
DARBININKAS
VoL LXXVIII, Nr. 34 SECOND-CLASS 341 Highland Blvd. Kaina
Rugsėjo - September 3,1993 Penktadienis-Friday Postage paid at Brooklyn, N.Y. Brooklyn, N.Y. 11207 $ 1.00

LIETUVOJE IR

APIE LIETUVĄ
L \

~ Rusija ir Lietuva rug
pjūčio 30 d. pareiškė, kad Rusija 
išves dar tebeesančią savo kariuo
menę iš Lietuvos "artimiausioje 
ąteityje". Prezidentas A. Brazaus
kas per Lietuvos radiją pasakė, kad 
jis susitarė telefonu su Prezidentu 
B. Jeldn, jog bus laikomasi origi
nalaus kariuomenės išvedimo grafi
ko. Taigi, rugpjūčio 31 d. paskuti
nis Rusijos kareivis turėtų palikti 
Lietuvą. Tačiau Rusijos oficialūs 
asmenys nepatvirtino tikslios da
tos, pareikšdami, kad kariuomenės 
išvedimas bus užbaigtas "artimiau
sioje ateityje".

- Ryliškių parapijos atsta
tyta Šv. Monikos bažnyčia pašven
tinta rugpjūčio 29 d. Bažnyčia buvo 
sudeginta komunistų 1953 m. 
gruodžio 4-os naktį. Dabar parapi
ją aptarnauja ir joje darbuojasi 
Alovės parapijos kunigas Stanislo
vas Stankevičius. Jis, dirbdamas 
dviejose parapijose, sugebėjo įgy
vendinti parapiečių viltį - per tris 
metus atstatyti sudegintą bažnyčią.

- Apleistus Šiaulių "Nuk- 
lono" kultūros namus nuspręsta 
paversti maldos namais. Šie kul
tūros namai atiduoti pramonės mi
nistro sprendimu, kaip įvairiais 
metais Katalikų Bažnyčiai padary
tos žalos kompensavimas. Šiaulių 
bažnyčių dekanas, Šv. Petro ir Po- 
voilo bažnyčios klebonas monsin
joras Kleopas Jakaitis pasakė, kad 
kol kas bus įrengta tik laikinoji 
bažnyčia - pamaldų salė ir butas 
klebonui. Šalia gal atsiras ir šarvo
jimo salė, nes dideli Šiaulių mik
rorajonai kol kas neturi ne tik 
bažnyčios, bet ir laidotuvių biuro. 
Jaunas kunigas Alvydas Vaišnoras 
pasiryžęs tai padaryti iki šv. Kalėdų. 
O pagrindinei bažnyčiai įrengti 
reikės ne mažiau kaip penkmečio. 
Teks daug ką keisti, perdirbti. 
Bažnyčia tikriausiai vadinsis Šven
čiausios Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo vardu.

- Danijos Karalystės vy
riausybės siuntimu rugpjūčio 21- 
26 dienomis Lietuvoje lankėsi 
Danijos inkstų asociacijos "Nyre- 
foreniingen" prezidentas dr. Vilis 
Jagolis Jensenas ir asociacijos vyr. 
konsultantas, Kopenhagos Hvidov- 
ro universiteto ligoninės nefrolo- 
gijos skyriaus dr. Bentas Nielse- 
nas. Svečiai iš Danijos apsilankė 
Vilniaus universitetinėje Anta
kalnio ligoninėje, kur įsikūręs prof. 
Balio Dainio vadovaujamas Lietu
vos inkstų fondas, Kaimo medici
nos akademijoje. Aptarta būsima 
parama, užmegzti glaudesni ryšiai.

- Poilsis Druskininkų "Lie
tuvos" sanatorijoje skirtingų šalių 
gyventojams kainuoja nevienodai. 
Para lenkams vienviečiame kam
baryje kainuoja 44 litus, lietuviams 
ir estams - 28 litai,JAV, Kanados ir 
Izraelio piliečiams -120 litų.

- Maistui Lietuvos gyven
tojai išleidžia apie 63% visų savo 
pajamų. Kaimo gyventojai mais
tui išleidžia mažiau - 59,5% pa
jamų.

- Viešosios nuomonės 
tyrimų kompanija "Baltijos tyri
mai" š. m. rugpjūčio 5-10 d. Lietu
voje atliko viešosios nuomonės ap
klausą. Pagal jos rezultatus, tik 2% 
žmonių mano, kad lito kursas iki 
metų pabaigos labai pakils, 17%- 
Šiek tiek pakils, 19% - išliks toks 
pat, 28% - šiek tiek kris, 12% - 
labai kris. Net 22% apklaustųjų 
neturėjo nuomonės šiuo klausimu.

