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LIETUVOJE IR 
APIE LIETUVĄ 

l *

DARIUS IR GIRĖNAS PAGERBTI LIETUVOJE
' "Šį savo skridimą skiriame ir aukojame Tau, Jaunoji Lietuva!" — S. 'Darius ir S. Girėnas

"Už Atlanto vandenyno, prie 
tėvynės mylimos žuvo Darius ir 
Girėnas, liūdi širdys mūs tautos" - 
tokiu eilėraščio posmu Kuršų

kimoministrasjonas Biržiškis, pa
saulio lietuvių vienybės raidą ap
žvelgė istorijos mokslų daktaras 
Alfonsas Eidintas.

nuo okupantų paslėpti, nuo sunai
kinimo išgelbėti su jų skrydžiu su
sijusias relikvijas. Juk buvo - jau po 
karo - norinčių Lituanicą atiduoti į

- Vilniaus arkivyskupo 
metropolito Audriausjuozo Račkio 
dekretu liepos 16 d. įkurta Vilniaus 
kunigų seminarija. Naujosios semi
narijos rektoriumi paskirtas ar- 
kikadedros bazilikos klebonas m on-

aštuonmetės mokyklos mokiniai 
1963 m. paminėjo drąsiųjų lietu
vių lakūnų tragišką žygį. Buvo 
praėję 30 metų nuo to lemtingo 
skrydžio. Šįmet minime 60-iesmetų 
sukaktį. Ožodžiai, parašyti augan-

Meninę dalį atliko Liaudies 
instrumentų orkestras "Sutartinė", 
"Vilniaus" choras, aktorius Laimo
nas Noreika, dainininkas Danielius 
Sadauskas, pianistas Andrius Vasi
liauskas. buvo parodytas R. Verbos

metalo laužą...
Aviacijos veteranai, paminklo 

Dariui ir Girėnui statybos iniciato
riai ir rėmėjai, daug kauniečių ir 
miesto svečių liepos 16 d. aplankė 
Vytauto Didžiojo karo muziejų. Jie

sinjoras Kazimieras Vasiliauskas. 
Kaip papasakojo monsinjoras Va
siliauskas, Katalikų kunigų semi
narija Vilniuje atkuriama, nes ji čia 
su pertraukomis gyvavo keturis 
šimtus metų. Du kartus seminariją

čios kartos išliko ir šiandien skam
ba taip pat reikšmingai, žmonių 
mintys ir jausmai apie Dariaus ir 
Girėno žygdarbį nepakito: pagar
ba, meilė, žavėjimasis jų drąsa ir 
liūdesys dėl jų tragiškos mirties.

dokumentinis filmas "Lituanikos 
sparnai".

Dariaus ir Girėno medaliu už 
nuopelnus Lietuvos aviacijai Lietu
vos Prezidentas apdovanojojurgį 
Kairį, Antaną Mikutį ir Edviną Ve-

ėjo į "Lituanicos" salę, kur saugo
mas iš katastrofos vietos prie lietu
vių dainose apdainuoto Soldino 
atvežtas oranžinis lėktuvas, kitos 
su skrydžiu susijusios relikvijos.

Skrydžio 60-mečiui skirtoje
buvo uždarę hitleriniai, vieną (1945 
m.) - sovietų okupantai. Tais me
tais šioje seminari joje mokėsi ir K. 
Vasiliauskas. Šiemet rugsėjomėnesį 
studijas seminarijojepradės21 jau
nuolis iš Vilniaus arkivyskupijos. 
Seminarija įsikuria Trinitorių baž
nyčios patalpose, Antakalnyje

- Popiežiaus vizito dieno
mis pirmą kartą Lietuvoje bus gali
ma išbandyti pasaulyje įprastą, o 
Lietuvoje dar naują atsiskaitymo 
už telefoninius pokalbius būdą: 
specialias telefonines korteles. Iki 
rugpjūčio pabaigos ryšininkai pla
nuoja nupirkti ir įrengti 50 italų 
firmos "URMET" telefonoautomatų, 
kurių vieno kaina - apie pusantro 
tūkstančio dolerių. Automatai bus 
sumontuotijono Pauliaus II maršru-

Minint drąsiųjų mūsų lakūnų 
skrydžio per Atlantą 60-ąsias me
tines ir Pasaulio lietuvių vienybės 
dieną, liepos 15 d. Vilniuje Meni
ninkų rūmuose, grupei žmonių 
buvo įteik: ’riaus ir Girėno me
daliai.

Šis naujai įsteigtas valstybės 
apdovanojimas yra skiriamas 1933 
metų skrydžiui įamžinti. Medaliu 
bus pagerbiami asmenys, ypač nu
sipelnę Lietuvosaviaci jai.

Pirmuosius Dariaus ir Girėno 
medalius įteikė Prezidentas Algir
das Brazauskas. Medaliu buvo ap
dovanotas lietuvių aeroklubo Chi- 
cagoje pirmininkas Vytautas Pesec- 
kas. Jis Lietuvos aviacijos klubo 
pirmininkuijurgiui Stanaičiui įtei
kė aukų voką - lėšas, kurias surinko

to miestuose - Vilniuje^Kaune ir 
Šiauliuose.

iš žmonių Amerikoje Dariaus ir

- Lenkijoje, ties Griun- 
valdu, liepos 15 d. įvyko iškilmin
gas Žalgirio mūšio minėjimas. į 
istorinę vietą, kur 1410 m. liepos

Girėno paminklo statybai Kaime.
Pranešimą apie S. Dariaus ir S. 

Girėno skrydžio reikšmę Lietuvos 
ir pasaulio aviacijai padarė susisie-

lonskį.
Vilniaus rajone, Kyviškėse, lie

pos 17 d. buvo surengta aviacijos 
Šventė Dariaus ir Girėno skrydžio 
per Atlantą 60-mečiui pažymėti. į 
padangę pakilo įvairiausi lėktuvai, 
sklandytuvai, deltaspamiai. Susi
rinkusieji gėrėjosi aukštojo pilota
žo meistrų pasirodymais.

Išleista pirmoji jubiliejinė 10 
litų moneta, skirta Stepono Dari
aus ir Stasio Girėno skrydžio per 
Atlantą 60-mečiui įamžinti.

Monetos averse - Lietuvos avi
atorių profiliai ir užrašas "1933 - 
1993 DARIUS IRGIRĖNAS", reverse 
- Vytis ir užrašas "10 litų LIETU
VA". Šių monetų išleista 10 tūks
tančių. Jos bus parduodamos ne 
nominalo, bet Lietuvos banko nu
statyta kaina.

Kaunas ypatingai paminėjo 
Dariaus ir Girėno skrydžio sukaktį. 
Kauniečiai ne tik išsaugojo did
vyrių atminimą, bet ir sugebėjo

parodoje - eksponatai iš muziejaus 
fondų, kai kurie pateikti pirmą 
kartą. Čia lakūnų asmeniniai daik
tai, dokumentai, telegramos, apie 
skrydį rašę Lietuvos, JAV ir kitų 
šalių laikraščiai, žurnalai, knygos, 
meno kūriniai, chicagiečio Edmun
do Jasiūno muziejui neseniai pa
dovanotas Lituanicos propeleris - 
prieš pat skrydį jis buvo pakeistas 
kitu - bei kapitono Stepono Dariaus 
asmeninis albumas. Kitoje parodo
je - neseniai vykusio tarptautinio 
skrydžiui skirto ekslibrisų konkur
so laureatų ir prizininkų, kitų ma
žosios grafikos meistrų kūriniai.

Liepos 16 d., po pietų, kaunie
čiai ir miesto svečiai atėjo į Aukštųjų 
Šančių kapines, prie Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno amžinojo poil
sio vietos. Čia buvo prisimintas 
padangių sakalų žygis, padėta vaini
kų ir gėlių.

Kauno medicinos akademijos 
(nukelta į 2 psl.)

Dariaus ir Girėno paminklo detalė. Paminklas atidengtas 
1993 m. liepos 17 d. Kauno Ąžuolyne. Viktoro Kapočiaus nuotr.

POPIEŽIAUS APSILANKYMO LIETUVOJE 
PAGRINDINIAI VEIKLOS MOMENTAI

15 d. Lietuvos bei Lenkijos valsty
bių kariai sutriuškino Kryžiuočių 
ordino pulkus, atvykoir Lietuvos 
Krašto apsaugos delegacija, vado
vaujama krašto apsaugos ministro 
A. Butkevičiaus. Lenkijos gynybos 
ministerija perdavė Lietuvos kariuo
menės "Geležinio vilko" lauko bri
gadai tris šarvuočius ir jų ekipažui 
skirtos ginkluotės: automatų, kul
kosvaidžių. Grupei Krašto apsaugos 
ministerijos darbuotojų įtei kti var
diniai pistoletai. Prisiminimui apie 
šį susitikimą Butkevičius įteikė Len
ki jos gynybos ministrui J. Onysz- 
kiewcz lietuvišką kalaviją.

- Didžiausi atlyginimai 
birželio mėnesį Lietuvoje buvo 
maisto produktų ir gėrimų gamin
tojų - 217 litų, nealkoholinių 
gėrimų - 339 lt, vynų - 341 lt,

Lituanica III liepos 17 d. atskridęs iš New Yorko, skraido virš Kauno Aleksote susirin
kusios minios. Viktoro Kapočiaus nuotr.

Sv. Tėvui lankantis Lietuvoje, 
pramatyta tokia jo viešnagės 
programa:

Rugsėjo 4 d. po pietų po
piežiaus Jono Pauliaus II lėktu
vas nusileis Vilniaus aerodrome. 
Kartu su Šventuoju Tėvų į Lie
tuvą iš Vatikano atvyks 26 asme
nų palyda ir 51 žurnalistas. Po 
ceremonialo aerouoste Popie
žius vyks į Vilniaus arkikatedrą 
susitikti su dvasininkais. Po to 
— mandagumo vizitas preziden
tui.

9:30 vai. vak. Šv. Tėvas kalbės 
rožančių Aušros Vartuose.

Rugsėjo 5 d. nunciatūroje nu
matytas susitikimas su įvairių 
konfesijų atstovais, po to Po
piežius aplankys kovotojų už 
Lietuvos laisvę kapus Antakalnio 
kapinėse, iš ten vyks į Vingio 
parką. 10:30 vai. ryto prasidės

mišios. Po pietų — susitikimas 
nunciatūroje su Lietuvoje akre
dituotais diplomatais. Vilniaus 
universiteto Šventų Jonų bažny
čioje — susitikimas su inteligen
tija, mokslo ir meno žmonėmis, 
Šv. Dvasios bažnyčioje — su 
lenkų bendruomenės atstovais. 
8 vai. vak. — vakarienė vyskupų 
rūmuose.

‘Rugsėjo 6 d. Popiežius skris į 
Kauną, Santakoje aukos mišias, 
Arkivyskupijos rūmuose susitiks 
su Lietuvos vyskupų konferenci
ja, Dariaus ir Girėno stadione — 
su jaunimu.

Rugsėjo 7 d. Popiežius keliaus 
į Šaulius. Mišios bus aukojamos 
prie Kryžių kalno. Po pietų Šv. 
Tėvas vyks į Šiluvą ir melsis ko
plyčioje. Šiluvos bažnyčioje nu
matytas pamokslas “Krikščioniš
ka šeima”.

mažiausi atlyginimai buvo metalo 
gamintojų -155 lt, medicinos, tiks
liųjų optinių prietaisų pramonės
darbuotojų -120 lt.

— Lietuvos valstybinė 
žemės kadastro automatizavimo 
įmonė iš Švedijos gavo vertingų 
prietaisų siuntą. Jie padės greitai 
nustatyti privatizuojamų sklypų 
ribas, o vėliau jas braižyti žemė
lapyje. Švedų ekspertai taip padės 
atkurti Lietuvos žemės informaci
nę sistemą.

-JAV ir Lietuvos Respubli
kos valstybinės delegacijos liepos 
19-20 dienomis susitiko Vilniuje. 
Buvo deri narnos dvišalės prekybos 
ir investicijų sutartys, kurių pro
jektuose užtikrintos investicijos, 
skatinančios prekybą, ir nustatytos 
intelektualinės nuosavybės apsau
gojimo gairės.

- Lietuvos mitybos centro 
specialistų duomenimis, stebimas 
vis didesnis šulinių užteršimas nit
ratais. Trečdalis Lietuvos gyvento
jų vartoja šulinių vandenį. Iš Lietu
voje esančių 350 tūkstančių šuli
nių kasmet medikai ištiria 10-20 
tūkstančių. Ir bemaž visuose gero
kai viršijam os leistinos nitratų nor-

NAUJAS BAŽNYČIOS FONDAS kataliku pasauliečių bažnytinio 
veikimo ženklas. Vatikano II Su-

mos.

Popiežius Jonas Paulius II 
birželio 5 d. inauguravo naują 
fondą, pavadintą “Centesimus 
Annus — Pro Pontifice”, audi
encijoje priimdamas jo steigėjus.

Kaip jau sako pats jo pavadini
mas, šis fondas finansuos įvairias 
Bažnyčios socialinį mokslą die
giančias iniciatyvas. Pirmiausia 
bus stengiamasi finansiškai ir ki
tomis priemonėmis remti tas or
ganizacijas ir tuos asmenis, kurie 
konkrečiomis iniciatyvomis pri
sideda prie Bažnyčios socialinio 
mokslo skiepijimo įvairiose kraš
tų ir kontinentų socialinėse ap
linkybėse. Dalis lėšų bus skiria
ma ir kai kurioms socialinėms 
Švento Sosto ir paties Popiežiaus 
iniciatyvoms.

{steigti šį fondą pirmiausia su
manyta dėl to, kad jau kuris lai
kas kaip įvairūs verslininkai ir 
bendrovės siūlė savo finansinę 
paramą konkretiems Bažnyčios

projektams. Daugiausia čia nusi
pelnė jau senokai veikianti Kata
likų Jmonių Vadovų Sąjunga.

“Centesimus Annus — Pro 
Pontifice” fondas narių - steigėjų 
šiandien jau turi 65. Visi jie 
paaukojo po 50 milijonų lyrų (tai 
yra po $35,000). Tarp jų yra 29 
verslo bendrovės, 24 bankai ir 
draudimo kompanijos, 8 pramo
nės ir 4 privatūs prekybininkai. 
Bendras fondo kapitalas šiandien 
siekia 3 milijardus 250 milijonų 
lyrų (tai yra apie du su puse mi
lijono dolerių). Visa ši suma bus 
investuota Fondo vadovybės 
nuožiūra, o palūkanos ir divi
dendai bus skiriami minėto
sioms socialinės Bažnyčios ini
ciatyvoms finansuoti.

Fondo inauguracijos proga au-
diencįjoje priimdamas jo narius 
- steigėjus, Šv. Tėvas tarp kita
ko kalbėjo:

Jūsų sumanymas yra uolaus

sirinkimas konstitucijoje “Lu- 
men Gentium” moko, jog pasau
liečiai Dievo Karalystę kuria taip 
tvarkydami žemiškus ir laikinus 
dalykus, kad šie tarnautų Dievo

' Ne tik kunigai ir vienuo
liai, bet ir pasauliečiai, — toliau 
pabrėžia ta pati konstitucija, — 
yra įpareigoti darbuotis, kad die
viškasis atpirkimo planas būtų 
stropiai įgyvendinamas, kad die
na iš dienos plėstųsi jo akiračiai, 
kad apie jį išgirstų ir jo palaima 
naudotųsi visi pasaulio gyvento
jai. Fondas “Centesimus Annus 
— Pro Pontifice”, — kalbėjo Po
piežius, — yra geras tokio pasau
liečių angažavimosi pavyzdys. 
Jis kartu yra naujas kelias, kurį 
nutiesėte jūs patys — pasau
liečiai — ir kuris, kaip tikimės,
labai pasitarnaus Bažnyčios so
cialini mo mokslo diegimui, juo
galės pasinaudoti tiek ganytojai, 
tiek uolūs Bažnyčioje dirbantys

LIETUVOJE
— Užsieniniais automobiliais 

Lietuvoje prekiauja 39 valsty
binės, 1230 uždarosios akcinės 
bendrovės, 131 įmonė su užsie
nio kapitalu ir apie 1,000 pri
vačių asmenų.

— “Turisto” viešbutyje Vil
niuje atidaryta pirmoji vienos iš 
didžiausių pasaulyje automobi
lių nuomos bendrovių “Avis” at
stovybė. Kol kas klientai galės 
naudotis penkiais naujais firmų 
Toyota , “Ford ir “Volvo au

tomobiliais, kainuojančiais $32 - 
80 už parą, o vieno nuvažiuoto 
kilometro kaina — 0,32 - 0,80 
dolerio.

— Pirmą kartą Lietuvoje per 
keturis šių metų mėnesius gy
ventojų daugiau mirė nei gimė. 
Natūralus gyventojų prieauglis 
buvo minus 332. Gegužės mėn. 
pradžioje Lietuvoje gyveno 
3,746,000 gyventojų — beveik 
5,000 mažiau nei metų pradžio
je. Gyventojų daugiausia suma
žėjo dėl migracijos: per šį laiko-

Šiandien belieka tik palinkėti,
— pasakė Jonas Paulius II, baig
damas savo kalbą Fondo nariams
- steigėjams, — kad jūsų užsi
brėžti tikslai būtų sėkmingai 
vykdomi. Meldžiu Visagalio 
Dievo palaiminimo jūsų uoliam 
darbui, jums patiems, dabarti
niams ir būsimiems fondo 
rėmėjams.

