita Kru- • 
konienė, Tautinių šokių būreliui I 
vadovaus Rūta Mickūnienė ir 
Lina Subatienė. Šiemet norin
tieji galės pasimokyti judesių ir 
pantomimos technikos, kurių 
dėstys Jūratė Mikšytė. Aldona 
Lingertaitienė vadovauja pro
gramos praturtinimui, kuris ska
tina jaunimų dalyvauti tokiuose ■" 
renginiuose, kaip teatro festiva- 
lis, Kalėdų eglutė, Užgavėnės, šventės^' klonis 
knygų skaitymo maratonas, mar-

JONUI KRIVIUI

PETRUI NORMANTUI
mirus, skausmo dienose reiškiu gilią užuojautą 
žmonai Albinai, dukroms Reginai, Linai, seseriai 
Genutei Kaspariūnienei ir jų šeimoms.

PETRUI NORMANTUI
j amžino poilsio vietą, didžio skausmo 
artimuosius giliai užjaučiame ir kartu

A. A.
DANUTEI BIRUTIENEI

mirus, jos vyrui Stasiui, dukrai Ligijai, sūnui Stasiui, 
sesutei Janinai, broliui Tadui, jy šeimoms, giminėms 
ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautų.

Donata ir Gediminas 
Grajauskai

Danutei mirus, visai Biručių ir Snieškų 
šeimai reiškiame gilią užuojautą.

DANUTEI MARIJAI BIRUTIENEI 
mirus, skaudaus liūdesio dienose gilią užuojautą reiš
kia vyrui Stasiui, dukrai Ligijai, sūnui Stasiui, seseriai 
Janinai, broliui Tadui ir jų šeimoms. 

Irena ir Stasys Giedrikiai

siuosius po mišių bažnyčios 
salėje pasveikino Bostono LB 
valdybos pirm. A. Kupčinskas ir 
JAV^ Krašto valdybos vicepirm. 
V. Čepas. Kavutę ir vaišes pa
ruošė LB valdyba.

Fleitų koncertas — Per mišias 
rugsėjo 27 d., sekmadienį, Šv. 
Petro bažnyčioje gros žymus 
Berklee Kolegijos prof. fleitistas 
Matthew Marvuglio ir neseniai 
iš Lietuvos atvykęs fleitistas vir
tuozas Gediminas Stanaitis. Po 
mišių salėje jie atliks trumpų 
koncertų. Kviečiama pasi
džiaugti jų muzikiniais talentais.

RENGINIAI
Pabaltiečių serijos 1992-1993 

metų 34-asis koncertinis sezonas 
bus ypatingai įdomus muzikos 
mėgėjams, nes jame dalyvaus 
žymūs atlikėjai iš laisvų Baltijos 
valstybių.

Spalio 4 d., sekmadienį, 3 vai. 
popiet koncertuos Rygos Kate
dros berniukų choras iš Latvijos, 
pelnęs tarptautinį pripažinimų. 
Choro vadovas ir dirigentas Janis 
Erenstraits, vargonais akompo- 
nuos Talivaidis Deksnis.

Lapkričio 8 d., sekmadienį, 3 
vai. popiet Lietuvos pianistas 
Petras Geniušas, laimėjęs 1992 
m. tarptautinį konkursų Palm 
Beach, FL, atliks solo koncertų. 
Estų atlikėjos Leelo Valdsaar 
Basham, fleita, ir Maaja Roos, 
pianinas, savo pasirodymu 1993 
m. kovo 28 d., užskleis koncer
tinį sezonų.