"KANKINIAI. TREMTINIAI. KRYŽIŲ ŽEME"
— Aktuali ir artima tema daug iškentėjusiai tautai —

Šv. Mišios prie Kryžių kalno, 
kurias aukos popiežius Jonas Pau
lius II rugsėjo 7 d., gerokai skirsis 
nuo tų, kurios bus laikomos Vil
niuje ar Kaune. Ir savo tema, ir 
aplinkybėmis, ir vietove. "Kanki
niai. Tremtiniai. Kryžių žemė." - 
mūsų daug iškentėjusiai tautai be 
galo artima tema.

Jai pritaikyta muzika skambės 
per šv. Mišias. Tai bus vien tik 
lietuvių kompozitorių - Kazimie
raičio, Beinorto, Šukio, Naujalio, 
Karkos, Tamulevičiaus, Siniaus, 
Kavecko, Brazio kūriniai. Giesmės 
yra parinktos pagal šv. Mišių temą, 
jose aukštinamas kryžius, Kristus 
kaip simbolis, per kurį mes krei
piamės į Dievą.

Repertuarą padėjo sudaryti 
Šiaulių Šv. Petro ir Povilo bažny
čios choro vargonininkas S. Raz
ma, konsultavo bažnyčių dekanas 
monsinjoras Kleopas Jakaitis, . 
Šv. Ignaco bažnyčios rektorius Sta
sys Kazėnas SJ.

Šv. Mišios prie Kryžių kalno 
truks apie tris valandas, skambės 
apie 30 giesmių. Drauge su profe
sionalais - "Polifonija" - giedos pa
jėgiausi Šiaulių, Panevėžio, Klai
pėdos ir Telšių miestų ir bažnyčių 
chorai, iš viso 1000 dainininkų.

Ne vien giedotojai rengiasi 
būsimoms šv. Mišioms Kryžių 
kalne. Prie Kryžių kalno laukiama 
iki 1 milijono maldininkų. Polici
ja iš anksto ruošiasi palaikyti 
tvarką: prieš trejetą dienų bus 
pradėti priiminėti maldininkai, o 
paskutinę dieną įvažiavimas į Šiau

Lietuvių Fronto Bičiulių poilsio ir studijų savaitės, įvykusios rugpjūčio 1-8 dienomis 
Dainavoje, dalis dalyvių. Kitas nuotraukas ir aprašymą rasite šio numerio penktame 
puslapyje. Vytauto Maželio nuotrauka

RESTAURUOTAS AUS ROS VARTŲ 
ŠVČ. M. MARIJOS PAVEIKSLAS

Vilniuje, ruošiantis Šv. Tėvo 
vizitui, buvo tvarkomos visos 
vietos, kuriose jis apsilankys. 
Itin stropiai atnaujinta Aušros 
vartų koplyčia. Lietuvos dailės 
muziejaus restauravimo centro 
specialistams buvo patikėta res
tauruoti Aušros vartų Marijos at
vaizdą. Vilniaus Aušros vartų ko
plyčia yra viena svarbiausių Lie
tuvos šventovių. Stebuklingas 
Aušros vartų Švč. Mergelės Ma
rijos paveikslas yra garbinamas 
Lietuvoje, Lenkijoje, žinomas 
Rytų ir vidurio Europoje.

Apie paveikslo kilmę istorijos 
bėgyje sukurta nemaža legendų. 
Jų atsiradimą skatino tikslesnių 
žinių apie paveikslo autorių, už
sakovą, atsiradimo vietą trūku
mas.

Antai XIX a. paveikslą bandė 
savintis stačiatikiai, pasiremda
mi Teodoro Narbuto paskelbta 
žinia, kad jį, esą, iš Krymo par
vežęs kunigaikštis Algirdas. Vil
niuje gimė romantiška legenda, 

lius bus uždarytas. Tikimasi surink
ti iki 10,000 savanorių, kurie re
guliuos vandens, medicininės pa
galbos ir kitus reikalingus klausi
mus.

Jau šiandien galima įsivaizduo
ti busimųjų šv. Mišių didingumą 
Kryžių kalne. Kokias mintis išgir
sime iš Popiežiaus lūpų? Apie kan
kinius, tremtinius ir kryžių žemę...

Ne tik skaudi praeitis ateis 
kiekvieno maldininko širdin tą 
dieną. Šių dienų įvykiai palietė 
kiekvieno Lietuvos gyventojo širdį 
- okupacinė kariuomenė pasilieka. 
Priežastis? Lietuviu noras gauti iš 
Rusijos $146 bilijonų sumą, kaip 
kompensadją už žalą, padarytą per 
50 okupadjos metų.