V. R.

tarpį iš Lietuvos išvyko 4,323 
žmonėmis daugiau nei atvyko.

— Kauno puskarininkių mo
kykla birželio 29 d. išleido pir
mąją laidą absolventų.

Ignalinos rajono Naujojo 
Daugėliškio parapijoje liepos 11 
d. pašventinta atstatyta Kačer- 
giškių bažnyčia.

— Helsinkio dailės akademija 
surengė jaunųjų skulptorių 
kūrybinę stovyklą - simpoziumą 
tokia tema: “Land und Environ- 
mental Art . Keletą savaičių tru
kusiame simpoziume dalyvavo 
Suomijos, Estijos, Latvijos, 
I^enkijos, Švedijos, Islandijos, o 
taip pat ir Vilniaus dailės akade
mijos studentai skulptoriai.

— Agentūra “F actu m” įregis
travo naują Lietuvos rekordą — 
didžiausią katalogą. Tai — 1,4 
kg svorio, 992 puslapių “Lietu
vos įmonių katalogas 1993”. Čia 
randami duomenys apie 60,795 
Lietuvos įmones, įstaigas ir or
ganizacijas. “Geltonuosiuose 
puslapiuose . kurių yra 472, 
skelbiamos 1050 įmonių rekla
mos.

— IBM atstovybė Vilniuje ati
daryta birželio 11d. Jau seniau 
Lietuvoje veikė septynios fir
mos. prekiaujančios IBM pro
dukcija. Savo atstovybes IBM 
kuria Latvijoje bei Estijoje.

— “Pajūrio naujienos” — tai 
dar vienas naujas laikraštis Lie
tuvoje. leidžiamas Kretingoje, o 
spausdinamas Klaipėdoje. Ski
riamas Kretingos rajono, Palan
gos kurorto ir kitiems Lietuvos 
gyventojams. Išeis dukart per 
savaitę.



Panevėžietis aviacijos konstruktorius ir lakūnas Vladas Kensgaila savo atkurtame 
“Lituanikos” analoge. Viktoro Kapočiaus nuotr.

G-7 PASITARIMO ATGARSIAI
Adv. Povilo Žumbakio ko

mentarai, transliuoti Chicagoje 
liepos 18 d. per “Amerikos lietu
vių radijo” programą, vadovau
jamą Anatolijaus Šluto.

-o-
Neseniai pasibaigė G-7, Sep

tynių Didžiųjų Industrinių De
mokratijų vadų metinis suvažia
vimas Japonijoje. Gal būtų gali
ma tiksliau pavadinti G-7 V2, nes 
vėl prie demokratinių kraštų va
dų prisijungė ir Rusijos prezi
dentas, nors oficialiai Rusija dar 
nėra įtraukta į šį elitų sąstatą.

G-7 susideda iš JAV, Kanados, 
Britanijos, Prancūzijos, Japoni
jos, Vokietijos ir Italijos. Tuos 
kraštus atstovauja jų aukščiausi 
pareigūnai: prezidentai arba mi
nistrai pirmininkai.

Šięmet kaip niekada anksčiau 
šių demokratijų vadai buvo ypa
tingai silpni ir nepopuliarus savo 
kraštuose. Jeigu prieš savaitę 
būtų įvykę rinkimai visuose tuo
se kraštuose, tikriausiai, nei vie
no iš jų tų kraštų rinkėjai nebūtų 
išrinkę.

Suvažiavo ne tik silpni vadai, 
bet ir visi septyni kraštai šiuo 
metu išgyvena rimtas ekonomi
nes ir politines krizes.

Amerikos ekonomika bando

— Firma “Vista”, Europos 
Fordo padalinio tarpininkė 

Lietuvoje, tapo ir Šiaurės Ame
rikos “Fordo” atstove. Ji parda
vinės Lietuvoje “Ford” ir “Lin
coln” automobilius.

— Prienų sporto aviacijos ga
mykla, Suomijos verslininko H. 
Tandefalto užsakymu, remon
tuoja keturis 1938 m. gamybos 
lėktuvus “Foke Vulf-44”. Tiki
masi, kad atsiras norinčių jais 
paskraidyti.

— Lietuvos vyriausybė nu
tarė, kad leidimus įsigyti ir laiky
ti spalvotąją dauginimo (kopija
vimo) techniką įmonėms, įstai
goms, organizacijoms ir asme
nims išduoda vidaus reikalų mi
nisterija. Spalvotoji kopijavimo 
technika įvežama ir išvežama, 
tik turint Vidaus reikalų ministe
rijos leidimą.

— Kazimieras Juozas Klima
šauskas prezidento dekretu paskir
tas Lietuvos pramonės ir preky
bos ministru. Iki šiol jis ilgą laiką 
vadovavo valstybinei mikroelek
tronikos įmonei “Venta”.

- Danijos sostinėje Kopen
hagoje pasirašytas Lietuvos Respub
likos ir Indonezijos Respublikos 
vyriausybių komunikatas dėl diplo
matinių santykių užmezgimo am
basadorių lygiu.

- Vilniaus arkikatedra 
pradėta švarinti ir restauruoti, šis 
darbas bus baigus rugpjūčio vidu
ry. Paskutinį kartą šventovė kapi
tališkai tvarkyta tik prieš gerą 
dešimtmetį. 

išsikrapštyti iš ilgai užtrukusios 
krizės, o prezidentas Bill Clin- 
ton, išrinktas tik 43% balsuotojų, 
šiuo metu yra pats^nėpopulia- 
riausias prezidentas per paskuti
niuosius 50 metų.

Vokietijai, kurios ekonomika 
šlubuoja dėl susivienijimo su bu
vusia Rytų Vokietija, vadovauja 
kancleris Helmut Kohl, kurios 
valdžioje vyksta didelė maišatis. 
Per paskutinius porą mėnesių 
dėl įvarių skandalų atsistatydino 
trys jo ministrai. Kraštas, Kri
kščionių Demokratų vedamas į 
socializmą, kasdien “klimsta” į 
didesnę skolą.

Italijos ministrą pirmininką 
tur būt tik diplomatai ir gerai in
formuoti žurnalistai tegali atpa
žinti nuotraukose, nes pagal ita
liškas tradicijas, ministrai pirmi
ninkai, keičiasi bent vieną kartą 
per metus,... per paskutinius 50 
metų Italijos ekonomika sociali
stinės programos dėka yra prasi
skolinusi daugiau negu bet koks 
kitas kraštas, išskyrus Ameriką. 
Pragyvenimo lygis smunka ka
sdien, o valdžios ir verslo 
viršūnės yra masiškai pristabdo
mos dėl įvairių nusikaltimų, ky
šių, bendradarbiavimo su mafija 
ir panašiai. Virš 2,000 aukščiau
siųjų pareigūnų jau yra įvelti į 
skandalus.

Kanados ekonomika yra gilia
me nuosmukyje, nors, palyginus 
su kitais kraštais, nėra dar taip 
blogai. Kanados ministras pirmi
ninkas Mulroney, kuris nesilaikė 
savo konservatyvių principų ir 
pasidavė socialistinėms jėgoms, 
pasitraukė iš valdžios prieš kelias 
savaites,... visi galėjo matyti, 
kasdien didėjantį jo nepopulia
rumą. Naujai išrinkta ministrė 
pirmininkė Kim Campbell šiuo 
metu ruošiasi naujiems rinki
mams. Kai kurie laikraščiai Ka
nadoje ją vadina “vasaros atosto

“Lituanikos” analogas, atkurtas Vlado Kensgailos, liepos 17 d. skraidė Kaunas-Soldinas-
Kaunas. Viktoro Kapočiaus nuotr.

gų ministre”, nes atrodo, kad ji 
nebus išrinkta visuotiniuose rin
kimuose ateinantį rudenį..

Prancūzijos prezidentas Fran- 
cois Mitterrand visų yra laiko
mas neefektingu vadu, nes jo So
cialistinė Partija yra privedusi 
Prancūziją prie rimtos krizės ir 
neramumų viduje, ypač emigra
cijos sferoje. Niekas neprogno
zuoja, kad jis laimės rinkimus. 
Prancūzijos ūkininkai stabdo bet 
kokį tarptautinį ekonominį susi
tarimą (GATT sutartis arba bus

DARIUS IR GIRĖNAS 
PAGERBTI LIETUVOJE

(atkelta iš 1 psl.) 
rūsyje atidaryta kripta, kurioje - 
Dariaus ir Girėno variniai ir ąžuoli
niai karstai. Čia ir nedidelė ekspo
zicija, atspindinti ne tik tragišką 
žygį, bet ir tautos pagarbą savo 
didvyriams. Tame rūsyje grupės 
patriotų užmūryti lakūnų palaikai 
išbuvo daugiau nei du dešimtmeči
us. Tik 1964 m., režimui kiek sušvel
nėjus, paslaptis buvo atskleista ir 
lakūnų palaikai palaidoti Aukštųjų 
Šančių kapinėse.

Liepos 16 d. vakare Muzi kinia- 
me teatre įvyko Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno skrydžio per Atlantą 
60-ųjų metinių minėjimas.

Vienas iš pagrindinių įvykių, 
skirtų Dariui ir Girėnui pagerbti, 
prasidėjoliepos 14d., kada skrydžiui 
į Soldiną iš Aleksoto aerouosto 
Kaune pakilo lėktuvas Lituanica - 
tikrosios Lituanicos I kopi ja. ją prieš 
dešimt metų Raimondo Vabalo fil
mui "Skrydis per Atlantą" sukūrė 
panevėžietis lėktuvų konstrukto
rius ir lakūnas Vladas Kensgaila. 
Rengiantis Dariaus ir Girėno skry
džio 60-mečiui, naujoji Lituanica 
buvo perdažyta, pakeisti kai kurie 
prietaisai.

priimta šį rudenį arba bus galu
tinai atmesta).

Britanijos ekonomika gal il
giausiai pergyvena nuosmukį, o 
jos ministras pirmininkas John 
Major, kuris perėmė valdymą iš 
Margaret Thatcher, perėjo prie 
socialistinės veiklos ir šiuo metu 
yra praradęs populiarumą. Jis ir 
jo partija neužilgo turi pravesti 
rinkimus, tačiau turi mažai vilčių 
laimėti žmonių pasitikėjimą.

Japonijos ekonomika išgyvena 
rimčiausią krizę nuo Antrojo Pa
saulinio karo. Nors jos tarptauti
niai kreditai viršija visų kitų 
kraštų kreditus, tačiau žmonių 
pragyvenimo lygis yra žemiau
sias iš visų G-7 kraštų. Seiminin
kų valdžia išgyvena politinę 
krizę panašiai, kaip ir Italija. 
Skandalas po skandalo sugriovė 
vyraujančią partiją.

Prezidentas B. Jelcinas atskri
do po atidarymo, kad paprašytų 
šlubuojančiai Rusijai pagalbos. 
“Didieji” sutiko suteikti kuklią 
finansinę paramą, kuri buvo 
žadėta jau ne vieną kartą, bet 
rusai iki šiol dar nėra jos gavę. 
Pagalbos dydis yra mažesnis, sa
kykime, negu metinė Amerikos
dovana Izraeliui.

Tarp nusigyvenusių ir išsisė
musių vadų net prezidentas 
Clintonas atrodė dinamiškas. Iš 
suvažiavimo nieko daug nebuvo 
tikėtasi ir nieko gero nesulaukta. 
Atrodo, kad kai nėra konkrečių 
planų nesiseka ir valdyti. Propa
gandos sumetimais yra naudinga 
rengti suvažiavimus. Gal tas tin
ka ir mūsų veikėjams?

Lietuvai šis suvažiavimas bu
vo svarbus, žiūrint iš istorinio 
taško. Kai “didieji” susirenka 
apspręsti pasaulio tvarką, “ma-

I Soldiną (dabar Mislibož, Len
kija)- drąsiųjų lietuvių lakūnų 
tragiškos žūties vietą su naująja 
Lituanica išskrido Vladas Kensgaila 
ir Edmundas Jasiūnas - Dariaus ir 
Girėno skrydžio istorikas, į jubi
liejines iškilmes atvykęs iš Chica- 
gos.

Nuskridę į Soldiną, Kensgaila 
ir Jasiūnas susitiko su šiose Lenki jos 
apylinkėse gyvenančiais lietuviais.

Liepos 17 d. naujoji Lituanica 
iš Soldino pakilo skrydžiui į Kauną, 
simboliškai užbaigdama Dariaus ir 
Girėno žygį. Tūkstančiai žmonių 
Aleksoto aerouoste pasitiko lakū
nus - Vladą Kensgaila ir Edmundą 
Jasiūną.

Lituanica laimėjo! Laimėjo po 
60 metų. Laukė Kaunas visus tuos 
metus, puoselėjo didvyrių atmini
mą.

"LITUANICOS laimėjimas te
gu sustiprina jaunųjų Lietuvos sūnų 
dvasią ir įkvepia juos naujiems 
žygiams" - toks Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno testamentas. Po 60- 
ies metų jis įvykdytas. Ilsėkitės ra
mybėje, Lietuvos didvyriai, - Litua
nica nutūpė Kaune. A. J. 

žiesiems” tai yra pavojinga. Lie
tuva ir kitos mažos valstybės tą 
patyrė ne vieną kartą. Kada “ di
dieji” tarėsi po Pirmojo Pasauli
nio Karo, Vilnius ir Klaipėda 
buvo dalinami kaip prekės; kada 
tarėsi Stalinas ir Hitleris, nu
kentėjo visa Rytų Europa; pra
ėjus kiek laiko nukentėjo visas 
pasaulis; kada susėdo kalbėtis 
Roosevelt, Churchill ir Stalinas, 
milijonai žmonių buvo ištremti į 
komunistinį gulagą...

Šį kartą, pavojingiausias mums 
buvo atskiras susitikimas tarp 
prezidento Clinton ir prezidento 
Jelcin. Pagal Jelcin pasisakymą 
spaudos konferencijoje, jie pa

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

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

JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, 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., Ridgevvood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvi- 
niai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. 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.

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

NEW YORK NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-9:30 
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side,NY 11364. Tel. 718 229-9134arba 718428-4552. Fax 718 769- 
3302.

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, NEW 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. Stukas - direktorius, 234 Sunlit Dr., 
Watchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636. Universiteto vasaros 
atostogų metų transliacijos laikinai sustabdytos. Transliacijos 
vėl bus tęsiamos po atostogų sekmadieniais, pradedant rugsėjo 
12 d.

MARIA JUZA ITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja visuo
se teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadway, 
Saite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 962-5810.
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lietė 25 temas, jų tarpe Ukrainos 
ir Pabaltijo klausimus.

Žinant, kaip kiti panašūs susi
tikimai yra pakenkę mūsų kraš
tui, net Bush-Gorbachev kalbos, 
ir žinant koks nepatyręs ir neap
sisprendęs yra mūsų preziden
tas, jo kalbos su rusų vadu Pabal
tijo reikalais, kelia susirūpinimą, 
ypač kai tas rusų “partneris” tik 
prieš kelias dienas grąsino Pabal
tijo kraštams ir nutraukė dujų 
pristatymą Lietuvai bei Estijai.

Matant Clinton pažadus ir jų 
nesilaikymą Bosnijos atžvilgiu, 
Lietuvai ir mums reikia susirū
pinti dėl “partnerystės” tarp 
Washingtono ir Maskvos!
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Dariaus ir Girėno skrydžio prasmė
Baigdami Dariaus ir Girėno 

pagerbimo savaitę, skirtą jų skry
džio 60 metų sukakčiai, iš dide
lės laiko perspektyvos apsvars- 
tome jų reikšmę Lietuvai, jų 
žygio prasmę.

To žygio sumanytojas ir orga
nizatorius buvo Stasys Darius. 
Jis buvo idealistinė asmenybė, 
neieškanti sau naudos, nei gar
bės. Jis visada stengėsi patarnau
ti kitiems, įtvirtinti gėrį. At
vykęs į Ameriką, Stepas nepasi
darė amerikonu. Jis ir toliau liko 
lietuvis idealistas, savo namuose 
kalbėjo lietuvių kalba, į gyveni
mą veržėsi romantiško jaunuolio 
keliu — mokėsi ir sportavo.

Kai Amerika 1917 m. pradėjo 
kariauti, norėdama Europoje iš
laisvinti pavergtas tautas, S. Da
rius savanoriu stojo į jos kariuo
menę. Vėliau Darius sielojosi, 
kodėl jis ne fronte. Negalvojo 
apie save, kaip čia išsisukti, kaip 
pasprukti, bet priešingai — ver
žėsi į fronto pirmąsias linijas, kad 
karas būtų kuo greičiau laimėtas.

Kai 1919 m. Darius grįžo iš 
fronto, Lietuva jau buvo paskel
busi savo nepriklausomybę. S. 
Darius tuoj ėmėsi organizuoti 
tarnavusius Amerikos kariuo
menėje, ragino vykti ir kariauti 
dėl Lietuvos laisvės. Didesnio 
dalinio į Lietuvą išsiųsti ne
galėjo, nes neleido Amerikos 
valdžia, tačiau 1920 m. liepos 27 
d. su būriu amerikiečių jis atvy
ko į Kauną ir savanoriu stojo į 
Lietuvos kariuomenę; 1921 m. 
gruodžio 18 d. baigė Karo mo
kyklą.