Visi koncertai vyks First & Se-' 
cond Church, 66 Marlborough 
Street, Bostone, pradžia 3 vai. 
popiet. Po koncertų vaišės, ka
vutė. Rengia Naujosios Anglijos 
Pabaltiečių Draugija, pirm. Ire
na Veitienė. Koncertų serijos bi
lietus galima užsisakyti pas val-

dybos narius iki spalio 4.
Spalio 4 d., sekmadienį, 3 vai. 

popiet Museum of Fine Arts, 
Dennis Cape Code įvyks stygų 
kvarteto koncertas, kuriame pir
mu smuiku groja Elena Kupre- t 
vičiūtė-Bergienė. Bilietų kaina ' 
$10. 4

Lapkričio 12-15 dienomis 
World Trade Center Bostone 
įvyksiančioje Tarptautinėje mu
gėje dalyvaus lietuvių organiza
cijos —Tautodailės Instituto Bo
stono skyrius, pirm. Saulė Ša
tienė, Lietuvos Vaikų Globa, 
pirm. Daiva Veitaitė-Nedhardt 
ir Lietuvių Piliečių Draugija, 
pirm. Algis Skabeikis. Instituto 
atstovės surengs dailės dirbinių, 
audinių, juostų bei suvenyrų pa
rodų, demonstruos skaidres iš 
paskutinės liaudies šokių šven
tės Chicagoje, Vaikų Globa ir Pi
liečių Draugija paruoš lietuviškų 
patiekalų, užkandžių ir gėrimų, 
kuriais vaišins mugės dalyvius. 
Visi kviečiami atsilankyti.

L.Ž.

Dalybos
Svečias, duodamas Aldutei 

dešimt saldainių:
— Pasidalink po lygiai su • 

broliuku.
Aldutė:
— Aš duosiu jam tris .. .
— Argi nemoki skaičiuoti?
— Aš tai moku, bet broliu

kas nemoka.

a 1
Wm. Anastasi, B. S.

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

Woodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER 

296 - 4130

DĖMESIO, JAUNIME!!!
^'Pučia vėjas ’ JOs norite atstovauti savo miestą

sekančiame Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese?

Ar norėtumėte dirbti 
Lietuvos labui?

Ar planuojate aplankyti /- S 
gimines Lietuvoje? f—

Ar planuojate dalyvauti ar mokytis 
kursuose Vilniuje ar Kaune?

Ar treniruojatės dalyvauti 
Tarptautinėse Lietuvių Sporto 

Žaidynėse?

coooo*

V. A • • •. . .VZA//

Petro Čepo Jaunimo Fondas žino, kad jaunimui (18-35 amžiaus) 
yra sunku sutaupyti pinigų kelionei j Lietuvą ir kitas šalis. Todėl 
mes įsteigėme PCJF, norėdami Jums padėti susipažinti su savo 
Tėvyne ir pasaulio lietuviais. PČJF $1,000 stipendija skiriama 

bent vienam lietuvių kilmės jaunuoliui/ei. kuns/i žada vykti j 
Lietuvą arba dalyvauti lietuviškoje veikloje išeivijoje.

Anketą stipendijai gauti turite užpildyti ir pasiųsti PČJF ne vėliau 
lapkričio 15 d, kad galėtumėte keliauti j Lietuvą ateinančiais 
metais tarp sausio 1 d. ir gruodžio 31d. Anketos ir platesnė 

informacija gaunama rašant:

PetroCepo Jaunimo Fondas 
______ P. O. Box 497, South Boston, MA 02127
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Vysk. Pauliui Baltakiui, 
OFM, rugsėjo 21-22 dienomis 
padaryta penktoji akies operaci
ja. To pasėkoje keletą savaičių 
negalės keliauti lėktuvais ir 
atlikti visų įsipareigojimų, kurie 
buvo paskelbti lankymų kalen
doriuje.