Rusijos užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojas V. Čiurkin rug
pjūčio 24 d. spaudos konferencijo
je pareiškė, kad "reikia žiūrėti į 
pozityvius istorijos momentus: ar 
kas nors įvertino Raudonosios Ar- 
mojos rolę, išlaisvinant Baltijos 
kraštus nuo fašistinės Vokietijos 
okupacijos"? Didesnio pasityčioji
mo, tikriausiai ir nereikėjo laukti. 
Panašūs išpuoliai buvo daromi ir 
atgimimo pradžioje. Lietuvos at
sakymas būdavo tvirtas - "Išlaisvi- 
not? Ačiū. Tai ko neišėjote, dėl ko 
pasilikote"?

Vienas iš įžymių Rusijos diplo
matų rugpjūčio 24 d. pareiškė, 
kad jei Rusija sumokėtų Lietuvai 
$146 bilijonus, tai visi Lietuvos 
gyventojai galėtų nebedirbti ir išei
ti į pensiją. Dar vienas oficialius 
išpuolis prieš Lietuvą. Tų pinigų, 

pagal kurią paveikslo autorius 
buvo italas, pakviestas tapyti 
Barboros Radvilaitės portretą ir 
jos bruožus suteikęs Marijos at
vaizdui.

Moksliškai pagrįstą paveikslo 
kilmės versiją prieš dvejus me
tus Lenkijoje išleistoje monogra
fijoje pateikė dailėtyrininkė Ma
ria Kalamajska-Saeed. Ji nu
statė, kad Aušros vartų Marijos 
atvaizdo prototipu buvo XVI a. 
pabaigoje Antverpene dirbusio 
tapytojo Martyno de Voso sukur
tas Madonos paveikslas. Tiksliau 
— raižinys pagal tą paveikslą. 
Graveriai broliai Wierix sukūrė 
pagal jį du raižinius. Antonio 
Wierix graviūroje atvaizduota 
maldai sudėjusi rankas Marija. 
Šiuo darbu pasinaudojo Kroku
vos tapytojas Lukošius, nutapęs 
Švč. Mergelės paveikslą Kroku
vos Dievo Kūno bažnyčiai. Pagal 
kito brolio — Jeronimo raižinį, 
vaizduojantį ant krūtinės rankas 
sukryžiavusią Mariją, buvo nuta

kad ir ši skelbiama suma būtų 
teisinga, tikriausiai neužtektų, kad 
sugrąžinti Sibiro tremtinių kaulus 
Lietuvon, kad pastatyti namus 
gyviems tremtiniams ir jų vaikams 
sugrįžti namo. Tų pinigų nepa
kaktų, kad paguosti kiekvieną siel
vartaujančią motiną, kurios sūnus 
negrįžo iš miško. O kiek morališ
kai suluošintų žmonių, kiek su
naikinta ir atimta turto, kokia 
nuniokota ir užteršta gamta? Kas 
tai įvertins, suskaičiuos ir pasakys 
- viskas, mes atsiskaitėm.

Lietuvos Prezidentas padarė 
pareiškimą ryšium su Rusijos ka
riuomenės išvedimo sustabdymu. 
Jame sakoma, kad Lietuva nėra 
suinteresuota būti įtraukta į "psi
chologinį arba šaltąjį karą su Rusi
ja". Lietuvos Prezidentas nepasakė 
pasauliui kitko - Lietuva yra ne 
šaltajame, o tikrame kare su Rusi
ja, kol Rusijos kariuomenė dar sto
vi Lietuvoj. Ir nesvarbu kiek tos 
kariuomenės liko - 2,500 ar 100, ar 
vienas karys - tikrovė bus tokia, 
kokia yra: okupacija tęsiasi.

Rugpjūčio 25 d. Lenkijoje Ru
sijos Prezidentas B. Jeldn, apsi
rengęs juodu kostiumu, pagerbė 
15,000 lenkų, kurie buvo nužudy
ti Sovietų saugumo darbuotojų Ka- 
tynės miške, atminimą. Jis pasakė 
aukų giminėms - "prašau, atleis
kite".

Kodėl Rusijos Prezidentas ištarė 
. tuos žodžius? Juk pagal, ofidalįą 
Rusijos politiką, Rusija nėra Sovie
tų Sąjungos teisių paveldėtoja. Iki 

(nukelta į 2 psl.)

pytas vilnietiškasis Aušros vartų 
Dievo Motinos atvaizdas.