— Be savo karo tarnybos, be 
žygio į Klaipėdą ir jos išvadavi
mo, jis dar atnešė ir kitų brangių 
dovanų: išleido vadovėlius, kaip 
žaisti krepšinį ir beisbolą. Krep
šinis prigijo ir pasidarė lietuvių 
tautinis sportas, tačiau beisbo
las, neprigijo.

S. Darius suorganizavo ir įkū
rė Lietuvos Fizinio Lavinimo Są

jungą, trumpai vadinamą LFLS, 
buvo jos pirmininku. Per šią są
jungą skleidė sportą visoje Lie
tuvoje, organizavo klubus. Kūrė 
ir civilinės aviacijos klubus, ku
rie ilgai gyvavo.

Išjudinta sportinė veikla plė
tojosi ir apėmė visą kraštą. Lie
tuva, tokia maža valstybė, ėmė 
garsėti sporto pasaulyje.

Paryžiuje 1927 m. gegužės 21 
d. Darius buvo liudininkas, kaip 
amerikietis Charles Lindbergh 
pirmą kartą perskrido Atlantą ir 
nusileido Paryžiuje. Tai labai su
jaudino Darių, sukėlė jam min
čių audrą: juk ir jis gali atlikti 
tokį žygį ir tuo išgarsinti Lietu
vą.

Atvykęs į Ameriką savo šei
mos artimųjų lankyti, jis ne
beužmirš© tos minties, kad ir 
Lietuva gali atsistoti greta 
didžiųjų valstybių prisidėdama 
prie aviacinių rekordų. Atsidėjęs 
rengėsi tam žygiui. Tai buvo 
aviacijos jaunystės, o gal net 
kūdikystės metai. Lėktuvai buvo 
paprasti, turėjo mažai techninių 
įrengimų. Didžiausią reikšmę 
turėjo lakūnų profesionalumas.

Planuodamas skrydį, Darius 
surado bendramintį Stasį Girė
ną. 1932 m. liepos 11 d. abu 
lakūnai paskelbė spaudoje at
sišaukimą. Ten sakoma: “Lietu
vių tauta laukia iš savo sūnų ir 
drąsesnių žygių”. Toliau mini, 
kad būtina prisidėti prie bendro
jo darbo — tirti Atlanto vande
nyną. “Laikome savo pareiga 
tautos vardu tą darbą garbingai 
atlikti. Dar niekas nėra tiesiai 
nenusileisdamas nuskridęs iš 
Amerikos į Lietuvą”.

Tuo žygiu lakūnai norėjo paro
dyti, kad ir mažos tautos gali da
lyvauti dideliuose žygiuose. Jie 
skrido iš New Yorko į Kauną, bet 
Kauno nepasiekė. Netoli tėvy
nės žuvo, atmušę “sparnelius į 
sausą eglelę”. Atlantą perskrido

Jau keletą metų ateitininkai 
Lietuvoje rengia stovyklas Jos 
tapo viena iš sejcmingiausių auk
lėjimo priemonių. Stovyklų 
metu jaunimas, susitelkęs iš įvai
rių vietovių, mokosi krikščioniš
koje dvasioje bendrauti, tvarky
tis, mokytis ir džiaugtis. Ateiti- 
ninkiškų stovyklų populiarumas 
vėl didėja ir auga. Visų norinčių
jų neįmanoma sutalpinti. Netu
rint savo stovyklavietės, vadovai 
paskęsta organizaciniuose — 
buitiniuose reikaluose: ieškoda
mi patalpų, maitinimo, pata
lynės ir 1.1. Dažniausiai būna 
sunku suderinti visus buitinius 
reikalus. Ir nuo to nukenčia sto
vyklos programa, sunkiau sukur
ti bendruomenės nuotaiką. Vis 
dažniau ir dažniau buvo kalbama 
ir daromi žygiai dėl stovyklos įsi
gijimo Lietuvoje. Po ilgų debatų 
ir biurokratinių vargų galų gale 
pavyko pralaužti ledus ir Vyriau
sybė davė ateitininkams Berčiū
nuose (netoli Panevėžio) buvusią 
pionierių stovyklavietę.

naktį, debesyse, be jokių apara
tų, be radijo. Tuo metu lakūnai 
dažnai paklysdavo, užuot nuskri- 
dę į Angliją, nusileisdavo Norve
gijoje arba Islanijoje. Darius ir 
Girėnas skrido labai tiksliai. 
Tikslumo atžvilgiu aviacijos isto
rijoje jų žygis laikomas vienu iš 
geriausiai pasisekusių.

Jie toliau nuskrido už Lind
bergh, už lakūną Post, sugaišo 
mažiau valandų. Pasaulinėje 
aviacijos lentelėje Darius ir 
Girėnas užimą antrą vietą. Tuo 
parodyta pasauliui, kad jaunutė, 
ką tik iš karo negandų pakilusi 
Lietuva, jau moka valdyti mo
derniąją techniką ir pasikelti į 
pasaulinio aviacinių laimėjimų 
aukštumas. _

Lakūnų žuvimo dieną lietuviiį 
tautoje prasidėjo dvasinis skry
dis. Tauta visada ilgisi herojų, 
idealistų , kurie, siekdami gėrio 
idealo, dėl jo žūsta. Tauta juos 
vainikuoja didvyrių aureolėm, 
žavisi, semiasi stiprybės.

Dariaus ir Girėno žygdarbis 
nuolat primena Amerikos lietu
viams tą troškimą atsigręžti vei
du į Lietuvą, iškeliant Jos garbę 
ir didybę. Lietuvos žmonėms 
narsiųjų lakūnų skrydis — tai 
laisvės džiaugsmo ir vilties, pa
sišventimo Tėvynei simbolis.

Tuo savo atsidavimu kilniems 
Lietuvos idealams, jie visada pa
siliks gyvi lietuvių tautoje. Visa
da kaip sakalėliai jie skraidys lie
tuvių mintyse, kviesdami Lietu
vai nešti garbę.

KREIPIASI LIETUVOS ATEITININKŲ FEDERACIJA
Stovykla įsikūrusi gražiame 

pušyne, Nevėžio ir Sanžilės upių 
santakoje. Vieta stovyklavietei 
labai tinkama ir istorine prasme. 
Salia stovyklavietės yra vienas iš 
seniausių III-IV a. Lietuvos pil
kapynų. Sis pušynas buvo mėgs
tama Panevėžio ateitininkų vie
ta. Jie čia iškylaudavo, klausyda
vo savo iškiliųjų dvasios vadų 
kun. A. Lipniūno ir A. Sušinsko 
konferencijų. Vysk. K. Paltaroko 
rūpesčiu 1939-1944 m. čia buvo 
statoma graži A. Miluko supro
jektuota bažnytėlė. 1941 m. jos 
pamatus pašventino kun. A. Su- 
šinskas, o Panevėžio laikraštis 
rašė: “Si bažnyčia skiriama kaip 
paminklas išsivadavimui iš ko
munizmo jungo ir kaip šventa 
pagarba raudonojo teroro iš
vežtiesiems bei dėl laisvės žuvu
siesiems”.

Po antrojo pasaulinio karo vi
sos ten buvusios vilos buvo na
cionalizuotos ir paverstos į pio
nierių stovyklą. Bažnyčia buvo 
susprogdinta. Plytos sumaltos ir 
jomis išbarstyta Lenino aikštė 
Panevėžyje. Išliko tik nespėtas į 
bažnytėlės langus įstatyti garsus 
vitražisto Ušinsko vitražas, ku
riame šalia visų kitų katalikiškų 
organizacijų šviečia ir ateitinin
kų ženklas. Atstatę bažnyčią, ją 
norėtume pavadinti Tautos kan
kinių vardu, o šis brangus vi
tražas būtų ateitinikų stovyklos 
puošmena.

Stovyklos teritorija apima apie 
19 ha.Ten yra 19 vasarnamių, 
valgykla, sporto aikštynas. Tre
jetą metų stovykla buvo praktiš
kai be šeimininko, to pasėkoje 
viskas yra labai apleista, fcvogta. 
Nameliai, nors ir solidūs savo iš
vaizda, bet išdaužytais langais, 
išlaužytomis durimis, užraktais, 
labai daug daiktų, įrengimų iš
vogta. Žiemą praūžusi audra pa
darė didžiulį nuostolį pušynui, 
sulaužė elektros stulpus, nu
traukė laidus.

Reikėtų stovyklą sutvarkyti 
taip, kad joje jaustųsi kitokia 
dvasia ir aplinka negu buvo pio
nierių organizacijoje. Pirmoji 
ateitininkų stovykla Lietuvoje 
turėtų auklėti jaunąją kartą ne 
tik savo prasmingomis stovyklų 
programomis, bet ir kukliai, jau
kiai, gražiai sutvarky ta stovyklos 
aplinka, buitimi. Yra būtina pa
gerinti higienos sąlygas stovyk
loje, iš naujo išvedžioti santech
ninius įrengimus, įrengti name
liuose tualetus, dušus, iš naujo 
įvesti telefono ryšį.

Miesto valdžia davė už pusę 
kainos išsikirsti audros išversto 
miško, bažnyčios statybai ir na
melių remontui. Beveik visą šį 
darbą atliko talkininkai. Lietu
voje turime pakankamai žmonių 
kurie savo darbu prisidėtų prie 
šio projekto įgyvendinimo. 
Tačiau šiais ekonomiškai sun
kiais laikais Lietuvoje telkti lėšas

yra labai sunku, praktiškai be
veik visai neįmanoma.

Todėl norima kreiptis į visus 
išeivijos ateitininkus prašydami 
Jūsų materialinės pagalbos šiam 
labai svarbiam ateitininkų pro
jektui Lietuvoje įgyvendinti. Ti
kimės, kad Jūsų pagalbos dėka 
stovyklavietę greitu laiku bus ga
lima sutvarkyti ir joje jaukiai jau
sis ne tik Lietuvos jaunimas, bet 
ir atvykusieji jaunieji tautiečiai 
iš išeivijos. Didesniųjų aukotojų 
vardai bus įamžinti.

Lietuvos Ateitininkų Federa
cijos vardu pasirašo vysk. J. Prei
kšas, vysk. S.Tamkevičiusirkiti.

— Zoknių aerouosto, esančio 
Šiauliuose, laisvojoje ekonomi
nėje zonoje norėtų įsikurti virš 
100 užsienio firmų. Ekonomikos 
ministerija bando apskaičiuoti, 
kiek ir kokio dydžio lengvatų 
reikėtų Lietuvos laisvosios eko
nomikos zonoms, kurios galėtų 
būti įsteigtos Klaipėdos mieste 
ir uoste, Šiaulių ir Kauno ae
rouostuose bei Vilniaus Šiaurės 
miestelyje, galbūt Kėdainiuose 
ir Panevėžyje.

— V. Bizokas, 37 m. metų 
amžiaus, paskirtas Kaune Lietu
vos Veterinarijos Akademijos 
rektoriumi. Akademijos buvu
siam rektoriui R. Karazijai 1992 
m. gruožio mėnesį tapus Lietu
vos žemės ūkio ministru, akade
mija iki šiol buvo l>e rektoriaus.

Sovietinis tankas, daugelį metų buvęs sovietinės armijos paminklu Salantų miestelyje, 
dabar palengva skęsta Orvidų muziejaus pelkėje. Viktoro Kapočiaus nuotr.

DARIUS IR GIRĖNAS
JŲ SKRYDŽIO 
60 METŲ 
SUKAKTI 
PRISIMENANT

PAULIUS JURKUS

1912 m. Amerikos prezidentu 
buvo išrinktas Thomas Wood- 
row Wilson (1856 - 1924). Jis 
buvo 28-tasis JAV prezidentas, 
mokytas žmogus, profesorius ir 
gana judrus.

Prezidentas skelbia karę -*
Naujasis prezidentas respek

tavo mažųjų valstybių teises. 
1916 m. perrinktas antram ter
minui, jis norėjo išvengti karo, 
bet drauge troško, kad nepra
laimėtų nei Prancūzija, nei Ang
lija.

Vokiečiai tada be įspėjimo 
skandindavo laivus. Prezidentas 
Wilsonas pareikalavo, kad vo
kiečiai to nedarytų. Jie 1917 m. 
sausio 31 d. nota atmetė reikala
vimą. Tai buvo lygu karo paskel
bimui. Tai ir paskatino, kad 
Amerika paskelbtų karą Vokieti
jai. Prezidentas paprašė kongre
są tai padaryti, ir jis paskelbė

karą.
Amerikoje buvo daug propa

gandos prieš Vokietiją, prieš jos 
militarizmą, nacionalistinį impe
rializmą. Pats Wilhelmas buvo 
vaizduojamas kaip Europos bu
delis. ,

Buvo skelbiamą, kad reikia iš
vaduoti Europą ir jos tautas nuo 
Vokietijos grėsmės.

Tai ir sukėlė Amerikoje entu
ziazmą, tai palietė ir naujuosius 
ateivius. Visi pajuto reikalą, kad 
reikia prisidėti prie tų, kurie 
eina gelbėti jų paliktų kraštų. 
Todėl ir prasidėjo sąjūdis stoti 
savanoriais į Amerikos kariuo
menę.

Stepas Darius stoja 
savanoriu j JAV kariuomenę

Stepas Darius nutraukė savo 
architektūros studijas ir 1917 m. 
balandžio 12 d. stojo savanoriu į 
Amerikos kariuomenę. Jis buvo 

priimtas į Illinois valstijos I-ojo 
lauko artilerijos pulko bateriją 
C. Tuo metu tai buvo tautinės 
gvardijos pulkas; birželio 30 d. 
jis buvo paverstas į federalinės 
kariuomenės 149 lauko artileri
jos pulką.

Stepas Darius visą laiką rašė 
savo dienoraštį. Rašė angliškai, 
nes taip reikalavo kariuomenės 
nuostatai. Gana daug laiškų irgi 
angliškai parašė namiškiams. Vi
sa tai išliko, ir ta medžiaga pasi
naudojo Petras Jurgėla, rašyda
mas lakūnų monografiją.

Pulkas išvykai į Prancūziją 
buvo telkiamas Sheridan Forte. 
Nuo balandžio 16 d. iki liepos 1 
d. buvo bendras apmokymas, ri
kiuotė.

Apmokyta kariuomenė buvo 
vežama į New Yorką. Darius čia 
atvyko 1917 m. rugsėjo 5d. New 
Yorko bazėje kraustė kariuo
menės turtą ir pamatė karo 
lėktuvus. Netoliese buvo ir karo 
aviacijos mokykla, kurią jis 
aplankė, domėjosi apie sąlygas, 
kaip čia galima patekti. Bet tai 
buvo neįmanoma, nes daliniai 
buvo rengiami kelionei per 
Atlantą.

Jų stovykloje buvo 38,000 
vyrų. Stovykloje rengėsi tapti 
telefonistu. Čia vyko ir kariuo
menės paradas su aukštais sve
čiais. Teko būti ir braižytoju, nu
braižyti prancūzų ginklus ir pla
nus. Darbas turėjo būti kruopš

tus ir tikslus. Stepas savo sesutei 
Kastei guodėsi laiške, kodėl jis 
nėra kare pirmose linijose, o turi 
būti čia braižytoju. Juk tokį dar
bą galėjo padaryti ir būdamas na
mie. “Man nemalonu ir gailiuo
si, kad negaliu eiti į ugnies linija 
ir kovoti taip, kaip ir kiti mūsų 
vyrai”, — rašė jis savo sesutei 
laiške.

Motinai jis tų metų spalio 17 
d. rašė:

“Brangioji mamyte, apsidrau
džiau. Apdraudą, valdžia iš
mokėtų man mirus, arba jei lik
čiau invalidu. Jei žūčiau, tai ši 
apdrauda bus išmokėta ne iš sy
kio, bet kiekvieną mėnesį po 57 
dolerius. Tikiuos, kad tai būtų 
tau, mamyte, šiokia tokia para
ma”.

Si laiško ištrauka liudija, kokie 
buvo šilti Stepo santykiai su Chi- 
cagoje likusia šeima.

Išvyksta j Europą
'Spalio 18 d. jie ankstų rytą nu

vyko į New Yorko uostą ir sulipo 
į tevą ‘'President Lincoln”. Lai
vas išplaukė tik 8 v. v. Drauge į 
Eairopą plaukė 4 transporto lai
vai, o juos lydėjo du karo laivai 
naikintojai ir kreiseris “Seatel", 
kad niekas jų kelionėje neužpul
tų.

Laive būdami, jie išgirdo, kad 
Amerikos kariuomenė jau spalio 
26 d. pradėjo veikti Vakarų fron
to pirmose linijose. Pirmasis 

šūvis iš Amerikos artilerijos pa
trankos paleistas 6 v. Šovinio 
tūta pasiųsta prezidentui Wilso- 
nui, kaip įrodymas, kad kariuo
menė jau kariauja už tautų 
laisvę.