Vytautas Landsbergis, Lietu
vos Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas, kuris rugsėjo 28 d. 
kalbės Jungtinėse Tautose, su 
New Yorko lietuviais susitiks 
Kultūros Židinyje Brooklyne 
rugsėjo 28 d.,pirmadienio vaka
re arba rugsėjo 29 d., antradienį. 
Tiksli data dar nenustatyta. Jei 
bus kas nors konkrečiai žinoma, 
bus pranešta rugsėjo 27 d., sek
madienį, per “Laisvės žiburio” 
programą, 105.9 FM banga, tarp 
9-10 vai. ryto ir tarp 2-3 vai. po
piet per “Lietuvos atsiminimų' 
radiją 89.5 FM banga.

Lotynų kalba mišios bus spa
lio 4 d., sekmadienį, 5 v. popiet 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Mišias aukos klebonas kun. 
Vytautas Palubinskas. Mišios 
bus palydėtos gregorinio giedo
jimo.

Branduolys praneša, kad 
rugsėjo 26 d., šeštadienį, Aušros 
Vartų parapijos salėje įvyks susi
tikimas su svečiais iš Lietuvos: 
su žurnaliste Zita Čepaite, kuri 
nušvies dabartinę politinę Lie
tuvos padėtį, ir poetu Aidu 
Marčėnu, kuris paskaitys savo 
poezijos. Po programos bus 
vaišės. Visi kviečiami atsilanky
ti. Rengia Branduolys ir LB 
Manhattano apylinkės valdyba.

Dail. Ritos Giedrės Bulo- 
vaitės paroda buvo atidaryta 
rugsėjo 13 d. Chuck Levitan Ga
lerijoje, 42 Grand St., Soho, 
New Yorke. Į atidarymą atsi
lankė gana daug žmonių ir 
domėjosi dailininkės kūriniais. 
Iš Toronto buvo atvykusi ir pati 
dailininkė, kuri yra ir architektė. 
Paroda tęsis iki rugsėjo 26 d.

Lietuvių Tautodailės Institu
to skyrius New Yorke rengia po
pietę “Prisimename dail. Ana
staziją Tamošaitienę” Kultūros 
Židinyje spalio 24 d. Rengėjos 
kreipiasi į apylinkės lietuvius, 
kurie turi dailininkės darbų, juos 
vienai dienai paskolinti. Daili
ninkės mirties metinių proga no
rima padaryti jos darbų parodą. 
Rengėjos su dėkingumu prašo 
skambinti Lilei Milukienei 516 
681-6172 po 4 vai. popiet.

Kun. Bruno Kruzas, išbuvęs 
ligoninėje dvi savaites, grįžo į 
Apreiškimo parapijos kleboniją, 
toliau gydosi namie ir patarnauja 
bažnyčioje.

ATGIMUSIOS LIETUVOS 
DAINOS

Jūs galite nąjnuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradi
nių dainų, jei įsigysite trijų 
kasečiųkomplektą (po 90 mi
nučių kiekviena) tik už 17 
dol. (Persiuntimui pridėti 2 
dol.). Vienos kasetės kaina 
— 7 dol., (persiuntimas 1 
dol.); dviejų — 12 dol. (per
siuntimas 1.50 dol.) Kiekvie
noje kasetėje po 20 - 25 skir
tingų dainų.

Dėl užsakymų skambinti 
Darbininko administracijai 9 
vai. - 4 vai. p.p. tel. (718) 
827-1351 arba rašyti: Darbi
ninkas (administrac.), 341 
Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207.

Kun. Vytautas Pikturna į savo 
žiemos namus Floridoje grįžta 
spalio gale. Lapkričio 1 d. jau 
laikys pamaldas Juno Beach, FL, 
įprastinėje Sv. Pauliaus nuo 
Kryžiaus bažnyčioje.

Laisvės Žiburio metinis ru
dens koncertas bus lapkričio 21 
d. Kultūros Židinyje.

Newarko LB apylinkės ren
giamas piknikas įvyks rugsėjo 27 
d., sekmadienį, Algirdo Bražin
sko sodyboje: 44 Kingman Road, 
So. Orange, NJ. Pradžia 1 vai. 
Visi apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti.