Taip paaiškėja Krokuvos ir 
Vilniaus Marijos atvaizdų santy
kis — tai, kad, nepaisant jų pa
našumo, šių paveikslų autoriai 
buvo skirtingi meistrai, naudoję 
netgi ne visai tą patį ikonografinį 
šaltinį.

Aušros vartų Dievo Motinos 
atvaizdas Marijos Kalamajskos 
manymu galėjo būti sukurtas 
apie 1620-1630 metus. Lenkų 
tyrinėtojos paskelbtus duomenis 
padėjo patikslinti ir papildyti 
nuodugnesni tyrinėjimai, atlikti 
ruošiantis restauracijai bei re
stauruojant paveikslą.

Sidabrinis aptaisas ir pats pa
veikslas buvo restauruojami at
skirai. Nuimtą aptaisą valė, tvir
tino metalo restauracijos mei
strai Birutė Kaupienė ir Jonas 
Kaupas. Švč. Mergelės atvaizdą 
restauravo Janina Bulotienė. 
Restauracijos pradžioje padaryta 
paveikslo rentgenograma bei ty
rimai ultravioletiniais spindu
liais parodė, kad užtapymai, atsi-

(nukelta į 4 psl.)

Kryžių kalno detalė. Prie šios lietuvių tautinės šventovės po
piežius Jonas Paulius II rugsėjo 7 d., antradienį 10:30 vai. 
ryto aukos mišias. Pamokslo tema: “Kankiniai, tremtiniai, 
Lietuva — kryžių šalis”. Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

AMBASADORIUS REAGUOJA
Ir Į A V talkina bendrame kaltinime:
Lietuva skriaudžianti rusakalbius...

Š. m. rugpjūčio mėn. 24 d. 
“VVashington Post” dienraštyje 
išspausdintas korespondentės 
Ann Devroy straipsnis apie JAV 
prezidento Bill Clinton admi
nistracijos reakciją į Rusijos 
sprendimą sustabdyti kariuo
menės išvedimą iš Lietuvos. 
Straipsnyje cituojamas neįvar
dintas aukštas pareigas einąs Bill 
Clinton administracijos štabo 
narys, kuris kritikuoja abi puses. 
Lietuviai esą kalti dėl to, kad jie 
skriaudžia rusų tautinę mažumą 
Lietuvoje

Lietuvos ambasadorius Stasys 
Lozoraitis reagavo į tą nepagrįstą 
kaltinimą rugpjūčio 25 d. laišku 
“VVashington Post” redakcijai.

Laiškas dienraščio 
“VVashington Post” 

redaktoriui

Ponia Ann Devroy 1993 m. 
rugpjūčio 24 dienos straipsnyje 
cituoja aukštą JAV valstybės pa
reigūną, kuris autorės žodžiais 
tariant, yra pasakęs, jog dabarti
niame Lietuvos-Rusijos dispute 
abi pusės “yra teisios: rusakalbiai 
gyventojai Lietuvoje ir kitose 
Baltijos valstybėse nėra traktuo
jami tinkamai; Baltijos kraštai gi 
turi teisę siekti, kad Rusijos ka
riuomenė būtų išvesta bei reika
lauti tam tikros kompensacijos”.

Teiginys, kad rusakalbiai gy
ventojai Lietuvoje skriaudžiami 
yra visiškai nepagrįstas. 1989 m. 
lapkričio mėn. Lietuvoje buvo 
priimtas pats liberaliausias pilie
tybės įstatymas, kuris kiekvie
nam asmeniui, esančiam Lietu
voje įstatymo įsigaliojimo dieną 
suteikia teisę tapti Lietuvos pi
liečiu be jokių kitų išankstinių 
sąlygų, jeigu jis nuolat gyvena 
Lietuvoje, turi pastovų darbą, ar 
kitokį legalų pragyvenimo šal
tinį. 1991 m. liepos mėn. pasi
rašyta sutartis tarp Rusijos ir 
Lietuvos pratęsė pilietybės su
teikimo terminą palankiomis są
lygomis rusakalbiams gyvento
jams, atvykusioms į Lietuvą jau 
pilietybės įstatymui įsigaliojus, 
t.y. nuo 1989 m. lapkričio mėn. 
3 d. iki 1991 m. liepos mėn. 29 
d. Ši privilegija nebuvo taikoma 
jokiems kitiems imigrantams iš 
kitų buvusių Sovietų Sąjungos 
respublikų ar užsienio šalių.