Prancūziją jie pasiekė lapk
ričio 3 d. pradėjo kraustytis iš 
laivo ir žygiavo į St.-Nazaro sto
vyklą. Toliau savo laiškuose mo
tinai jis aprašo, kaip yra įdomu 
sutikti prancūzų kareivius . Jie 
tik pirštais ir rankomis tegali iš
sireikšti, nes prancūzai nemoka 
angliškai, o Amerikos kareiviai 
— prancūziškai. Tačiau tas jų ne
vargina, nes jie visi yra tos pačios 
idėjos — kariauja už tautų laisvę.

Savo sesutei Kastei jis prime
na, kad ramintų motiną. Tegu ji 
nesibijo. Amerikos kariuomenė, 
atvykusi į Prancūziją, jau su
mušė vokiečių kaizerinę kariuo
menę.

Telefonisto darbas
1918 m. sausio 2 d. Darius 

pradeda dirbti telefono centri
nėje stotyje. Jis įjungiamas į tele
fono centrinės darbą. Teko net 
arkliu jodinėti, tikrinti naujas 
telefono linijas. Pulko telefono 
centrinėje jis buvo tretysis tele
fonistas.

Prieš išvykstant į frontą, buvo 
brigados manevrai ir pulko ma
nevrai, kariuomenė buvo nuolat 
mankštinama, prižiūrima. Buvo 

ir telefonistų pratimai. Telefono 
laidų kasdien tekdavo nutiesti po 
13-15 mylių. Kasdien telefonu 
reikėjo priimti svarbius praneši
mus ir juos perduoti viršinin
kams.

Buvo apmokomi, kaip elgtis 
su dujokaukėmis. Reikėjo perei
ti per mirties kambarį, su kauke 
reikėjo taisyti telefonus, kalbėti, 
perduoti toliau pranešimus.

Žygiuoja j frontą
Paskui S. Darius su savo ka

riuomenės daliniu pro Paryžių 
buvo nuvežtas į pafrontę. Sausio 
24 d. atėjo įsakymas išvykti į 
frontą. Vidudienį viršila išrikia
vo kuopą ir kuopos vadui pra
nešė, kad kuopa parengta kau
tynėms.

Visi buvo suskirstyti po penkis 
žmones. Eidami vieni nuo kitų 
paliko 75 žingsnių tarpią. Telefo
nininkų buvo 2 grupės ir 3 veži
mėliai su telefono laidų špūlė
mis.

12:30 v. išvyko į frontą. Vaka
re piasiekė fronto liniją, Stepas 
buvo paskirtas į nakties sargybą.

Tai buvo pozicinis karas. Vo
kiečiai ir sąjungininkai buvo išsi
kasę gilius apkasus. Tarp tų ap
kasų buvo niekieno žemė, kuri 
irgi buvo apšaudoma, kartais 
nukrisdavo ir lėktuvai. Naktį at
šliaužę kareiviai ant milinių iš
vilkdavo sužeistuosius.

(Bus daugiau)



□ Rusijos parlamentas liepos 
20 d. nubalsavo už tai, kad būtų 
suspenduotas Prezidento B. Jelci
no gegužės 8-osios dienos įsakas 
dėl tūkstančių valstybinių įmonių 
privatizacijos. Liepos 21 d. parla
mentas nubalsavo už tai, kad priva
tizacijos teisė iš valstybinio turto 
valdymo komiteto būtų perduota 
atskiroms ministerijoms ir depar
tamentas. Tai yra antrasis smūgis 
Jelcino ekonominėms reformoms. 
Staigios Rusijos Prezidento, kuris 
yra atostogose, reakcijos nebuvo.

□ Armėnijos sostinėje Jereva
ne liepos 21 d. buvo nušautas 70- 
ies metų buvęs Armėnijos KGB še
fas Marius Yuzbashian. į jį šauta 
tris kartus apie 7 vai. ryto parke, 
netoli jo namų. Yuzbashian yra 
antras buvęs aukšto rango komu
nistų pareigūnas nužudytas Armė
nijoje per praėjusius tris mėnesius. 
Buvęs Armėnijos geležinkelių mi
nistras buvo nušautas gegužės mė
nesį.

□JAV ir Baltarusija liepos 22 d. 
pasirašė susitarimą, pagal kurį 
Vašingtonas tieks piniginę ir eks
pertų pagalbą buvusiai sovietinei 
respublikai, kad būtų įgyvendintas 
jos pasižadėjimas tapti nebranduo
line šalimi.

□ Liepos 26 d. Ukrainos gyny
bos ministras Konstantin Moro- 
zov pradėjo dviejų dienų derybas 
su JAV valdžios pareigūnais dėl 
Ukrainos branduolinių ginklų ar
senalo ir dėl karinių ryšių su JAV.

□ Rusijos parlamentas liepos 
22 d. patvirtino 1993 m. biudžetą 
su didžiuliu deficitu. Tai gali su
žlugdyti vyriausybės pastangas kon
troliuoti pinigų emisiją ir 750% 
metinę infliaciją.

□ Japonijos ministras pirmi
ninkas Kiichi Miyazavva liepos 22 
d. paskelbė, kad pasitrauks iš val
dančiosios liberalų demokratų par- 
tijos lyderio pareigų, jeigu jis ne
bus perrrinktas ministru pirmi
ninku. Šį jo pareiškimą iššaukė par
tijos pralaimėjimas naujo parla
mento rinkimuose. Naujai išrink
tas parlamentas susirinks rugpjū
čio 2 d., kur, tikimasi, kad naujai

Aplink 
pasaulį
išrinktas ministras pirmininkas 
nebus liberalų demokratų partijos 
narys.

□ Armėnijos - Azerbaidžano 
karinis konfliktas Nagomo-Kara- 
bakh rajone liepos 21 d. atsinauji
no. Buvo likusi tik viena diena iki 
numatytų derybų tarp Armėnijos 
ir Azerbaidžano karinio konflikto 
klausimais. Regionas buvo ramus 
nuo liepos 12 d., kada ten lankėsi 
Saugumo Tarybos atstovai.

□ Rusijos Prezidentas B. Jelcin 
liepos 25 d. nutraukė savo atosto
gas ir grįžo į Maskvą. Jelcin pasakė, 
kad jis pasinaudos veto teise ir blo
kuos parlamento patvirtintą biu
džetą. Neaišku, ar Prezidentas im
sis kokių tai priemonių dėl parla
mento sprendimų sustabdyti pri
vatizaciją.

□ Rusijoje liepos 24 d. paskelb
ta pinigų reforma. Visi rubliai iki 
rugpjūčio 7 d. bus pakeisti naujais 
rubliais. Keitimo norma 35,000 
(apie $35) vienam gyventojui. San 
taupos bus įšaldytos bankuose še
šiems mėnesiams. Ši žinia sukėlė 
didžiulę parūkąs gyventojų tarpe. 
Liepos 26 d. vakare Prezidentasjel- 
cin pakėlė maksimalų pinigų keiti
mo limitą iki 100,000 rublių.

□ Pietų Afrikos Prezidentas F. 
W. de Klerk liepos 24 d. pareiškė, 
kad baltoji vyriausybė kontroliuos 
šalį iki sekančių metų balandžio 
mėn. daugiarasinių rinkimų.

□ Gruzija liepos 25 d. reagavo 
į Rusijos pinigų reformą. Ministras 
pirmininkas Tengiz Sigua per vieti
nę televiziją pareiškė, kad Gruzija 
ateinantį mėnesį turės jau savą va
liutą.

□ Popiežius Jonas Paulius II 
liepos 11d. trumpoje 15 minučių 
spaudos konferencijoje pasidalino 
mintimis apie būsimą kelionę į Lie
tuvą: "Man tai yra emocinga kelio
nė. Net jeigu aš niekada ten nebū
čiau, Lietuva yra tam tikru būdu 
mano istorijos dalis, yra žmonių 
istorija ir Katalikų Bažnyčios istor
ija, yra paskutinis Katalikų Bažny
čios bastionas Europoje. Ji yra žmo
nės, kurie tikrai kentėjo už didžiulį 
idealą. Aš norėjau aplankyti Lietu
vą anksčiau, ypatingai 600 metų 
Lietuvos krikšto jubiliejaus proga 
1986 m., bet tai buvo neįmanoma. 
Dabar tai galima. Lietuva tai yra 
žmonės su didžiule istorija. 
Užtenka pagalvoti, kad jų kalba yra 
artimiausia sanskrito kalbai, o tai 
reiškia, kad kultūra ir kalba tęsiasi 
per ištisas kartas ir, kad tai yra labai 
seni žmonės".

Kaune, Ąžuolyne, liepos 17 d., minint Dariaus ir Girėno skrydžio 60 metų sukaktį, 
jiems atminti atidengtas paminklas. Viktoro Kapočiaus nuotr.

STOKIME NARIAIS J LIETUVIŲ FONDĄ
ir didinkime turimus jnašus, nes Lietuviu fondas remia lituanistini švietimą, mokslą ir jaunimą.

Lietuvių Fondo adresas — 3001 W. 59th Street,
Chicago III. 60629 

1993 m. liepos 17 d. Kaune pasitinkant Lituanicą III, pakilusią iš New Yorko. Iš k.: 
Ona Miklienė, Lietuvos premjeras Adolfas Sleževičius, JAV LB New Yorko apygardos 
pirm. Kęstutis Miklas, Lietuvos Prezidentas Algirdas Brazauskas, vysk. Sigitas Tam- 
kevičius, seimo narys Vytautas Landsbergis, Gražina Landsbergienė. K. Miklas per
davė Prezidentui Laisvės statulos repliką, savo kalboje pasakydamas: “Tegu ši statula 
kartu su Lietuvos laisvės statula primena visiems, kad Lietuva visada siekė laisvės, 
trokšta būti laisva ir pasiryžusi amžiais būti laisva!” Antano Sutkaus nuotr.

Kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

Kelione i vienę puse perkont ten atgal Bilietus reikia įsigyti mažiausiai 21 dieng prieš 
tiskrendant Lėktuvai kursuota tik savaites dienomis, ne savoitgohois $16 ii vykimo mo
kestis. Muito ir imigrootos mokesčio- ( komę neįskaityti Taip pat, bihetg perkant, reikia 
sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, ir $1 45 agrikultūrai

Pigios Kelionės į 
Baltijos Kraštus
TAUPYK LAIKĄ ... Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko 
Kennedy Airport iki Rigos Latvijoj. American Trans Air yra greičiausias 
kelias į Baltijos kraštus.

TAUPYK PINIGUS . .. Palygink ir taupyk su American Trans Air. Todėl 
kad Jūs nusipelnėt gerą patarnavimą, ir pigiausią kainą’

TAUPYK NEPATOGUMUS ... Su American Trans Air patarnavimais 
į Baltijos kraštus nėra jokio rūpesčio ar suspėsi! Į sekantį lėktuvą nes 
čia yra tiesioginis skrydis. NĖRA persėdimy. NĖRA laiko gaišimo. 
NĖRA bėdų!

Riga, Latvija Skrydžio kaina

Birželio 1 iki rugsėjo 30 US $480
Spalio 1 iki spalio 31 r US $405
Lapkričio 1 iki gruodžio 31 / US $310

Išvykstame kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį
Ar Jūs skrendat darbo reikalais, ar pasimatyti su artimaisiais. Jūs norit ten 
nukeliauti ko greičiau. Nenorit persėsti, ar išleisti daug pinigų. American Trans 
Alr s Tiesioginė Kelionė iš New Yorko iki Baltijos kraštų yra patogi, pigi ir paprasta. 
Argi ne taip Jūs visada ir norėjot keliauti? Paskambinkit American Trans Air arba 
savo Kelionių Agentui šiandien!

AMERICAN TRANS AIR
Užtikrinti keliones skambinkite 1-800-382-5892 

arba savo kelionių agentui.

i



MIRĖ DAIL. VIKTORAS VIZGIRDA
Centerville, Cape Cod, MA, 

liepos 10 d. rytą mirė dail. Vik
toras Vizgirda. Pamaldos už ve
lionį buvo vietos katalikų bažny
čioje. Palaidotas liepos 12 d. Jo 
pelenai netrukus bus pervežti į 
Lietuvą. Liko žmona ir sūnus.

Dailininkas Viktoras Vizgirda 
buvo gimęs 1904 m. sausio 14 d. 
Domininkonų viensėdijoje, Garlia
vos valsčiuje, Kauno apskrityje. 
1915-1920 m. mokėsi Kauno 
Saulės gimnazijoje, 1920 m. įsto
jo į Justino Vienožinskio įsteig
tus piešimo kursus ir 1924 m. 
baigė jo vadovaujamą tapybos 
studiją Kauno meno mokykloje, 
gaudamas bronzos medalį už ta
pybos darbus. 1927 m. tapybą 
studijavo Paryžiuje.

Grįžęs į Lietuvą, nuo 1928 m. 
iki 1940 m. dėstė meno dalykus 
Raseinių ir Pegėgių gimnazijose, 
Kauno amatų mokykloje ir dažy
tojų kursuose Kaune.

Visa savo tapybos samprata jis 
buvo vakarietis modernistas. 
Norėdamas išjudinti lietuvių 
dailę iš stagnacijos, jis pats orga
nizavo sąjūdžius ir dalyvavo kitų 
suorganizuotuose sąjūdžiuose, 
kurie skatino puoselėti progre
syvios dailės idėjas.

Su dailininku A. Gudaičiu, J. 
Mikėnu, A. Samuoliu įsteigė 
dailininkų Ars kolektyvą. 1937- 
38 m. buvo Lietuvos dailininkų 
Sąjungos pirmininkas, 1940 m. 
Vilniaus dailės akademijos ins
pektorius, 1941 m. tos akademi
jos direktorius. Tas pareigas ėjo 
iki 1941 m. kovo 16 d., kada vo
kiečių okupacinė valdžia uždarė 
visas aukštąsias Lietuvos mokyk
las.

Artėjant rusų-vokiečių frontui 
prie Vilniaus, 1944 m. pasi
traukė iš Lietuvos. Kaip karo 
pabėgėlis gyveno Vienoje, Tū- 
bingene, Berlyne, Flensburge, 
Freiburge i. Bvr., Vokietijoje; 
1946-49 m. buvo tapybos studi
jos vedėjas Taikomosios dailės 
mokykloje Freiburge. 1949-50 
m. buvo administracijos tarnau
tojas prancūzų komisariate Ba
deno kraštui. 1949 m. buvo vie- 
nas iš steigėjų ir pirmasis Lietu
vių dailės instituto pirmininkas. 
1950 m. gruodžio 20 d. emigravo

LDDP ATOSTOGŲ METAS
Su viltimi ir švytinčiais veidais 

liepos 16 d. Lietuvos Seimo nariai 
giedojo himną, užbaigdami pava
sario sesijos darbą. Atostogos! Šie
met jos ypatingos - atostoginiai 
gauti litais. Todėl juos suskaičia
vus, galima patraukti ir į...

... Palangą. Būtent Palangon 
dviem savaitėm išvyko Seimo 
pirmininkas Česlovas Juršėnas, 
pasiėmęs 560 litų atostoginių. 
Norėtų ir tėviškę Ignalinos rajone 
aplankyti. Tačiau visus tuos planus 
jis atideda antrai rugpjūčio pusei. 
Mat Seimo pirmininkas privalės 
laikinai pavaduoti atostogaujantį 
Prezidentą.

LDDP frakcijos seniūnas Justi
nas Karosas turi viliojantį pasiū
lymą paviešėti Vokietijoje, tačiau 
nusprendė "pasislėpti nuo civiliza
cijos", kaip ir kiekvieną savaitgalį, 
savo sodyboje, Trakų rajone. Prieš 
12 metų nusipirko "lūšną" (tų metų 
įstatymai tai griežtai draudė, bet 
išrinktiesiems, žinoma, išimtys), 
susiremontavo, įsiveisė sodelį. Per 
atostogas Karosas norėtų baigti re
daguoti reabili tuoto daktaro diser
taciją "Socialinio pažinimo proble
ma". Gal teks kartą per savaitę va
žiuoti į Vilnių parlamentariniais 
reikalais. Tiesa, Seimo LDDP frakci
joje visą laiką budės bent vienas 
patarėjas (budėjimo tikslas, tikriau
siai, yra tas, kad nebūtų nukrypta 
nuo LDDP linijos).

Biudžeto ir finansų komiteto 
pirmininkas, LDDP frakcijos narys 
KęstutisJaskelevičius laimingesnis 
už kolegą Karosą, kuris tik pirma
dieniais vėl būnąs "normalus žm o- 

į Ameriką ir apsigyveno Bosto
ne, dirbo vitražų studijoje.

Dail. Viktoras Vizgirda buvo 
plataus masto dailininkas, kūry
bingas, siekęs savo individualios 
interpretacijos. Jau savo kūrybos 
pražioję savo meną vystė iš ek
spresionistų tradicijų. Ieškoji
muose ir meno raidoje nepasik
lydo, išlaikydamas savo pasaulio 
vientisumą ir savitą tapybinį 
braižą.

Nuo 1930 metų dalyvavo viso
se Lietuvių nepriklausomų daili
ninkų draugijos ir Lietuvos dai
lininkų sąjungos rengtose paro
dose Lietuvoje, lietuvių dailės 
parodoje Rygoje, Taline, Pabal
tijo valstybių dailės parodoje Ol- 
denburge ir daugelyje kitų paro
dų. Jis daugelį metų dalyvavo ir 
Kultūros Židinyje rengiamose 
parodose Lietuvos nepriklauso
mybės šventės proga.