Vanda Bagdonienė, gyvenan
ti Daytona Beach, FL, rugsėjo 
18 d. atvyko į New Yorką, svečia
vosi pas Adą Bagdonienę Wood- 
havene. Į Floridą išskrido 
rugsėjo 23 d. Anksčiau ji yra gy
venusi New Yorke.

Kun. Stasys Raila rugsėjo 27 
d., sekmadienį, švenčia savo 
amžiaus 85 metų sukaktį. Tą die
ną Viešpaties Atsimainymo para
pijos bažnyčioje 11:15 vai. auko
ja mišias. Po mišių parapijos 
salėje pietūs, jubiliato sveikini
mai. Drauge tuo pačiu laiku 
vyksta ir Lietuvos Vyčių Vidurio 
Atlanto apskrities seimelis. Su
kaktuvininkas yra daug veikęs 
šioje organizacijoje. Seimelį ir 
jubiliato minėjimą globoja kle
bonas kun. Kenneth Wicks.

S v. Jurgio lietuvių bažnyčia 
Brooklyne, savo laiku buvusi lie
tuvių, dabar vyskupo patvarky
mu perleista juodukams, nes 
tame rajone jų daug gyvena. 
Bažnyčios vidus pertvarkomas, 
pritaikomas prie jų religinių pa
pročių. Visas bažnyčios vidaus 
įrengimas atiduotas Apreiškimo 
lietuvių parapijos bažnyčiai 
Brooklyne. Inventorių padėjo 
pergabenti Juozas Rudys, Petras 
Laučiškis, Alega Juška. Per
vežtas gražus Aušros Vartų alto
rius ir jau pastatytas Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Pervežti ir 
brangūs bažnytiniai drabužiai, 
Kryžiaus Kelių išdrožti iš 
medžio reljefai ir kitos statulos 
pakuojamos ir parengiamos 
siuntimui į Lietuvą.

Išnuomojamas moteriai kam
barys su virtuve. Geras privažia
vimas ir netoli krautuvių. Skam
binti popietinėmis valandomis 
718 235-3961. Klausti Joseph.

Išnuomojamas keturių kam
barių butas. Kreiptis 718 782- 
8456.

Reikalinga pagalba prižiūrėti 
vyresnio amžiaus moterį- Pagei
daujamas anglų kalbos mokėji
mas. Skambinti telef. 212 757- 
3001. Prašyti Jenny. (sk.)

“Lietuvos Aidas”, pagrindinis 
16 psl. Lietuvos dienraštis, duo
da vyriausybės žinias ir objekty
vų atkuriančios Lietuvos vaizdą. 
Jo žinios išeivijai yra labai nau
dingos. Prenumerata metams 
oro paštu $85. Čekius rašyti 
“Lietuvos Aido” vardu ir siųsti 
JAV įgaliotiniui adresu: Bronius 
Juodelis, 239 Brookside Lane, 
Willowbrook, IL 60514. (sk.).

59 CENTAI UŽ SVARĄ virš 
šimto svarų, tai TRANSPAK fir
mos nauja kaina. 68 centai — 
žemiau šimto svarų. Minimumas 
20 dol. Jūsų siuntiniai yra regi
struojami mūsų kompiuteriuose 
ir sekami iki pristatymo jūsų gi
minėms Lietuvoje. TRANS
PAK, 2638 W. 69th St., Chica- 
go, IL 60629. 312 436-7772.

Stefanija, Vaclovas ir Lilia Bi
ručiai mielos Danutės M. Siru
tienės atminimui skiria $100 au
ką Kultūros Židiniui.

Danutės Marijos Sirutienės 
šviesiam atminimui Marina ir 
Zigmas Raulinaičiai paskyrė 50 
dol. auką Kultūros Židiniui pa
remti.

Gediminas ir Donata Gra
jauskai, Orlando, FL, a. a. Da
nutės Birutienės prisiminimui 
paskyrė $50 auką Kultūros Židi
niui.