Taip pat reikėtų pastebėti, jog 
Lietuvos tautinių mažumų teisės 
ginamos Lietuvos Tautinių ma
žumų įstatymu, kuriame sako
ma, kad Lietuva “visiems pi
liečiams nepriklausomai nuo jų 
tautybės, garantuoja lygias poli
tines, ekonomines ir socialines 
teises bei laisves, pripažįsta tau
tinį identiškumą, kultūros tęsti
numą, skatina tautinę savimonę 

(nukelta į 2 psl.)

Tiesa apie žalą ir 
vizitą i Maskvą

Melas kartais tampa tokiu pa
našiu į tiesą, ypač, kai jis sklinda 
valstybių oficialių atstovų ar pa
reigūnų lūpomis. Bet visi žinome 
patarlę "melo kojos trumpos".

Vakarų masinės informacijos 
priemonės, net tokia įtakinga žinių 
agentūra kaip Associates Press, ofi
cialiai pranešė apie Lietuvos reika
lavimus, kad Rusija sumokėtų $146 
bilijonus, kaip kompensaciją už 
žalą padarytą Sovietų okupacijos 
metais. O melas pasklido iš Rusi
jos užsienio reikalų ministro pa
vaduotojo Vitalij Čiurkin lūpų. 
Atrodo, priežasčių netikėti juo 
nebuvo. Tiktai, pradinio šaltinio - 
Lietuvos nebuvo atsiklausta. O tie
sa, pasirodė nepanaši į melą. Lie
tuva tiktai nori derėtis dėl kompen
sacijos už padarytą žalą.

Rugpjūčio 22 d. pasaulį ap
skriejo žinia, kad Prezidentas A. 
Brazauskas atsisakė vykti į Maskvą 
susitikti su Prezidentu B. Jeldn. 
Tiesa iškilo žymiai vėliau. Paaiš
kėjo, kad Rusijos užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas V. čiurkin 
rugpjūčio 21 d. Lietuvos derybų 
delegadjai ištarė: "Pasakykite savo 
Prezidentui, kad jis į Maskvą ne
vyktų... viskas yra baigta*. Taigi, 
tikroji nevykimo priežastis Prezi
dentui Brazauskui ir derybų dele
gacijai buvo žinoma.

Viskas būtų pasaulyje daug 
paprasčiau, jeigu tas, kuris turi 
sakyti tiesą, ją pasakytų, o ne dėl 
savo ambicijų ar nedorų tikslų ją 
slėptų po tokia peršviečiama melo 
skraiste... A* J.



Jim Edgar, Illinois gubernatorius, pritaria, kad Dariaus-Girėno skrydžio 60 metų 
sukakties proga būtų išleistas specialus JAV pašto ženklas. Tuo tikslu jis kreipėsi raštu 
j JAV pašto tarybos aukščiausią vadovybę. Dėkinga lietuvių delegacija gubernatoriui 
įteikia Lietuvos pašto ženklų Dariaus - Girėno sukaktuvinę seriją. Nuotraukoje iš k.: 
Stanley Balzekas, “Draugo” vyr. redaktorė Danutė Bindoldenė, Dariaus-Girėno sukak
tuvinės šventės komiteto pirm. Vai Ramonis, gubernatorius Jim Edgar, Lietuvių Fila
telistų Sąjungos pirm. Jonas Variakojis, ALTo atstovė Milda Marcinkus.

JUK PATOGIAU PULTI NACIUS, 
NEGU SAVO PATIES TĖVĄ

Advokato Povilo Žumbakio 
komentarai transliuoti Chicago- 
je 1993 m. rugpjūčio 22 d. per 
“Amerikos Lietuvių Radijo” pro
gramą, kuriai vadovauja Anatoli
jus Siutas.

Komunistams truko 50 metų 
su viršum “surasti” slaptas Molo- 
tov-Ribbentrop sutartis savo ar
chyvuose. Dar ilgiau užtruko po
nui Gorbačiov, kol prisipažino, 
kad tas Stalino-Hitlerio sąmoks
las buvo neteisėtas, t.y. nepri
klausomų kraštų teisių pažeidi
mas.

Tas prisipažinimas, po tiek 
metų melo, buvo ribotas. Tiek 
sovietų buvę istorikai, tiek jiems 
simpatizuojantys Vakaruose, 
neatkreipia atitinkamo dėmesio 
į tų slaptų sutarčių tikrą prasmę 
ir iš to kylančias pasekmes.

Už Antrojo karo pradžią Euro
poje vakarų istorija kaltina tik 
Hitlerį, o už Azijos karą — Japo
niją. Vakariečių veiksmai, pagal 
mūsų istorikus, yra pateisinami 
prieš istoriją. Kai kurie japonų 
istorikai šiuo metu bando sukurti 
mitą, jog jie pradėjo karą, kad 
išgelbėtų Azijos kraštus nuo va
kariečių imperializmo. Tas, pa
gal jų aiškinimus, japonams pasi
sekė.