Lietuvoje jo kūrinių turi mu
ziejai, eilė privačių kolekcionie
rių Vokietijoje, Amerikoje, Ka
nadoje. Jo kūrinių kolekciją turi 
ir pranciškonai. Kūriniai dau
giausia yra sutelkti Kennebunk- 
porto ir Brooklyno vienuolynuo
se bei Adomo Galdiko vardo ga
lerijoje.

Dail. Viktoras Vizgirda tapė 
peizažus, natiurmortus, portre
tus. Savo tapybą jis vystė iš gam
tos. Gamta jam atskleidė savo 
mintį ir ritmą. Toliau jis pats in
dividualiai interpretavo. Gam
tos nekopijavo, nebuvo realistas, 
kieto akademinio realizmo net 
nemėgo ir prieš jį kovojo, tačiau 
gamta jam sukėlė naujus minčių 
pasaulius, ir juos jis tapė, kaip 
pergyveno, kaip jautė.

Gamtovaizdžiuose pabrėžda
vo ritmą. Kartojasi stiprūs 
medžių užbrėžimai, medžių 
šakų pastatų užakcentavimai. 
Tai savotiško ritmo tapyba, ku
rios pradžia yra gamtovaizdžiai.

Vizgirda tapė ir portretus. Pa
veikslai didelio formato. Žmogus 
atpažįstamas, bet nutapytas la
bai apibendrinančiomis formo
mis. Rankos dažnai paliekamos 
gana grubios. Portretai orna
mentuojami gausia augmenija.

Tapė labai rūpestingai, dėda
mas bent kelis sluoksnius 
dažų.Taip kiekvienas plotelis yra

gus" - po viešėjimo kaime. Jaskele- 
vičius kiekvieną rytą pasitinka so
dyboje tame pačiame Trakų rajone, 
pamelžia karvę ir dumia į Seimą. 
Pagrindinis krūvis, žinoma, tenka 
žmonai, kuri ir atgavo tuos 40 hek
tarų. Pulkas vištų, žąsų, kelios kiau
lės sunaudojamos vietoje, nes šei
moje galima suskaičiuoti lOnarių. 
Iš 20 hektarų pasėtų kviečių gautą 
derlių ketinama parduoti.

O Lietuvos Prezidentas Algir
das Mykolas Brazauskas, kurio 
atostogos numatytos nuo liepos 19 
d. iki rugpjūčio 15 d., dvi savaites 
su šeima praleis Nidoje. Prezidento 
vasaros rezidencijai skirtąją buvu
sią Kosygino vilą nuspręsta remon
tuoti, tad Prezidentūra metams iš
sinuomavo "Rūtos" poilsio namuo
se du liukso kategorijos numerius. 
Vienas skirtas Prezidentui ir jo šei
mai, kitas -apsaugai. Vienam žmo
gui gyvenimas "Rūtoje" su maitini
mu kainuoja apie 35 litus. Prezi
dentas turės sumokėti tik už maistą. 
Daugiau nei 1000 litų, toks Prezi
dento liepos mėnesio ir atostogų 
atlyginimas, tikrai užteks.

Prezidentas svajoja, kad grįžus 
į Vilnių, per dvi likusias savaites ko 
nors neįvyktų, tada jis suspėtų 
aplankyti tėvą Kaišiadoryse, drau
gus, gimines.

Prezidento atostogos trumpos, 
lyginant jas su bendražygių Seimo 
narių. Seimas atostogaus iki rugsė
jo 10 d. Taigi, ir išrinktiesiems 
laikas pailsėti, tik tų darbo "bičių", 
kuriomis žadėjo LDDP pasirūpinti, 
nei Palangoje, nei Nidoje nematy
ti... A. J.

prisotintas įvairių tonų, pusto
nių. Tai tikrai sodri, iš gamtos 
atėjusi tapyba.

Akrilinius dažus naudojo su 
dideliu pamėgimui. Jie pradėjo 
išreikšti paveikslų spalvinį so
drumą, pabrėžti ritmus. Anks
tesnė V. Vizgirdo kūryba kolori
to atžvilgiu buvo spalvinga, o pa
skutiniais metais spalvingumas 
mažėjo.

Maždaug prieš 30 metų daili
ninkas Vizgirda organizavo pasi
priešinimą prieš kultūrinį nuo
smukį, rūpinosi, kad menas būtų 
pažangus, atsikratęs šiauraus 
realizmo. Jis buvo aktyvus dailės 
žmogus. Vasarą atvykdavo į 
Kennebunkportą su savo mol
bertu ir dažais. Studijoje visada 
būdavo švaru. Dailininkas mėgo 
svečius, kurie domėjosi menu.

Dail. Vizgirda priklausė pir
mai dailininkų kartai, kuri baigė 
lietuviškąją meno mokyklą Jo 
kūryba rodo, kad mokykla buvo 
gera, skatinanti ir ugdanti meni
ninką. Lietuviškai dailei dail. 
Vizgirdą paliko didelius turtus.

Būtų gera, kad velionį daili
ninką paminėtų bent Bostonas ir 
New Yorkas, nes čia jis dažniau
siai būdavo, dalyvaudavo paro
dose, skaitydavo paskaitas, (p.j.)

VYČIAI RUOŠIASI SEIMUI

Lietuvos Vyčių centro valdy
bos 1993 m. antrasis posėdis 
įvyko birželio 19 d. Maironio 
Parke, VVorcester, MA. susirin
ko apie 30 narių bei svečių. Juos 
globojo 26 kuopa.

Pirmininkė Pranė Petkuvienė 
pradėjo posėdį, ir pakvietė Centro 
apskrities pirmininką dr. Joną. 
Baltrų sukalbėti maldą.

26-tos kuopos pirmininkė, 
Garbės narė, Rita Pinkus pasvei
kino svečius ir palinkėjo sėkmės.

I vicepirm. Evelyn Oželis in
formavo, kad pakeista Lietuvos 
Vyčių konstitucija jau paruošta 
spausdinimui “Vytyje”. Ji bus 
aptariama per seimą.

Pirmininkė pranešė, kad ne
seniai mirusi Marcelė Aleksienė 
testamentu Vyčiam paliko dos
nią sumą. Velionė buvo a.a. 
muz. A., Aleksio, sukūrusio mu
zika Vyčių himnui, našlė. Savo 
testamente Vyčius dosniai prisi
minė ir garbės narys a.a. Juozas 
Boley-Bulevičius.

Vidurinio Atlanto apygardos 
pirm. Bernice Aviža supažindi-

IS LIETUVOS
— Pasaulio Sveikatos organi

zacijos duomenimis, 55% Lietu
vos vyrų ir 10% moterų yra regu
liarūs rūkoriai. Pagal rūkymo pa
plitimą vyrų tarpe Lietuva pir
mauja Europoje.

— Martyno Jankaus, didžiojo 
varpininko, Mažosios Lietuvos 
patriarcho, palaikai atvežti iš Vo
kietijos ir gegužės 30 d. perlai
doti M. Jankaus gimtųjų Bitėnų 
kapinaitėse, netoli Rambyno 
kalno.

— Kauno arkivyskupijos dva
sininkai išsirinko kunigų tarybą 
J ją įeina dekanas mons. Vincen
tas Jalinskas, klebonas Euge
nijus Bartulis ir karo kapelionas 
kun. Alfonsas Bulotas.

— “Project Orbis” lėktuvu į 
Vilnių atskrido užsienio akių gy
dytojai nemokamai konsultuoti 
ir operuoti sunkiausius Lietuvos 
ligonius. Vilniaus aerouosto ad
ministracija paprašė už trapo 
(kopėčių) nuomą $7 per valandą

— Branduolinės ir radiacinės 
saugos naujai įsteigto konsultaci
nio komiteto vadovu paskirtas}. 
Vilemas — Lietuvos energetikos 
instituto direktorius, valstybės 
konsultantas atominės energeti
kos klausimais. Šio komiteto dar
be taip pat dalyvaus Rusijos Fe
deracijos, Suomijos, Švedijos, 
Ukrainos, Vokietijos ir kitų šalių 
ekspertai.

Dail. Viktoras Vizgirda. Nuotr. K. Daugėlos

no su Vyčių nauja iniciatyva — 
kiekviena kuopa globos kurią 
nors vienuoliją Lietuvoje. Kelios 
kuopos jau pradėjo šį sumanymą 
jau vykdyti.

Gerimantas Penikas ir Dalia 
Bulvičiūtė parengė “demo” vi
deojuostą apie a. a. Juozą Boley. 
Ji bus rodoma seimo metu. Juos
tai patobulinti reikalingos velio
nio nuotraukos. Galį paskolinti 
prašomi jas siųsti D. Bulvičius, 
Apt. 9P, 30 Montrose Avė., Brook- 
lyn, NY 11206. Tel:

"1541.
“Aid to Lithuania, 

dovas Robertas Boris 
už gausias aukas, skirtas pagalbai 
Lietuvai. Jis ypač dėkingas “ Am- 
ber” apygardai. Pranešė, kad 
Vyčių rengiamos kelionės j Lie
tuvą (Popiežiaus apsilankymo 
proga) bilietai jau išparduoti. 
Vyks 110 asmenų.

718 782-

Inc”. va- 
padėkojo

Perskaitytas arkivysk. A. Rač
kio prašymas aukoti jo vadovau
jama^ vargšų valgyklai Lietuvo
je. Šiai užeigai išlaikyti kas 
mėnesį reikia apie $4000. Bob 
Boris pranešė, kad “Aid to Lit
huania, Ine" jau išsiuntė $1000. 
Tolimesnės aukos bus svarsto
mos seimo metu.

Vatikano išleistame artimiau
sių PopiežiaūsJono Pauliaus II už
sienio kelionių tvarkaraštyje dau
giausia tolimi maršrutai.

Rugpjūčio9 d. Popiežius išskris 
į Kingstonja- 
rnaicą. Čia Jo
nas Paulius II 
susitiks su 
premjeru mi
nistru ir su 
mandagumo 
vizitu aplankys 
politinę opo
ziciją. Rugpjū
čio 10d. vakare
Kingstononacionaliniame stadio
ne Popiežius laikys mišias.

Toliau kelionė tęsis Meksikos 
Yucatan pusiasalyje, kuršv. Tėvas 
apsistos Meridoje. Čia jis susitiks 
su vietinių Izamalo gyventojų at
stovais, taip pat planuojamas susi
tikimas su Meksikos Prezidentu. 
Nepaisant to, kad Meksika turi 
didelį Romos katalikų skaičių, 
diplomatiniai santykiai su Vatika
nu buvo užmegzti tik mažiau negu 
prieš metus po daugiau kaip šimto 
šaltų santykių metų.

Rugpjūčio 12 d. Popiežius 
atvyks į JAV, Denverį. Pirmiausia, 
Šv. Tėvas su mandagumo vizitu 
susitiks prezidentą B. Clinton Re- 
gisuniversitete. Šis susitikimas bus

POPIEŽIUS
SUSITIKS

B. CLINTON

Nutarta, kad Evelyn Oželis 
(Chicago, IL) ir Dalia Bul
vičiūtė, (Manhattan, NY) atsto
vaus Vyčių centro valdybai per 
Dariaus ir Girėno 60 metų 
minėjimo iškilmes, šiuose mies
tuose.

Lietuvos reikalų komiteto pir
mininkas ir komiteto biuletenio 
redaktorius Vincentas Boris pra
nešė, kad seimo pamaldų mišio
lėliai jau paruošti.

Per seimą garbės nary stės bus 
suteiktos ambas. Stasiui Lozo
raičiui ir solistui bei Vid. Ameri
kos apygardo pirmininkui, soli
stui Algirdui Braziui.

Iš kandidatų “Lietuvos bičiu
lio premijai laukiamas atsaky
mas.

Gautas kvietimas iš 16 kuopos 
Chicagoje ten ruošti 81-mą sei
mą. Patikėtinis Petras Zansitis 
perdavė kvietimą. Kitų vietovių 
galimybės bus svarstomos seimo 
metu.

Seimo rengimo komiteto pir
mininkė Ruth Serafinas apibūdi
no šių metų seimo eigą.

Kitas centro valdybos posėdis 
bus prieš seimą VVorcester, M A.

Bill Piacentinį, Stipendijų ko
miteto pirmininkas, posėdį už
baigė malda. Pakiliai buvo sugie
dotas Vyčių himnas.

Dalia Bulvičiūtė

pirmasis Popiežiaus susitikimas su 
naujuojuJAV Prezidentu.

Pagridinė Šv. Tėvo 60-osios 
užsienio kelionės priežastis - noras 
susitikti su jaunimu iš viso pa

saulio Denveryje, 
kur katalikai švęs 
tarptautinę jauni
mo dieną.

Po susitikimo 
su JAV Preziden
tu Popiežius kal
bės jaunimui Den
verio Mile High 
stadione.

Rugpjūčio 13 
d. ryte Popiežius suvyskupaismies- 
to katedroje laikys mišias. Likęs 
laikas yra laisvas, kurį galvojama, 
kad Popiežius praleis kalnuose.

Rugpjūčio 14 d. ryte Popiežius 
sugrįš į miesto katedrą, kur laikys 
kitas mišias jaunimo forumo dele
gatams. Šv. Tėvas tos pačios dienos 
popietę melsis McNichols arenoje. 
Tos pačios dienos vakare Popiežius 
kalbės jaunimui miesto Cherry 
Creek parke. Tame pat parke rug
pjūčio 15 d., sekmadienio, rytešv. 
Tėvas laikys iškilmingas mišias.

Rugpjūčio 15 d. po pietų Po
piežius susitiks su JAV Vietnamo 
katali kų atstovais Mc Nichols areno
je. Tos pačios dienos vakare šv. 
Tėvas išvyks atgal į Romą.

— Kun. prof.dr. Viktoras 
Butkus, ilgametis Kauno Tarp- 
diecezinės kunigų seminarijos 
rektorius (1962-1989) bei teolo
gijos fakulteto dekanas (1989- 
1993) ir Vytauto Didžiojo uni
versiteto senatorius bei Teologi
jos-filosofijos fakulteto dekanas 
(1989-1993) staiga mirė liepos 15 
d. Kun. Butkus visą savo energi
ją ir išsilavinimą atidavė jaunuo
menei ugdyti.

— PLB valdyba nauju savo at
stovu Lietuvoje paskyrė Juozą 
Gailą, ėjusį JAV LB-ėje įvairias 
atsakingas pareigas.

— Antanas Mončys, skulpto
rius, ištiktas širdies priepuolio, 
liepos 10 d. staiga mirė Paryžiu
je, kur jis nuolatos gyveno.

— V. Valatkaitis ir V. Ogde- 
nas, JAV firmos “Interatlantic 
Trade and Development savi
ninkai, į Lietuvą atvežė $40 mi
lijonų lengvatinį kreditą su 5% 
metinėmis palūkanomis. Kartu 
su "Lietuvos buities technika 
firma steigia bendrą įmonę, kuri 
pirks ir pristatys naftą į Mažei
kius, o čia pagamintus jos pro
duktus parduos Lietuvoje ir už
sienyje.

— Vasario 16-osios gimnazija 
Vokietijoje naujuosius mokslo 
metus pradės rugpjūčio 30 d. 
Bendrabutis veiks nuo rugpjūčio 
29 d. Mokiniai priimami į visas 
klases.

— US-Baltic Foundation di
rektorių tary ba išrinko naują va
dovybę 1993-94 metams: pirmi
ninkas VVilliam C. Altman — 
Hou.ston, TX, prezidentas — Li
nas J. Kojelis — VVashington, 
DC, sekretorius — Joseph Lu- 
kitsch — Alexandria, VA, iždi
ninkė — Ofelija L. Baršketytė 
— Chicago, IL. Si organizacija, 
įkurta 1990 m., rūpinasi teikti 
visokeriopą pagalbą Lietuvai. 
I-atvijai ir Estijai.

—Brigham Young unversite- 
to, Provo, UT, didžiausio ir 
žymiausio mormonų universite
to šokių fakultetas paskyrė Vyto 
Beliajaus vardo metinę stipendi
ją dviem studentams, pasižymė
jusiems tautiniuose šokiuose. V. 
Beliajus, tautinių šokių specia
listas ir “Vilties žurnalo redak
torius lx‘i leidėjas, mano esąs 
vienintelis ne mormonas, ku
riam suteiktas toks įvertinimas.

— S. Amerikos Baltiečių ir 
Lietuvių 1993 m. lengvosios 
atletikos pirmenybės įvyks 
rugsėjo 11-12 dienomis Alder- 
shot High School, .50 Fairwood 
Pi., VVest Burlington, Ont. Pir
menybes vykdo Toronto PPSK 
Aušra, talkinant Hamiltono LSK 
Kovui.

— Pereitame "Darbininko 
numeryje, penktame puslapyje 
išspausdintas reportažas apie 
Alabamos Šekspyro Festivalio 
spektaklį. Atsiprašome, kad prie 
pastovaus mūsų bendradarbio 
Alfonso Nako pavardės buvo 
pridėtas Adolfo vardas.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Mrs. Lucy Gaidelis, Brigh- 
ton, MA; M r. & Mrs. A. Rugie
nius, Bloomfield Hills. MI; A. 
E. Daukantas, Santa MonicaCA 
užsakė Mrs. Nastei Mimgaudis. 
Quincy, MA.