“Varpelio” naujas rudens nu
meris jau baigiamas paruošti 
spausdinimui. Praeitas numeris 
turėjo 80 puslapių, taip pat ir šis- 
numeris bus padidintas.

Popiežiaus į Lietuvą lanky
mosi proga Apreiškimo parapi
jos klebonas kun. Vytautas Palu
binskas, Keamy, NJ Sopulingo
sios Dievo Motinos parapijos 
klebonas prel. Domininkas Po
cius, drauge su Vyties kelionių 
biuro direktoriumi Romu Keziu, 
rengia bendrą ekskursiją. Ji bus 
ateinančių metų vasaros gale.

Dr. Kazys Ambrozaitis ir Ma
rija Pupiutė prieš 40 metų susi-
tuokė rugsėjo 8 d. Brooklyne.
Dabar jie gyvena Dune Acres, 
Chesteron, IN. Jų dukros Au
dronė ir Ramunė rugsėjo 6 d. 
surengė jiems staigmeną: į jų na
mus tų vedybų sukaktį paminėti 
sukvietė per 40 svečių. Progra
mai ir sveikinimams vadovavo 
dr. Vytautas Majauskas. Ben
dras dovanas koordinavo Dana 
Jarienė. Sudėta nemaža suma pi
nigų, kuriuos sukaktuvininkai 
paaukojo Lietuvos Sąjūdžiui fi
nansams padidinti. Iš šio Atlanto 
pakraščio, iš Old Greenvvich, 
CT, buvo nuvykusi tų vestuvių 
dalyvė Elvyra Ošlapienė.

Leonardas ir Birutė Padlec- 
kiai užmokėjo už “Darbininko” 
prenumeratą, atsiųsdami 50 dol. 
čekį. Mūsų spaudos palaikyto
jams nuoširdžiai dėkojame. ; •’

SĖKMINGA APREIŠKIMO 
PARAPIJOS GEGUŽINĖ
Rugsėjo 13 d., sekmadienį, 

Kultūros Židinio kieme ir salėse 
įvyko Apreiškimo parapijos me-• 
tinis piknikas-gegužinė. Diena | 
pasitaikė labai graži, tai ir žmo- = 
nių susirinko gana daug.

Buvo puikus maistas, paga- į 
mintas Birutės ir Lino Šidlau-*, 
skų, grojo lietuviška muzika. ; 
Kaip ir pernai, taip ir šiemet Į 
elektroniniu muzikos instru- j 
mentu grojo ir dainavo Romas 
Telšinskas.

Publika daugiausia sėdėjo prie 
stalų kieme. Čia buvo ir special
ių papuošimų, loterijų apkrauti 
stalai, valgio ir gėrimo stalai. 
“Darbininko” administracija 
buvo įrengusi patrauklų spaudos \ 
ir knygų stalą. u

Piknikas prasidėjo apie 1 vai. t 
popiet ir tęsėsi iki sutemų. Para
pijos loterija davė apie 5000 dol. 
pelno. Dar vyko ir suaukotų 
daiktų loterijos. Iš viso pelno 
gauta per 6000 dol.

Parapijos kunigai ir komitetas, _ __ _
dėkoja visiems už atsilankymą ir ’ų TRANSPAIG 2638 W.’ 69th 
vienokiu ar kitokiu būdu 
parėmusiems šį pikniką.

Lietuvos Vyčių Vid. Atlanto apskrities 
SEIMELIS

įvyks š. m. rugsėjo 27 d., sekmadienį.
11:15 Šv. Mišios V. Atsimainymo parapijos 

bažnyčioje. Dvasios vadas prel. Pranas 
Bulovas aukos sumą ir pasakys pamokslą.

Drauge koncelebruos kun. Stasys Raila 
amžiaus 85 metą sukakties proga. 
Po pamaldų parapijos salėje pietūs.