Sovietai mokėjo Vakarus ap
gauti. Dėka dezinformacijos jie 
ne tik liko nekalti už karo 
pradžią, bet taip pat tapo 
didžiąja karo auka. Kaip nekalta 
alientė, Sovietų Sąjunga pasi

"KANKINIAI. TREMTINIAI.
KRYŽIŲ ŽEMĖ"

(atkelta iš 1 psl.)
1990 metų Sovietų Sąjunga tvirti
no, kad Katynės žudynes įvykdė 
fašistai. Dabar pasikeitė nuomonė 
- tiesa pripažinta. Bet Rusija sako, 
kad prisiima atsakomybę tik už 
žalą, padarytą Lietuvai nuo 1992 
metų.

Vienoki tarptautinės politikos 
kriterijai taikomi ekonomiškai stip
riai ir gerai ginkluotai Lenkijai ir 
visai kiti - silpnai, atsikuriančiai 
Lietuvai. Du žaidimai, skirtingos 
taisyklės. Iš Lenkijos Rusijos ka
riuomenė bus išvesta iki šių metų 
spalio mėnesio 1 d., t.y. trimis 
mėnesiais anksčiau numatyto grafi
ko. Lietuvoje Rusijos kariuomenė 
pasilieka, kaip ir Latvijoje, ir Esti
joje.

Kalikams būdinga atleisti. Lię- 
tuva - katalikiškas kraštas. Bet atlei
dimas negali būti taikomas nusi
kaltimams prieš žmoniją. Nusikal
tėliai turi būti teisiami, jų pada-

naudojo proga užgrobti žemės 
plotus Europoje ir Azijoje ir pa
vergti milijonus žmonių.

Po karo sovietai, kartu su ame
rikiečiais, anglais ir prancūzais 
sėdėjo teisėjų kėdėse, teisdami 
vokiečius ir japonus, kaip karo 
nusikaltėlius. Bolševikai bandė 
teisti nacius ir už savo nusikalti
mus, pvz. lenkų karininkų žudy
nes Katynės miške.

Šiandieną, žinodami sovietų 
melą ir 1939-tų metų Stalino- 
Hitlerio planus, mes galime aiš
kiai sakyti, kad karo nepradėjo 
vienas Hitleris. Karą pradėjo 
Hitleris su Stalino palaima, su 
Stalinu kaip partneriu.

Reikia prisiminti, kad tos slap
tos sutarties dėka, sovietai už
ėmė Pabaltijo valstybes ir kitus 
kraštus. Dalis Stalino-Hitlerio 
plano buvo pasidalinti Lenkiją. 
Iš savo šnipų ir vakariečių diplo
matų, Stalinas žinojo, kad Len
kijos užpuolimas reikš Pasaulinį 
karą. Stalinas taip pat suprato, 
kad Lenkija neįsileis nacių į savo 
kraštą be karo, o be nacių pagal
bos Stalinas negautų Lenkijos 
ir kitų kraštų dalies.

Dėka tų slaptų sutarčių, mū
siškiai kolaborantai — bolševikų 
ųuislingai — priėmė sovietus į 
Lietuvą ir pradėjo mūsų tautos 
genocidą. Tų kolaborantų įpėdi
niai šiandieną aiškina, kad snieč
kininkai prisidėjo prie Lietuvos 
išsilaikymo... Lietuvos išdavikai, 
vardan bolševizmo, širdyje buvo 
nacionalistai...

rytą žala - įvertinta.
Kažin kiek laiko Rusijai reikės, 

kad jos Prezidentas atvykęs į Lie
tuvą, pasakytų Sibiro tremtinių 
artimiesiems, ištikusiems gyviems 
tremtiniams ir politiniams kali
niams: "Prašau, atleiskite". Nuo šių 
žodžių galėtų prasidėti visai kitas 
Lietuvos ir Rusijos santykių etapas. 
O kol kas iš Rusijos pusės - tik 
pasityčiojimai ir reikalavimai atsi
sakyti žalos kompesavimo.

Šv. Tėvas prie Kryžių kalno 
dalinsis savo mintimis apie Lietu
vos, kryžių žemės, skausmą. Savo 
jausmais ir mintimis susiliesime į 
jokių audrų neišblaškomą jėgą. 
Jėzaus širdies stovyla, kurią pa
šventins Jonas Paulius II, pasiliks 
šventajame kalne kaip ženklas, kad 
čia lankėsi Popiežius. Praeitis ir 
ateitis bus suvienytos į šiandieną - 
tokią sunkią ir tiek vilčių teikian
čią...