Sveikiname naujus skaitytojus 
ir dėkojame užsakytojams. Pri
mename, kad "Darbininko" me
tinė prenumerata tik 30 dol.



t

Debbie ir Vitas Dėdinai

LINKSMAI IR RIMTAI APIE SPORTĄ

ATNAUJINO MEILĖS PAŽADUS

SUNNY HILLS, FL

Liepos 3 d. Vitas Dėdinas ve
dė Debbie Dėdinienę. Pavardė 
ta pati, tai kaip čia dabar? O isto
rija štai kokia. Vitas, dar labai 
jaunas, tarnaudamas JAV kariuo
menėj, vienoje Missouri bazėje, 
prieš 17 metų vedė mergaitę 
Debbie Stinson. Nors po poros 
metų susilaukė sūnaus Leonar
do, vėliau nuėjo kas sau gyventi. 
Bet abipusė meilė nenustojo ru
senti, ėmė vis labiau užsilieps
noti ir antrukart nuvedė prie al
toriaus.

Sutuoktuvės įvyko, kaip mi
nėta, liepos 3 d. antrą valandą 
po pietų. Sv. Teresės bažnyčio
je. Sunny Hills, FL. Mišių metu 
sutuoktuvių apeigas atliko para
pijos klebonas kun. Francis 
Szczkutowicz. Jis pasakė ir pa
mokslą. Skaitymus atliko jaunojo 
brolio Stasio žmona Cynthia. 
Vargonais grojo Genė Belec
kienė. Skambią giesmę “Aleliu
ja, Aleliuja” duetų pagiedojo 
Onė Adomaitienė ir Albina Vyš- 
niauskieinė.

Tą pačią dieną, 4 v. po pietų, 
į parapijos salę susirinko apie 70 
kviestų svečių, didelė dauguma 
Sunny Hills gyventojai.

Jaunuosius prie durų su duo
na. druska ir vynu pasitiko moti
na Viktorija Dėdinienė. gražiai 
nuaugęs 15-metis sūnus Leonar
das. brolienė ir brolis.

Oficial iai puotos programai 
vadovavo Klemensas Žukauskas 
(ktts būtų, jeigu čia Klemenso 
nebūtų?). Sampano tostą už jau
nųjų laimę ir sveikatą pakėlė 
brolis Stasys. Tuomet skardžiai 
nuaidėjo “Valio, ilgiausių me
tų..., laimingų metų..." ir, kas 
Sunny Hills reta, vaisingų metų 
jums, valio! Kun. Izidoriui 
Gedvilai sukalbėjus maldą, pra
sidėjo puota. V aišėms įpusėjus, 
dar kartą prašneko K. Žukaus-

kas. Jo pakviesti, LB Sunny Hills 
apylinkės vardu sveikino pirm. 
Alfonsas Vėlavičius, o parapijos 
— klebonas F. Szczykutevvicz. 
Pagaliau prabilo Debbie, paskui 
Vitas. Jie dėkojo motinai Viktori
jai, kuri buvo vestuvių puotos 
planuotoja ir vykdytoja, o taip 
pat dar keliolikai asmenų (įvardi
jo pavardėmis), kurie motinai 
talkino.

Vitas, nors tebėra geriausiuo
se amžiaus metuose yra matęs 
šilto ir šalto. Baigęs Sv. Antano 
lietuvišką gimnaziją Kenne- 
bunkport, ME, įstojo į NewYor- 
ko universitetą, NY. Po dviejų 
metų pasitraukęs, buvo priimtas 
į U.S. Air Force, tapo atominių 
ginklų techniku ir kaip instruk
torius darbavosi JAV karinėse 
bazėse Turkijoj, Graikijoj ir 
Anglijoje. Po 20 metų išėjo į 
pensiją. Šiuo metu laikinai vai
ruoja ilgų distancijų sunkve
žimius. Tikslas: “Noriu pamatyti 
visą Amerika!”

Debbie bakalaurės laipsniu 
baigė Missouri State University, 
VVarrenburg, M O. Jos specialy
bė — verslo administracija (Bu
siness Administration).

Gražiausia yra tai, kad jaunieji 
ir sūnelis apsigyveno Sunny 
Hills. Debbie ieškos darbo savo 
specialybėje. Tik kaži kaip bus 
su Vito sunkvežimiais? Gal ge
riau visos Amerikos nebepama
tyti, ar ne, Vitai? Gyvuokite!

Alfonsas Nakas

Kai kuriuose mūsų laik
raščiuose (ne vien išeivijoj) kar
tais skaitome labai jau “limona- 
diškus” futbolo ar krepšinio 
rungtynių aprašymus. Vienas 
veteranas sporto mėgėjas šia 
proga siūlo tokį, jo įsitikinimu, 
“kreivai tobulą” futbolo rungty
nių aprašymą. Su mažais ar dido
kais nukrypimais, juo galėtų sek
ti mažiau patyrę koresponden
tai.

“Pradžioje reikia paminėti, 
kad rungtynių pirmose minutėse 
mūsiškiai buvo pametę nervus, 
bet tuoj pat juos susirankiojo ir, 
apsipažinę su priešininkais, pra
dėjo tarpusavyje ginčytis, rėkau
ti. n.

Po keliolikos minučių, nors 
mūsiškiai visą laiką atakavo, 
priešininkai per nesusipratimą, 
nelauktai, netikėtai ir nepelnytai 
įnešė įvartį. Buvo gryniausia 
nuošalė, nes vienas iš mūsų gy- 
nikų buvo išėjęs iš aikštės ir kal
bino gražią žiūrovę eiti į kino 
teatrą. Tačiau mūsų vienuolikė 
nenusiminė, sutirštino pasi
ryžimą, sukaupė jėgas. Pradėjo 
kaip ir pypkės derintis, papylė 
saują futbolo deimančiukų ir 
toks bei toks (pavardė) iš labai 
sunkios padėties, klupdamas ir 
kitus klupdydamas, nelaikomai 
ir užtikrintai išlygina įvarčių san
tykį 1:1.

Po to mūsiškiai žavėjo savo de
riniais, džiaugsmo ašaromis 
virkdė žiūrovus kaip kokie an
sambliai ar mėgėjiški vaidilos, 
bet įvarčių nebuvo. Teisėjas aiš
kiai palaikė svetimuosius, vis 
ieškodavo juokingų priekabių. 
Esą, kamuolys, iš užribio ne taip 
įmestas, vieno mūsiškio batas 
kreivas, kelnaitės per ilgos, ar- 
per trumpos. Mūsų vyrai didvy
riškai kentė ir sukandę dantis ko
vojo už galutinę pergalę.

Antrame kėlinyje vienas iš 
mūsų žaidikų (pavardė) iš kokios 
pusmylės įzvimbino dar vieną 
gabalą. Deja, svetimtaučius 
lydėjo laimė — jie ne tik išlygi
no, bet, be jokio reikalo 
persvėrę, nepelnytai nulėmė 
savo naudai 3:2. Nors ir pra
laimėjo, mūsiškiai už priešinin
kus techniškai ir taktiškai buvo 
visą galva pranašesni”.

-o-

mąsias rungtynes su Baltarusija 
(po matytos baltarusių treni
ruotės) lietuvių rinktinės vado
vai sakė: “Tuos vaikus turime 
nugalėti” (“Lietuvos rytas”), 
Lietuva pralaimėjo 80:88.' Pasak 
vieno iš trenerių Jovaišos, “gy
nyba buvo tragiška. Ne tik neži
nojome, kaip apsiginti, bet ir 
pulti nesugebėjome”.

darni ne tik Europą, bet ir pa
saulį”. Smagu, kad lietuviai 
sužaidė lygiomis su naujuoju 
Europos futbolo meisteriu, bet 
užsienio spaudoj, kiek teko pa
stebėti, tos rungtynės tik trum
pai paminėtos.

Jei jau įsibėgėjome stebinti ne 
tik Europą, bet ir pasaulį, kodėl 
trečioje Europos grupėje (atran- 

Grįzkime prie futbolo. Po Lie- koje pasaulio pirmenybėms), 
tuva-Danija rungtynių Vilniuje Lietuva po 10 rungtynių turi tik 
1992 m., Chicagos “Draugas” . 7 taškus, užima penktą vietą iš 
rašė, kad tai “esą buvusi didelė 
staigmena: gerai sukovoję Ne- banija) ir mažai vilčių, kad galėtų 
muno krašto futbolininkai išplė
šė lygiąsias — 0:0, tuo nustebin-

septynių (užpakaly Latvija ir Al-

pasistūmėti į ketvirtą vietą, kur 
dabar Siaurės Airija (10 tšk.).

Lietuvai liko dvejos rungtynės, 
Siaurės Airijai trys. Pasaulio pir
menybėse 1994 m. JAV miestuo
se galės dalyvauti tik dvi pirmo
sios grupėse (Europoje tų grupių 
yra šešios). Lietuvos gr. dau
giausia vilčių turi trys kandida
tai: Airija, Danija, Ispanija.

Lietuvos krikščionių demok
ratų partijos centrinės valdybos 
narys Egidijus Vareikisf, iki 1993 
m. vasaros atlikinėjęs praktiką 
Tarptautinių santykių institute 
Ženevoje, parvykęs Velykų; 
“Kauno dienoje” ragino lietu
vius “nustoti save plakti”. Vis 
dėlto reiktų liautis save be reika
lo pagyrūniškai į aukštumas kel
ti, kad ir sporte.

K. Čk.

T. PUKSTYS — JAV REKORDININKAS

Tomas Pūkštys, 25 metų 
amžiaus vyras iš Chicagos, 
birželio 19 d. Eugene, OR įvy
kusiose JAV lengvosios atletikos 
pirmenybėse užėmė I vietą ir 
pateko į JAV rinktinę, kuri 
rugpjūčio 14-22 dienomis var
žysis pasaulio pirmenybėse 
Stuttgarte, Vokietijoje. Tačiau jo 
pasekmė čia nors ir buvo gana 
gera 83.06 m (272.6 pėdos), 
buvo kiek blogesnė negu JAV re
kordas, pasiektas 1986 m. Tomo 
Petranoffo. Tačiau šį rekordą jis 
viršijo varžybose Suomijoje bir
želio 26 d., kuomet jis ietį nu
sviedė 85 m 70 cm (281.2 pėdas).

T. Pūkštys, kuris šį pavasarį 
buvo pelnęs dvi gražias pergales 
Kanadoje, visus nustebino savo 
pasirodymu Eugene mieste. Sis 
JAV olimpietis pagerino varžybų 
rekordą, o taip pat ir Eugene 
miesto stadijono — Hayvvard 
Field rekordą, antroje vietoje 
gerokai atsilikęs buvo Art Skip-

per, o trečioje — Ed Kaminski. 
Jie irgi pateko į JAV rinktinę.

Šį mūsiškio laimėjimą plačiai 
aprašė JAV didžioji spauda, o 
Eugene miesto laikraštis “The 
Register-Guard” birželio 20 d. 
laidoje nemaža vietos skyrė vien 
tik ieties metimo varžyboms, 
pažymėdamas Pukščio lietuvišką 
kilmę ir cituodamas jo pareiški
mą, kad jis nelabai jaudinasi dėl 
rekordo pasiekimo, tačiau dau
giau dėmesio skiria technikai ir 
agresyvumui. “Tolimi metimai 
ateis ateityje”, — kalbėjo Pūkš
tys to laikraščio pranešimu.

Varžybose Suomijoje, kur da
lyvavo beveik visi geriausieji 
(nebuvo tik Zelezny ir Backley) 
pasaulyje ietininkai,

užėmė trečią vietą (po ruso Sasi- 
movich).

Tomo Pukščio tėvas Romas, ku
ris Chicagoje vadovauja “Trans- 
pak” siuntinių į Lietuvą bendro
vei (bendrovės skyriai yra dau
gelyje JAV miestų i, Lietuvoje), 
telefonų kalbėjosi su sūnumi po 
šio JAV rekordo pasiekimo. To
mas džiaugėsi savo neeiliniu pa
siekimu, tačiau dar sakėsi siek
siąs geresnių rezultatų. O to
kiems jis turi daug galimybių, 
nes Suomijoje gyvena beveik 
visi žymieji pasaulio ieties meti
kai, tad būsimose varžybose jis 
susitiks su geriausiais ietininkais 
pasaulyje. “Tik varžantis prieš 
geriausius pasaulyje, galiu to
bulėti”, — kalbėjo Tomas.

E. Šulaitis

Neklaidinga išvada
— Mūsų kaimynas Jonaitis 

greičiausiai sėdi kalėjime.
— O iš ko taip sprendi?

, — Kai paklausiau jo žmoną, 
kada galėsiu su juo pasimatyti, 
tai ji pažiūrėjo ne į laikrodį, 
bet į kalendorių.

Bėdos su moterimis
Vieno fabriko direktorius Švei

carijoj atsisakė priimti darban 
moteris. Direktorius paaiškino, 
dėl ko taip daro:
i. ‘-Jei moteris labai negraži, 
vyrai nenori kartu su ja dirbti, 
o jei labai graži — negali kartu 
dirbti.”

Nemyli
Svečių kambary sėdi porelė 

susižadėjusių. Ketvertų metų 
merginos broliukas, žvilgterėjęs 
pro rakto skylutę, įbėga į val
gomąjį pas motiną, sakydamas:

— Mamyte, mūsų Onutė tam 
ponui nepatinka!

— Iš kur žinai, sūneli? Kas 
atsitiko?

— Mamyte, jis užgesino švie
są, kad jos nematytų.

Pastaba: panašiai galima rašyti 
ir apie krepšinį, tik čia vis 
minėti, kad Lietuva, Europos 
meisteris 1937 m. ir 1939 m., 
taip ir liko nenugalėta. Šiemet 
Lietuvos vyrų rinktinė dar kartą 
išreiškė savo nekaltybę Europos 
pirmenybėse, nes birželio pra
džioje atrankinėse varžybose ~ 
Vroclave (Breslau) neįstengė pa-— 
tektį į 28-sias Europos pirmeny
bes 1993 m. Vokietijoje. Tuo*, 
būdu liko teisi “Lietuvos aido” * 
bendradarbė, neseniai džiūga
vusi, kad Lietuva Europos pir-*’’< 
menybėse iki šiol taip ir liko ne
nugalėta. O Vroclave prieš pir- *
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Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELIVER
Tel.: 296 - 4130

_—/
Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite trijų 
kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti 

Darbininko administracijai 
9 vai. - 4 vai. p. p.
tel. 718 827-1351

- arba rašyti:
Darbininkas (ądministr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Pūkštys

Ona Mikulskienė, buv. Lietuvos Tautinio meno ansamblio 
Ciurlinio kanklių muzikos orkestro vadovė, išvyko į Lietuvą 
atidaryti Čiurlionio ansamblio parodos. Kartu nusivežė į Vil
nių “Aukso knygą” ir ansamblio vėliavą. Vlado Bacevičiaus 
nuotr.
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Bostono aukštesniąją lituanis
tinę mokyklą šį pavasarį sėkmin
gai baigė abiturientai: Megutė 
Huston, Daina Senutaitė, Dana 
Pauliukonytė, Daina Budrec- 
kytė, Dailė Aukštikalnytė, Var
pas de Sa Pereira, Justinas Gri
nius ir Lina Manomaitytė. Ge
riausiai išlaikiusioms baigiamuo
sius egzaminus — Danai Pauli- 
konytei ir Dainai Senutaitei pas
kirta L. Makaičio premija. Kartu 

A.t A.
VERONIKAI RAJECKIENEI

mirus, sūnums Gediminui, Faustui ir jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą šio skausmo dienose.

Joana ir Antanas Pumpučiai

A.tA.
JANINAI ŠKĖMIENEI

mirus, liūdesio valandoje nuoširdžiai užjau
čiame dukrą Kristiną Sneider, jos šeimą ir kitus 
artimuosius.

V. Augustinas
L. Jankauskas
I. ir A. Mačioniai
E. ir J. Purtuliai
K. Sabalienė-Zostautienė
A. Strijauskas
S. ir S. Vaškiai

A.tA.
LEONUI VAKSELIUI

mirus, jo broliui, Tautos Fondo valdybos pir
mininkui ALEKSANDRUI VAKSELIUI ir visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

TA ŪTOS FONDAS

A.tA.
LEONUI VAKSELIUI

mirus, reiškiame giliausią užuojautą jo broliui, Uetuvių 
Bendruomenės New York o apygardos valdybos bu
vusiam ilgamečiu! pirmininkui Aleksandrui Vakseliui 
bei jo šeimai ir velionio žmonai Sofijai, sūnui Leonui, 
sūnui dr. Pauliui, dukrai Marytei ir broliui Aleksui bei jų 
šeimoms. ją y Lietuviu Bendruomenės

New Yorko apygardos valdyba: 
Pirm. Kęstutis K. Miklas, 
Kęstutis Bileris, Paulius Jurkus, 
Malvina Klivečkienė, Linas Šidlauskas, 
Raimundas Sližys ir Vincas Blažaitis.

PADĖKA
1993 m. liepos 10 d. Cape Cod, MA, mirė

A.+ A.
Dailininkas VIKTORAS VIZGIRDA.