Lietuvos Vyčiai sveikina sukaktuvininką 
kun. (Stasį Railą.

Parapijos klebonas kun. Kenneth Wicks 
globoja seimelį ir kun. St. Railos 

sukaktuvinį minėjimą.

Vaizdas iš demonstracijos, kuri Lietuvos Vyčių Maspetho 110 kuopos iniciatyva rugsėjo 
17 d. vidurdienį įvyko prie Jungtinių Tautų, atžymint Baltijos valstybių priėmimo į 
JT metines. Reikalaujant, kad Rusijos armija būtų veikiai atitraukta iš tų valstybių 
teritorijos, buvo renkami parašai peticijai, kuri įteikta JT Generaliniam Sekretoriui. 
Nuotraukoje pirmame plane: viduryje — Kazimieras Vainius, Vyčių kuopos pirm. 
Bruno Rutkūnas, Helen Matulionis ir Constancia Nehwadowich. Kairėje: pagrindinis 
mitingo kalbėtojas — LB New Yorko apygardos pirm. Kęstutis Miklas. Nuotr. L. Ta
mošaičio

JT PRADĖJO GENERALINES 
ASAMBLĖJOS 47-ĄJĄ SESIJĄ
(atkelta iš 5 psl.)

bos pirmininkas — rugsėjo 25 d. 
rytinėje sesijoje. Rugsėjo 28 d. 
pirmadienį, 3 vai. popiet kalbą 
pasakys Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vytau
tas Landsbergis.

Numatoma, kad tą patį vaka
rą, 7 vai. jis atvyks į Kultūros 
Židinį Brooklyne susitikti su lie-- 
tuvių visuomene.

Estijos vardu kalbės jos užsie
nio reikalų ministras rugsėjo 29 
d. popietinėje sesijoje.

Rusijos kariuomenės 
atitraukimas

Generalinės Asamblėjos sesi
jos darbotvarkėje 141 punktu yra 
Rusijos kariuomenės atitrauki-

Live in aid wanted for elderly, 
infirm woman, kind and physi- 
cally strong. Some English ne- 
cessary. Phone 212 757-3001, 
ask for Jenny. (sk.)

KARGO Į LIETUVĄ BE 
MUITO! Siunčiame SAS oro li
nija į Rygą. Siuntinius atsiimti 
Rygos muitinėje. Minimumas 
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.75 
už svarą. Galima siųsti naujus ir 
dėvėtus drabužius, batus, me
džiagas, maistą bei nerecepti
nius vaistus. Kreiptis į G. T. IN
TERNATIONAL, 9525 So. 79th 
Avenue, Hickory Hills, IL 

t 60457. Tel. 708 430-7334.
55 SVARAI — cukrus, sūris, 

dešros, mėsa, šprotai, aliejus, 
kava ir kt., $90. 22 SVARAI 
mažesnis paketas, $55. 22 SVA
RAI mėsos produktai, aliejus 
$90. Prie visų maisto siuntinių 
galite užsakyti aspirino ir vitami-

St., Chicago, IL 60629, 312 436- 
7772. 

mo iš Baltijos valstybių klausi
mas, rekomenduojant JT gene
raliniam komitetui. Jame Lietu
vos, Latvijos ir Estijos vardu 
kalbėjo Latvijos ambasadorius 
Aivars Baumanis.

Jis pareiškė, kad jau metai 
praėjo nuo to laiko, kada šie kraš
tai buvo priimti į JT, o užsienio 
kariuomenė vis dar jų teritorijo
je. Pastangos tartis dėl tų pajė'gų 
atitraukimo buvo nesėkmingos. 
Tad yra reikalinga JT intervenci
ja, kad būtų apsisaugota nuo ga
limų konfliktų ateityje.

Sis klausimas greičiausia bus 
svarstomas kada nors lapkričio 
mėnesį.