A. J.

Sniečkininkai ir jiems prita
riantys Vakaruose žiūrėjo į mūsų 
partizanus kaip banditus ar, ge
riausiu atveju, nelabai gudrius 
žmones. Visais būdais jie bando 
aiškinti, kad sniečkininkų kola
boravimas su Stalino NKVD iš
gelbėjo lietuvišką tautos kamie
ną. Jei ne sniečkininkai, Lietuva 
būtų tokia pati kaip Estija ir Lat
vija, pilnos rusų šeimininkų... 
Nuostabu, Vakaruose kolabo
rantams simpatizuojantys pasi
sako už sniečkininkus, kad su
laikė rusus ir, tuo pačiu, už mul- 
ti-tautinį principą, priklausomai 
kur ir su kuo kalbasi!

Estijoje ir Latvijoje buvo ko
munistų kolaborantų kaip ir Lie
tuvoje, bet pas juos tiek metų 
neveikė partizanai. Žinant ko
munistinį “drąsumą”, visiems 
turėtų būti aišku, kad sovietiniai 
pensininkai, ypač NKVD’tai ne
buvo linkę apsigyventi tokiame 
krašte, kur siautė “banditų gau
jos”.

Molotov-Ribbentrop sutarties 
metinėse manyčiau, kad reikia 
prisiminti mūsų partizanus ir 
tuos, kurie savo kančiomis kovo
jo prieš komunizmo imperializ
mą. Jie, ne bolševikų kolaboran
tai, yra išlikusi Lietuvos rezis
tencijos dvasia. Jiems šiandieną

AMBASADORIUS REAGUOJA
(atkelta iš 1 psl.)

bei jos saviraišką”. Įstatymas ga
rantuoja valdžios paramą tauti
nių mažumų kultūrinėms orga
nizacijoms, kurios tenkina jų 
švietimo ir kultūrinius intere
sus. Taip pat garantuojamas mo
kymas tautinių mažumų gimtąja 
kalba—nuo iki mokyklinių įstai
gų iki aukštojo mokslo mokyklų.

Lietuva buvo taip susirūpinu
si savo tautinių mažumų teisių 
gynimu, kad paskutiniųjų parla
mentinių rinkimų metu, 1992 
m. spalio 25 d., balsų skaičius, 
reikalingas laimėti vietas Seime, 
buvo gerokai sumažintas kaip tik 
politinėms partijoms, atstovau
jančioms tautines mažumas.

Lietuva laukia tos dienos, 
kada Rusija paseks jos pavyzdžiu 
ir imsis vykdyti liberalią politiką 
savo tautinių mažumų atžvilgiu 
bei priims įstatymą, ginantį de
šimčių tūkstančių lietuvių, šiuo 
metu nuolat gyvenančių Rusijos 
Federacijoje, teises.

Nėra jokio reikalo žaisti mora
linės lygybės žaidimą ar griebtis 
kitokių priemonių stengiantis 
dalį kaltės suversti nekaltajai pu
sei. Dabartiniame Lietuvos-Ru-

reikia statyti paminklus. Jiems ir už kolaboravimą su naciais 1941- 
jų vaikams Lietuvos valdžia ais metais, nenori žiūrėti į 1939-
turėtų suteikti bent dalį tų privi
legijų, kuriomis džiaugėsi par
tiečiai 50 metų... vardan lietuvių 
tautos išsilaikymo.

Tuo pačiu yra nuostabu, kaip 
buvusių kolaborantų vaikai, da
bar dažniausiai save laikantys in
telektualais ir liberalais, Lietu
vos bandymą išsilaikyti neprik
lausoma, mėgsta suvesti su faši
stams simpatizavimu. Jiems yra 
nesvarbi 1939-tų metų Stalino- 
Hitlerio partnerystė, jiems ne
reikšminga, kad 1940-tais me
tais, sniečkininkai buvo de fakto 
nacių kolaborantai, nes kartu su 
sovietais, dalinosi rytų Europos 
kraštus, naikino tautas ir nekal
tus žmones.

Tie mūsų liberalai inteligentai 
labai tiksliai supranta mūsų tau
tos žydų likimą 1940 metais. 
Žydai tuo metu suprato, kad 
jiems gręsia mirtinas pavojus iš 
nacių Vokietijos. Daugumoje jie 
nebuvo už sovietinį komunizmą, 
jie tik norėjo išsigelbėti. Tą 
mūsų intelektualai supranta.