Nuoširdi padėka visiems, dalyvavusiems laidotu
vių apeigose, ypatingai dail. Pranui Lapei, dail. Vy
tautui Ignui, dr. Stasiui Goštautui, sk. Kostui Nenortui, 
p. Petružiui ir Česlovui Mickūnų! už jautrius atsisvei
kinimo žodžius.

Didelė padėka Augei ir Vytautui Rastoniams už 
suteiktą pagalbą našlei Elenai Velionio ligos metu.

Dėkojame dr. Jurgiui Gimbutui už nuoširdžius 
patarimus ir suorganizuotas aukas Velionio mono
grafijai išleisti.

Dėkojame draugams ir pažįstamiems už mišių 
užprašymą, aukas monografijos fondui ir už nuo
širdžius paguodos žodžius.

Giliame skausme ir nuliūdime likę:

žmona Elena, sūnus Rimtautas, 
marti Birutė ir
anūkai Rymantė ir Tadas

su baigimo diplomais mokyklos 
direktorė Daiva Matulionytė - 
de Sa Pereirai įteikė abiturien
tams atmintinas dovanas: lietu
vių kalbos žodynus ir bosto- 
niečio Zigmo Gavelio eilėraščių 
rinkinius. LB apylinkės vardu 
pirm. Aidas Kupčinskas tarė 
sveikinimo žodį ir kiekvienam 
įteikė naujo Jaunimo Sąjungos 
laikraščio “Lituanica” metinę 
prenumeratą. Jaunesnių klasių 
mokiniai Darius Subatis, Daina 
Ziaugraitė, Angelika Kazakai
tytė ir Gilija Aukštikalnytė gavo 
Švietimo Tarybos premijas už 
laimėjimus “Piešinių konkurse”. 
Abiturientų, mokytojų ir moki
nių pagerbimas įvyko gegužės 24 

d. šventinėje akademijoje Šv. 
Petro bažnyčios salėje. Išleistu
ves ruošė tėvų komitetas, vado-' 
vaujamas pirm. Linos Subatie- 
nės.

Emmanuel College, MA, su
teikė dr. Martin J. Dunn garbės 
daktaro laipsnį “Doctor of Hu- 
mane Letters, honoris causa”. 
suteikimo akte sakoma: “...Pa
staruoju metu bendradarbiau
jant su “Lietuvos Vaikų Globos” 
organizacija Jūs subūrėte ir va
dovavote medikų grupei, kuri ne 
tik gydė vaikus toje šalyje [Lie
tuvoje], bet taip pat ten apmokė 
35 chirurgus.

Balandžio mėnesį Jūs pašali
note penkerių metų lietuvaitei 
[Ligita Nasickaitė] deformaciją, 
kuri grėsė jos gyvybei. Ji sugrįš 
į namus su nauju žandikauliu ir 
galimybe pilnakraujam gyveni
mui, į ką kiekvienas vaikas turi 
teisę, galėti ir norėti šypsotis”. 
Dr. Dunn už labdaringą 14 metų 
misiją Pietų Amerikoje yra gavęs 
garbės vardus ir tarptautinį pri
pažinimą iš įvairių šalių vyriau
sybių, Sv. Tėvo Jono Pauliaus II, 
universitetų ir profesijos kolegų. 
Birželio 19 d. su dviem asisten
tėm jis vėl išvyko į Lietuvą, kur 
Vaikų ligoninėje Santariškėse sa
vaitę darė operacijas, tęsdamas 
mažų pacientų gydymą. Šį kartą 
kartu važiavo dr. Dunn žmona 
ir duktė. Dr. Dunn kelionės ir 
pagalba Lietuvai vykdomi spon- 
soriuojant bei tarpininkaujant 
Bostono “Lietuvos Vaikų Glo
bai, Ine”. Projektą koordinuoja 
Marytė Goštautienė.

Tėvynės Sąjungos valdybos ir 
Seimo nariai Gediminas Vagno
rius ir Laima Andrikienė padarė 
pranešimą Bostono ir apylinkių 
lietuviam birželio 8 d. vakarą. 
Susitikimas įvyko So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Klubo salėje. 
Po pranešimų apie TS partijos 
veiklą ir tikslus prelegentai pasi
keisdami atsakinėjo į gana ašt
rius klausimus dėl ekonominės 
ir politinės situacijos Lietuvoje. 
Diskusijos praėjo gana audrin
gai. Susitikimą organizavo LB 
apylinkės valdyba. Jį pravedė 
valdybos pirm. Aidas Kupčins
kas ir Krašto valdybos vice-pirm. 
Gintaras Čepas. Vaišes paruošė 
Klubo draugija.

Birželio tragiškų įvykių mi
nėjimas įvyko birželio 13 d. Šv. 
Petro bažnyčios salėje po pamal
dų už žuvusius tremtinius. Kal
bėtoju buvo pakviestas Lietuvos 
Krikščionių Demokratų partijos 
pirm. P. Katilius, tuo metu 
viešėjęs Putname. Savo kalboje 
jis nušvietė birželio ir vėlesnės 
tremties tragizmą, ir perėjo prie 
dabarties įvykių raidos ir jo va
dovaujamos partijos užduočių.

DEŠINIEJI LIETUVOS EKONOMIKOJE
KAIP GALIMA LIETUVOJE IŠSINUOMOTI BUTĄ

Senoji partinė nomenklatūra 
stipriai yra įsitvirtinusi ekonomi
niame Lietuvos gyvenime, nes 
iškart perėmė lietuvių tautai 
priklausantį turtą. Bet ne tik 
perimtas kapitalas padėjo partie
čiams ekonomikoje įsitvirtinti, 
bet taip pat senojoje valdžios 
struktūroje įgyta patirtis ir ryšiai 
su bendraminčiais užsienyje. 
Lietuvos komunistai naudojo pa
našią taktiką kaip ir Italijos ko
munistai II pasaulinio karo pa
baigoje. Kai Amerikos kariuo
menė Apeninų pusiasaliu žygia
vo į šiaurę, užfrontėje komunis
tų partizanai grobė fašistų turtą, 
užiminėjo savivaldybes ir skelbė 
savo vietines valdžias. Tuo 
būdu, KP Italijoje įgijo didelę 
jėgą, tik krikščionių demokratų 
politiko Alcide de Gasperi dėka 
centrinė krašto valdžia nepateko 
į komunistų rankas.

Dešinieji Lietuvoje pradžioje 
neturėjo laiko ir patirties ekono
minėmis problemomis domėtis. 
Jie gydė tautos patirtas fizines ir 
dvasines žaizdas. Dabar jau pra

Po atsakymų į klausimus vyko 
laisvi pašnekesiai prie kavos ir 
užkandžių, paruoštų LB valdy
bos. Minėjimui pirmininkavo 
Bostone LB apylinkės pirm. Af. 
Kupčinskas.

Susitikime su Lietuvos politi
nių frakcijų ir valdžios atstovais, 
vykusiame Detrote birželio 19- 
20 dienomis, dalyvavo šie Bosto
no ir apylinkių lietuviai — KV 
vicepirm. G. Čepas, Bostono 
apygardos pirm. Č. Mickūnas, 
PLJS valdybos narė R. Kalvai
tytė, “Lietuvos Vaikų Globos” 
narės, L Veitienė, R. Veitienė 
ir R. Veitas.

J. Kačinsko Nonetas birželio 
27 d. buvo transliuojamas 
WGBH (FM 89.7) radijo laidoje 
“Moming pro musica”. Noneto 
partitūrą per karą buvo pamesta 
ir neseniai atkurto kūrinio antro
ji premjera įvyko kovo 4 d. Bark- 
lee Performance Center Bosto
ne. Šio atlikimo garso įrašą dar 
ne kartą bus galima išgirsti Nau
josios Anglijos ir New Yorko valstijų 
Public radijo stočių bangomis.

APPLE vasaros kursuose Lie
tuvoje Bostono apylinkei atsto
vaus mokytojos Gitą Kupšins- 
kienė, Lilija Kulbienė, Rūta Bo- 
belytė-Kulbienė. G. Kupčins
kienė vyksta į kursus jau trečią 
kartą. Pernai buvo su jos vado
vaujamu ansambliu “Sodauto”, o 
šiemet 6 savaičių laike bus pro
gramų koordinatorė.

L.Ž.

Dr. Saulius B. Cibas jau 
penkti metai organizuoja ir va
dovauja Harvard Medical School 
globojamiems metiniams suva
žiavimas Amerikos patologams ir 
cytologams. Šie suvažiavimai — 
konferencijos vyksta Ritz-Carl- 
ton viešbutyje Bostone ir tęsiasi 
_savaitę. Šiais metais konferenci
ja vyko birželio 21-25 dienomis. 
Joje buvo susirinkę virš šimto 
gydytojų susipažinti su pasku
tinėmis žiniomis jų specialybėje, 
kas naujo išrasta ir kaip naujas 
technologijas pritaikyti kasdie
ninėje praktikoje. Šių metų pa
grindinės temos buvo immuno- 
cytochemija, cytometrija, cyto- 
genetika, molekuliarinė biologi
ja pritaikoma diagnostinei cyto- 
logijai ir kt. Dr. Saulius Cibas 
atidarė suvažiavimą ir skaitė dvi 
paskaitas. Jis yra asistentas pro
fesorius Harvard Medical School 
ir cytologijos laboratorijos direk
torius Brigham & Women's ligo
ninėje. 1997 metais jis organi
zuoja internacionalinę konferen
ciją Westin viešbutyje Bostone. 
Konferencijoje planuoja daly
vauti tūkstantis gydytojų iš įvai
rių pasaulio kraštų.

J.A.

deda domėtis ekonominėm pro
blemom.

Vienas iš tokių pavyzdžių ga
lėtų būti šiais metais Vilniaus po
litinių kalinių ir tremtinių bend
rijos būrelio įkurta akcinė ben
drovė INTRA, kuri jau įregist
ruota Vilnius miesto savival
dybėje Finansų ministerijoje ir 
Lietuvos vertybinių popierių ko
misijoje. Bendrovės steigėjai ir 
vadovai yra aukštų kvalifikacijų, 
turį aukštąjį išsilavinimą, kitų 
verslo bendrovių veikloje neda
lyvaują politiniai kaliniai ir trem
tiniai: doc. A. L. Dagytė — 
teisės mokslų daktarė, G. Du
bauskas — fizikos/matematikos 
daktaras, V. Samys — inžinie
rius, I. Bagdanavičienė — reži
sierė, R. Butėnas — gimnazijos 
mokytojas, R. Dainys — inžinie
rius; S. V. Šimkevičius — inži
nierius, P. Musteikis — inžinie
rius; bendrovės pirmininkas — 
Albinas Vaičiūnas — tautotyri- 
ninkas, žurnalistas ir knygų re
daktorius. Bendrovė pasiruošusi 
investuoti sukauptą kapitalą j

Tėvynės Sąjungos ir Lietuvos Seimo nariai Laima Andrikienė 
ir Gediminas Vagnorius po pranešimo Bostone su “Laisvės 
varpo radijo programų vedėju. Petru Viščiniu (kairėje). L. 
Kulbienės nuotr.

Bostono lituanistinės mokyklos moksleiviai Iš k.: Daina Žiaug- 
raitė, Angelika Kazakaitytė, iš d.: Laura Kazakaitytė, Gina 
VValat su Ligita Nesickaite (centre), kuriai dr. Dunn padarė 
žandikaulio operaciją. D. Kazakaitienės nuotr.

Bostono lituanistinės mokyklos 1993 m. abiturientai. Iš k.: 
Justinas Grinius, Megutė Huston, Dana Pauliukonytė, Daina 
Senutaitė, Dailė Aukštikalnytė, Daina Budreckytė, Varpas 
de SaPereira. D. Kazlauskaitės nuotr.

maisto apdirbimo įmones, leng
vąją pramonę, turizmą bei į ope
racijas nekilnojamu turtu ir ver
tybiniais popieriais.

Kitų šakų operacijom dar to
bulinami planai ir telkiamos 
priemonės, bet turistinės pa
slaugos jau vykdomos. Pirmiau
sia norima pasitarnauti Lietuvon 
atvykstantiems užsienio lietu
viams, kurie neturi giminių ar 
galvojantiems, kad pas juos apsi
stoti nepatogu, o viešbučiai per 
bangūs. INTRA jau turi sudariu
si samdomų butų banką, ir at
vykę turistai gali labai parieina- 
momis kainomis išsinuomoti pri
vačius butus vienai ar keliom sa
vaitėm ar mėnesiam. Butai —su 
baldais, patalyne, virtuvės in
dais.

INTRA vadovybė taip pat kvie
čia užsienio lietuvius investuoti 
į šią bendrovę. Užsienio lietu
viams siūloma 100 akcijų “pake
tas” už $250.

Norintieji iš anksto užsisakyti 
butus, įsigyti akcijų ar gauti bet 
kokios kitos informacijos rašo 

šiuo adresu: 1AM INTRA, Rink
tinės 47-64, Vilnius 2051, Lit- 
huania. A. Vaičiūno telefonas 
Vilniuje 75 60 24.

Rašantysis iš arčiau susipaži
nęs su bendrovės vadovybe ir 
steigėjais, mano, kad šia l>endro
vė galima pasitikėti. Jos vado
vybėje aukštos reputacijos ir 
kvalifikacijų žmonės, akademi
kai ir profesionalai, turi praktinę 
patirtį gamybiniuose procesuose 
ir technologijoje. Be to, pagal 
paruoštus pianus, bendrovė ka
pitalą investuos į kelis skirtingus 
verslus, ką daro daugelis korpo
racijų Amerikoje. Reikia manyti, 
kad INTRA vadovybė susipažins 
ir su amerikiečių "mažojo biz
nio veiklos dėsniais ir prisitai
kys savo juos veikloje.

Bendrovė pasiryžusi samdyti 
tarnautojus ir darbininkus iš po
litinių kalinių ir tremtinių tarpo.

Juozas Kojelis

Katinas turi tigro prigimtį, bet 
šuo to neįvertina.

*
Tiesos, kurios nuolat keičiasi, 

galiausiai' tampa melu.
«

Jeigu yra degančios širdys, at
siras ir kas jas gesina.



DARBININKAS

’YORKE
t

341Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Antanas Stanevičius, žurna
listas, Klaipėdos miesto laik
raščio “Klaipėda” redaktorius, 
su pabaltiečių žurnalistų grupe 
gegužės 7 d. lankėsi “Darbinin
ko” redakcijoje ir administracijo
je bei pranciškonų vienuolyne. 
“Darbininko” administracija sve
čiams žurnalistams surengė pui
kų priėmimą. Dabar redaktorius 
A Sanevičius savo laikraštyje iš
spausdino du reportažus apie 
savo viešnagę New Yorke ir 
“Darbininke”. Reportažas apie 
Kultūros Centrą ir “Darbininką” 
buvo įdėtas liepos 1 d. numery
je. Autorius aprašo, kaip veikia 
Kultūros Centras, A. Galdiko 
vardo galerija, Lietuvių Religinė 
Šalpa, spaustuvė, “Darbininko” 
redakcija bei administracija, 
įdėtos 6 paties autoriaus padary
tos nuotraukos; trys iš žurnalistų 
priėmimo, dvi iš vienuolyno ap
linkos, viena iš A. Galdiko gale
rijos — A.Tamošaitienės kilimas 
— šv. Pranaciškus. Antras re
portažas apie New Yorko miestą 
buvo išspausdintas, liepos 3 d. 
su penkiomis atutoriaus nuo
traukomis.

Dr. Irena Vaišvilaitė, istorikė 
iš Romos, yra atvykusi į pranciš
konų vienuolyną Brooklyne ir 
tvarko Tėv. Viktoro Gidžiūno, 
OFM, archyvą. Istorikas Tėv. 
Gidžiūnas mirė 1984 m. sausio 
20 d.

Kun. Antanas Rubšys, Man- 
hattano kolegijos profesorius, 
Šv. Rašto vertėjas į lietuvių kal
bą, yra susirgęs.Liepos 26 d. jam 
padaryta operacija.

Praeitos savaitės “Darbinin
ke”, 8 puslapyje, reportaže apie 
Lituanikos III-sios išlydėjimą 
minimas Algis Jankauskas, taręs 
žodį kaip New Yorko šaulių kuo
pos pirmininkas. Patiksliname, 
kad jis yra tos kuopos valdybos 
narys — vadovas sporto ir šaudy
mo pratimams. New Yorko šau
lių kuopos pirmininkas yra 
Kęstutis Miklas.

VISIEMS TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBIŲ PIRMININKAMS

Pranešame, kad Tautos Fondo 
raštinė persikėlė į naujas patal
pas. Naujas adresas yra: 351 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207-1910. Naujas telefono nu
meris 718 277-0682. Fakso nu
meris toks pat kaip ir telefono.

Aleksandras Vakselis
Tautos Fondo 

Tarybos pirmininkas

Ieškoma atsakominga moteris 
prižiūrėti vienų metų vaiką. Rei
kia gyventi kartu, turint atskirą 
kam,barį su patogumais ir atski
ru įėjimi. Skambinti po 8 vai. 
vak. 516 742-6001.

“Lietuvos aidas”, pagrindinis 
Lietuvos dienraštis, 16 ps1 , 
duoda objektyvų atsiduriančios 
Lietuvo vaizdą. Prenumerata 
metams $85. Čekius rašyti “Lie
tuvos aido” vardu ir siųsti JAV 
įgaliotiniui adresu: Bronius Juo
delis, 239 Brookside Lane, Wil- 
lowbrook, IL 60514. (sk.)