Diplomatiniai priėmimai
Jungtinėse Tautose dabar yra 

179 kraštai. Sesijos metu beveik 
visi kraštai surengia bent vieną 
priėmimą, į kuriuos dažnai pa
kviečiami ir spaudos atstovai.

Pirmąją sesijos atidarymo die
ną įvyko du tokie priėmimai. 
Vieną iš jų rengė JAV misija prie 
JT savo būstinėje. Jame dalyva
vo ambasadorius Anicetas Simu
tis su ponia. Antrasis įvyko JT 
diplomatų restorano patalpose

PIRŠLYS IEŠKO GYVENI
MO DRAUGĖS — lietuvaitės 
— merginos — našlės —drau
gės, arba motinos su maža mer
gaite, arba “single parent”, kuri 
galėtų gyventi kartu ir prižiūrėti 
senesnio amžiaus žmones ir jų 
namus, jų turtą, sveikatą ir slau
gyti ligoje “Senior Citizens”. 
Gali kreiptis gyveną Amerikoje, 
Kanadoje, Lietuvoje ar kitur. 
Kreiptis Joseph Lugan, c/o John 
Conwood, P. O. Box 21270, Ja- 
maica, NY 11421, USA. 

Aukojamų daiktų reikalu skambinti: 
718 - 847 - 8735 arba 718 ■ 349 - 2260

Visuomenė prašoma suaukoti įvairiu 
daiktu - 

naudotu ir nauju.

APSIPIRKIMAS 
BLUSŲ TURGUS

bus spalio 3 - 4 dienomis Kultūros Židinyje,
361 Highland Blvd., Brooklvn. NY
Nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. popiet.

Bus galima nusipirkti maisto 
ir labai skaniai pavalgyti.

pagerbti egzilyje gyvenantį de
mokratiškai išrinktą Haiti prezi
dentą kun. Jean-Bertrand Aristi
de.

Šį priėmimą rengė Tarptauti
nis Spaudos Institutas Šveicari
joje ir jo padalinys Jungtinėse 
Tautose. Prezidentui Aristide 
buvo įteiktas žymenys ir buvo 
palinkėta veikiai sugrįžti prie 
valdžios vairo savam krašte, iš 
kurio 1991 m. rugsėjo 30 d. jį 
pašalino kariuomenė.

Demonstracija prie JT

Norint atžymėti metines nuo 
Baltijos valstybių priėmimo į JT 
ir pareikšti protestą Rusijai, taip 
pat reikalauti, kad ji atitrauktų 
savo kariuomenę iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, Lietuvos 
Vyčių Maspetho 110 kuopa rug
sėjo 17 d. rengė demonstraciją 
prie JT.

Ji įvyko Dag Hammarskjdld 
aikštėje nuo 12 iki 3 vai. popiet, 
Jai vadovavo Ann Morrisey. Pa
grindinę kalbą pasakė šių eilučių 
autorius, kaip LB New Yorko 
apygardos pirmininkas. Demon
stracijos metu buvo renkami pa
rašai peticijai, kad Rusijos ka
riuomenė pasitrauktų iš Baltijos 
valstybių. Surinkta keli šimtai 
parašų. Peticija bus įteikta JT 
Generaliniam Sekretoriui.

Lietuvis ieško darbo už ne
didelį atlyginimą su pragyveni
mu, moka visus statybos ir namų 
ruošosdarbus, gerai gamina mais
tą. Gali prižiūrėti ligonius. Skam
binti vakarais, kviesti Povilą 
Tel.718-348-9792. (sk.)

40 metų lietuvė ieško bet 
kokio darbo. Skambinti tel. 718- 
348-9792. Kviesti Nijolę.(sk.)

Studentė, besimokanti NYC, 
ieško išsinuomoti vieną kamba
rį, patogiame susisiekimui su 
Manhatanu rajone. Skambinti 
collect call Marijai VVilliams tel. 
(413) 525 - 1285. (sk.)

t