TIK $35 kava, arbata, kakava, 
apelsinų koncentratas, aliejus, 
mėsos konservai, vitaminai — 
viskas užsienietiška. 55 sv. įvai
raus maisto — $98. Produktai už
sienietiški, išskyrus mėsos gami
nius ir sūrį. 45 sv. įvairaus mais
to be mėsos. — $75. TRANS-
PAK, 2638 W. 69th St., Chica
go, IL 60629. Telef. 312 436- 
7772. (sk.)

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

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

Tautos Fondas, iki šiol savo 
raštinę turėjęs buvusiuose Kasos 
namuose, liepos 20 d. persikėlė 
į naujas patalpas, į Lietuvių Re
liginės Šalpos namus prie 
Kultūros židinio.

Feliksas Bočiūnas, iš Sunny 
Hills, FL, “Darbininko” redak
cijai atsiuntė “Lietuvos Aido” 
numerį 1933 m. liepos 20 d. . 
kur aprašomas Dariaus ir Girėno 
žuvimas, jų karstų parvežimas į 
Kauną, įdėtos pirmos sudužusio 
lėktuvo nuotraukos, atvežti kars
tai į Kauną. Labai įdomu skaityti 
to meto dienraščio numerį. Įdo
mesnes vietas perspausdinsime 
“Darbininke”. Redakcija nuo
širdžiai dėkoja Feliksui už šią 
brangią dovaną.

Veronika Rajecldenė, sulau
kusi 94 metų amžiaus, mirė lie
pos 9 d. Putnamo seselių globos 
namuose. Anksčiau gyveno Ma- 
spethe. Buvo pašarvota Kedžio 
laidotuvių namuose. Po gedulin
gų mišių V.J. Atsimainymo 
bažnyčioje velionė buvo palaido
ta liepos 13 d. St. Charles kapuo
se šalia savo vyro Juozo, kuris 
buvo Aušros Vartų parapijos var
gonininkas. Nuliūdime liko du 
sūnūs: Faustas ir Gediminas su 
šeimomis bei kiti giminės. Ve
lionė buvo vienuolynų ir spau
dos rėmėja.

Arūnas Aniukštis su žmona ir 
sūneliu legaliai atvyko į Ameriką 
ir apsigyveno pas savo giminaitę 
Rožę Kondrotienę Richmond 
Hill, NY. Arūnas yra dailininkas 
ir skulptorius, dirba ir papuošalų 
srityje. Kilęs iš Aukštaitijos, 
meno mokyklą baigė Telšiuose 
ir ten kurį laiką mokytojavo. Te
lšių kunigų seminarijai yra 
sukūręs religinių skulptūrų. At
vykęs jau nutapė didelio formato 
figūrinę kompoziciją. Tapo ra
miame realistiniame stiliuje. 
New Yorko lietuvių kolonijai tai 
bus didelė parama, sulaukus to
kio talentingo dailininko.

Marija Saukas, Woodhaven, 
NY, kaip kasmet, taip ir šiemet, 
užmokėjo prenumeratą, atsiųs
dama 75 dol. čekį. Nuolatinei 
mūsų spaudos rėmėjai nuošir
džiai dėkojame.

Didysis Varpininkas VINCAS 
KUDIRKA, Aleksandro Merke
lio parašyta išsami studija apie šį 
didįjį lietuvių tautos žadintoją, 
jo asmuo ir gyvento laikotarpio 
paveikslas. Išleido Akademinio 
skautų sąjūdžio Vydūno jaunimo 
fondas, 416 psl. įrišta į kietus vir
šelius, kaina 15 dol. Persiuntimo 
išlaidom pridėti 2 dol. Gaunama 
“Darbininko’administracijoje.

Butukai pensininkams lietu
viškoje aplinkoje. 2 kambariai, 
virtuvė ir vonia, su šiluma $450 
mėnesiui, 1 miegamas su visais 
patogumais $395 mėnesiui. Vilią 
Maria, P. O. Box 155, Thomp
son, CT 06277. Telef. 203 923- 
1810.

TRANSPAK siunčia talpintu- 
vus (konteinerius) į Lietuvą kas 
savaitę, skubius siuntinius siun
čia AIR CARGO. Pinigai perve
dami doleriais. TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., Chicago, IL 
60629. Telef. 312 436-7772. 
CONNECTICUT valstijoje gy
veną klientai gali kreiptis telef.
203 232-6600. BOSTONO apy
linkėje gyvenantys gali kreiptis 
telef. 508 428-1004.

Dalis publikos Lietuvos Vyčių surengtame Dariaus ir Girėno minėjime liepos 17 d. 
Floyd Bennett Field aerouoste, iš kur lakūnai pakilo savo skrydžiui į Lietuvą. Pirmoje 
eilėje su tautiniais drabužiais: Anne Morrisey, Elena Matulionytė, Gen. konsulas Linas 
Kučinskas, Konstancija Nehwadowich, Bill Kurnėta, Marytė Shalins, kun. Eugenijus 
Savickis. Liudo Tamošaičio nuotrauka

LIETUVOS VYČIAI PAGERBĖ DIDVYRIUS
Lietuvos Vyčių rengtas Da

riaus ir Girėno 60 metų skrydžio 
minėjimas įvyko liepos 17 d., 
šeštadienį, Floyd Bennett Field, 
Brooklyn, NY. Tą pačią dieną iš 
tos vietos prieš 60 metų pakilo 
Lietuvos lakūnai žygiui per 
Atlantą.

Minėjimas vyko ant aerouosto 
rūmų aukštų laiptų. Siame name 
yra rengiamas aviacijos muzėjus. 
Tai didžiulė vieta ant milžiniško 
lauko, kur kas savaitę vyksta pa
rengimai. Čia galima sportuot, 
surengti piknikus ir net paplau
kioti netolimoje Rockaway įlan
koje. Žmones pritraukia graži 
gamta, prižiūrėtojų paslaugu
mas ir jauki aplinka su visais pa
togumais.

Scena buvo padalinta į dvi da
lis — vienoje pusėje JAV vėliava

Dail. Juozas Bagdonas liepos 
23 d. grįžo iš Lietuvos, kur išbu
vo du mėnesius. Lankėsi Vilniu
je, Kaune, Dzūkijoje. Plungėje, 
buvusiuose kunigaikščio Ogins
kio rūmuose įrengta jo nuolatinė 
paveikslų parodą. Jis yra gimęs 
tarp Plungės ir Telšių. Pirmąsias 
gimnazijos klases lankė 
Plungėje.

Alina ir Edvardas Stakniai 
buvo išvykę į Lietuvą, kur išbu
vo apie mėnesį laiko, dalyvavo 
Sviesos-Santaros studijų savaitė
je, kuri vyko Vilniuje ir Any
kščiuose. Taip pat apsilankė ir 
Palangoje, kur prieš karą gyveno . 
Staknių šeima.

Prašau atsiliepti mano pus
brolius: Jonas Rūta ir Juozas > 
Rūta, kadaise gyvenusius Wilkes: 
Barre, PA. Atsiliepti man pa
rašant:

Aleksas Krištapavičius 
Statybininkų 3-91 
Panevėžys
Lithuania

Lithuanian Customs and Tra-’- 
ditions — Lietuvių papročiai ir 
tradicijos išeivijoje, angliškai ir 
lietuviškai Danutės Bindokienės 
parašyta knyga, gaunama Darbi
ninke. Tai yra jau antroji knygos 
laida, pirmoji išsibaigusi 1989 m. 
Išleido Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė, 364 psl., kietais virše
liais. Kaina 15dol., persiuntimui 
pridėti dar 2.50 dol.

Vilniaus centre, Čiurlionio 
gatvėje, parduodamas namas su 
žemės sklypu. Skambinti tel. 
(718) 849-0693, arba Vilniuje: 
65-28-26. (sk.)

Seimai reikalinga moteris 
prižiūrėti ligonį. Pageidaujama 
su rekomendacijomis. Skambin
ti bet kokiu laiku. (718) 847- 
4496. (sk.)

Antano Masionio “Ateitinin
kų dvasia nepalūžo” gaunama ir 
“Darbininko“ administracijoje. 
Knyga gausiai iliustruota, 214 
psl. Kaina $10. Persiuntimo iš
laidoms padengti pridedama $2. 

ir vainikas, kitoje Lietuvos vėlia
va ir vainikas. Vienoje pusėje iš
karpos, skelbiančios tragediją iš 
angliškos spaudos, (šiurpi nuo
trauka vaizduojanti SS batalioną 
iškeltom “Heil Hitler” ranko
mis, pagerbiant mūsų didvyrių 
karstus, išnešamus kelionėn iš 
Soldino į Lietuvą. Koks ironiškas 
sutapimas! Kitoje pusėje buvo 
“Darbininko”pirmas puslapis, 
su data liepos 18,1933, So. Bo
ston, MA. Šias mūsų istorijai 
brangias relikvijas per 60 metų 
išsaugojo darbšti Vyčių narė Ele
na Matulionytė. Pasibaigus pro
gramai, iškarpos bei didelis did
vyrių paveikslas pagal parko ad
ministracijos pageidavimą buvo 
paaukotas būsimam aviacijos 
muziejui. Elena Matulionytė, su 
Ona Morrissey ir Konstancija 
Nehwadowich buvo pagrindinės 
minėjimo rengėjos.

Programa vėlavo. Daugelis 
nerado šios “nežinomos vie
tovės”. Kai pakėlėme trispalvę, 
pakabinome balionus ir plaka
tus, mašinos, lyg traukiamos 
Biliūno “Laimės žiburio”, 
pradėjo riedėti pro vartus. Pasi
teiravau senuko, ar sunku buvo 
atvykti. Koks čia sunkumas, — 
piktokai atkirto, — palyginus su 
jų sunkumu, — pasakė, rodyda
mas į lakūnų portretą, — tai nie
kis.

Laukiant programos, neteko 
nuobodžiauti. Visus linksmino 
Joe Thomas ir Marytė Šalinskie- 
nė, kurie pravedė lietuvišką 
“sing-a-long”.

Programą pradėjo Konstancija 
Nehwadowich, kuri padėkojo vi
siems už atvykimą ir pareiškė, 
kad jai yra garbė turėti Dariaus 
sesutės vardą. Ji pakvietė Aušros 
Vartų parapijos kleboną kun. 
Eugenijų Savickį tarti žodį. Ku
nigas kalbėjo: “Mes beveik visą 
gyvenimą praleidžiame ko nors 
siekdami, nugalėdami kliūtis, 
ieškodami naujų akiračių. Kaip 
Faustas, mes nenorime, kad nei 
vienas laiko momentas pasiliktų 
toks pat amžiams. Dievas nesu
kūrė užbaigto pasaulio, bet tokį, 

Amsterdamo, NY, lietuvių tautinių šokių grupė. Su akordeo
nu Joe Thomas. Liudo Tamošaičio nuotrauka

kuris nuolat keičiasi. Ar tai nea
pibūdina musę didvyrių, ku
riuos mes šiandien prisimena
me”.

Minėjimui vadovavo 41 kuo
pos pirmininkas Bill Kurnėta ir 
Elena Matulionytė, kuri per
skaitė sveikinimus. Tarp jų: Lie
tuvos ambasadoriaus prie Jung
tinių Tautų Aniceto Simučio, se
natoriaus Alfonse DeAmato ir 
Lietuvos vyčių centro valdybos 
pirmininkės Pranės Petkuvienės.

Trumpoje kalboje, E. Matu
lionytė prisiminė tą liūdną dieną 
prieš 60 metų. Ji buvo dar vai
kas, kada Maspetho gatvėje iš
girdo šaukiant: “Extra, extra, 
read all about it! Lithuanian pi- 
lots killed in plane crash”!

Lietuvos generalinis konsulas 
Linas Kučinskas angliškai ir lie
tuviškai taip pat pasidalino prisi
minimais: “Nuo pat vaikų darže
lio aš ir kiti lietuviukai gerbėme 
mūsų didvyrius — Darių ir Gi
rėną. Man malonu, kad Lietuvos 
Vyčiai taip gražiai prisiminė šią 
svarbią datą, kai Darius ir Girė
nas pasikėlė kelionei į Kauną, 
bet nuvyko į amžinybę, ir nusi
leido Lietuvos istorijos auksi
niuose puslapiuose”!

Meninėje dalyje solistė An
gelė Kiaušaitė, akomponuojant 
Joe Thomas, atliko dainų pynę. 
Liudo Stuko “Mano malda” 
buvo dedikuota lakūnams. Daug 
plojimų susilaukė George

“ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS” 

PERKELIAMAS J LIETUVĄ

Pranciškonų vienuolynuose 
Kennebunkporte ir Brooklyne 
svečiavosi Arvidas Remeza, ku
ris yra pranciškonų III ordino — 
tretininkų pirmininkas. Jis čia 
susipažino su spaustuvės dar
bais, su leidžiama spauda, nes 
nori ir Lietuvoje suorganizuoti 
panašų katalikiškos spaudos 
centrą.

Su juo susitarta, ir “Šv. Pran-

Gershwin daina iš operos “Porgy 
and Bess — “Summertime”. 
Tai buvo tikras komplimentas 
šiai gražiai vasaros dienai.

Pagaliau pasirodė, iš tolimos 
Albany, NY mūsų jauni šokėjai 
vadovaujami Vid. Atlanto apy
gardos pirmininkės Bernice 
Aviža. Nors kelionėje atsitiko vi
sokių “avarijų” (vienas berniukas 
net batus pametė), visi linksmai 
šoko. Basasis laimingai trypė ant 
kieto cemento (gavo daugiausiai 
ovacijų).

B. Aviža išdalino Dariaus ir 
Girėno istorijos lankstinukus ir 
pašto ženklo peticijas, kurias 
daug kas pasirašė.

Baigiantis programai, konsu
las Kučinskas grįžo į sceną ir pra-
nešė, kad jis gavo žinią iš Lietu
vos — Lituanica III jau Kaune! 
Kilo triukšmingos ovacijos, o kai 
kas traukė ir šampano butelius 
iš krepšių.

Uždarymo maldoje, kun. E. 
Sawickis pasimeldė už didvy
rius. Taip pat buvo prisiminta 
Aušros Vartų bažnyčios vargoni
ninkė, muzikė Aldona Kepalai- 
tė, kuri turėjo dalyvauti šioje 
muzikinėje programoje, bet įvy
kusi avarija, dėl kurios pasekmių 
muzikė negalėjo atvykti.

Programa buvo užbaigta JAV 
ir Lietuvos himnais. Konstancija 
padėkojo programos dalyviams 
bei svečiams ir pakvietė pasi
vaišinti restorane ant ratų. Buvo 
pranešta, kad administracija 
davė leidimą pasilikti ilgiau.

Svečiuojantis ir vaišinantis, 
pastebėjau mūsų darbščius 
veikėjus Algį ir Ramutę Česna- 
vičius ir Vidą Jankauskienę. Ma
lonu, kad jie galėjo atvykti ir at
stovauti Lietuvių Bendruome
nei bei kitom lietuviškom orga
nizacijom.

Reikia nuoširdžiai padėkoti 
vadovėm Elenai, Onai ir Kons
tancijai, kurios taip sėkmingai 
viskam vadovavo. Taip pat, 
padėka priklauso parko darbuo
tojam, kurie daug padėjo.
Vaikščiojant po tuštėjantį aero

uostą, klausantis pakylančių ir 
besileidžiančių malūnsparnių 
bei vienmotorių lėktuviukų, 
užsimerkus lyg matai Darių ir 
Girėną kylančius į dangų. Iš sva
jonių pažadino, petį palietusi 
ranka. Prieš mane stovėjo parko 
tarnautojas: “You know, lady, 
tarė, you people su re work well 
together”. Padėkodama, prisi
miniau Lietuvos himno žodžius: 
“Vardan tos Lietuvos, vienybė 
težydi”.

Dalia Bulvičiūtė

ciškau.s Varpelio” leidimas per
keliamas į Lietuvą. Jis ir toliau 
bus globojamas pranciškonų vie
nuolijos. Jį redaguos minėtas Ar
vidas Remeza, organizavęs Kre
tingoje tretininkų kongresą. 
Šiais metais išeis 4 numeriai. 
Pirmas numeris pasirodys dar šį 
pavasarį.

Šv. Pranciškaus Varpelis” į 
Lietuvą grįžta, minėdamas svar
bias sukaktis: /O metų, kai jis 
pasirodė Lietuvoje. Pirmasis 
numeris buvo išleistas 1923 m. 
balandžio mėn. Antra sukaktis: 
žurnalas į Lietuvą grįžta, 
Amerikoje praleidęs 50 metų. 
Lietuvą 1940 m. okupavę bol
ševikai uždarė visą katalikišką 
spaudą, uždarė ir vienuolynus. 
Tėv. Justinas Vaškys, OFM, at
vykęs į Ameriką, “Šv. Pran
ciškaus Varpelį atgaivino 1942 
m. Ir jis ėjo iki šių metų. Taip, 
sulaukęs 50 metų sukakties, vėl 
jis grįžta į tėvynę.

Kiekvienas būkime lietu
viškos spaudos platintojas, 
palaikytojas, nes spauda yra 
m ūsų lietuviškos gyvybės 
ženklas.