Tai kodėl tie patys mūsų žy
mūs profesoriai ir poetai nesu
pranta, kad 1941-aisiais metais 
Lietuvai didesnis pavojus buvo 
iš sovietų, negu iš nacių. Kodėl 
jie nebando suprasti, kad didžio
ji dauguma mūsų tautos nekentė 
nacių, kaip jie nekentė ir komu
nistų, tik tuo momentu, tarp na
cių ir sovietų lietuviams Vokieti
jos okupacija buvo laikinai sau
gesnė — labai neilgai, kaip ir 
žydams sovietų okupacijoje.

Tas mūsų šviesių liberalų ak
lumas yra neįtikėtinas, nebent 
tai galima paaiškinti dviem 
būdais:

Vakaruose yra žymiai populia
riau, kaip amerikiečiai sako, “po- 
litically correct”, visą pasaulinio 
karo nusikaltimą, versti ant na
cių pečių. Dar populiariau tai 
daryti yra, kai kaltiname paties 
intelektualo tauta [ypač jų pačių 
žodžiais ir įrodinėjimais]. •••

Niekas neginčija, kiek daug 
žalos pasauliui padarė naciai, 
ypač žydų tautai ir čigonams. 
Bet ar tai reiškia, kad sovietai 
kurių Gestapas [KGB] su vieti
niais kolaborantais išnaikino 
bent keturis kartus daugiau žmo
nių per karą ir po karo, negu Hi
tlerio Tretysis Reichas, yra ne
kalti?

Ne vieno mūs garsaus intelek
tualo tėvai buvo sniečkininkų ir 
jų pasekėjų gretose. Negalima 
kaltinti vaikų už tėvų nuodėmes. 
Kritikuoti rašytoją už jo tėvo ko- 
laboraciją' būtų nelogiška, ne
priimtina. Bet ar gali būti, kad 
kai kurie mūsų tautiečiai, kurie 
taip atkakliai puola mūsų tautą, 

tus ir 1940-tus metus, nes tai 
liestų jų šeimas?

Mums reikia prisipažinti, kaip 
ir kitoms tautoms, kad mūsų tar
pe buvo blogų žmonių. Buvo ko
laborantų su bolševikais ir su na
ciais. Tai įvyko neišpasakytai 
sunkiais laikais, kai mūsų 
mažytis kraštas, kuris niekada 
nežudė nei savųjų, nei svetimų
jų, buvo užimtas didžiųjų 20-ojo 
amžiaus barbarų.

Tie kolaborantai, ar bolševikų 
ar nacių, nėra mūsų tautos dau
guma. Mes negalime kaltinti lie
tuvių tautos už tuos nusidėjė

sijos dispute viena yra aišku: 1) 
Rusija pasirašė oficialų susitari
mą su Lietuva, pasižadėdama iš
vesti armiją iki 1993 m rugpjūčio 
mėn. 31 d.; 2) Rusija vienašališ
kai nutraukė savo įsipareigoji
mus; 3) Lietuvai 53 metus buvo 
lemta kentėti svetimos valstybės 
okupaciją, tai, ko nė viena suve
reni valstybė neturėtų būti ver
čiama daryti metus ar netgi mė
nesį. Rusijos kariuomenė privalo 
išeiti tuoj pat.

Su pagarba —
Stasys Lozoraitis 

Ambasadorius

— Bananai Vilnioje atpigo. 
Dabar jų kilogramas kainuoja 1,20 
Lt

- Lietuvos Vyriausybė iš 
papildomų valstybės biudžeto lėšų 
paskyrė Kultūros ir švietimo mi
nisterijai 1 milijoną 850 tūkst. litų 
Nacionalinės filharmonijos restau
ravimo darbams atlikti.

- Šiauliuose, J. Janonio vi
durinėje mokykloje įsteigta vie
nintelė mieste gimnazijos klasė. Ją 
lankys 24-ri atranką įveikę ir hu
manitarinius mokslus pasirinkę 
mokiniai.

lius, kaip negalime kaltinti žydų 
tautos už jų mažumos kolabora
vimą su mūsų krašto priešais.

Molotov-Ribbentrop slapta 
sutartis rodo, kad naciai ir bolše
vikai buvo karo pradžios partne
riai. Jų kolaborantai yra vienodai 
kalti.

Būtų įdomu, jei sniečkininkų 
vaikai ir anūkai pažvelgtų į savo 
senelių ir tėvų darbus dabar, ži
nant, kad 1940-tais metais, kai 
sovietų budeliai paplito mūsų 
krašte, jie veikė kaip bolševikų 
kolaborantai. Ar buvo koks skir
tumas ar pateisinimas tų, kurie 
nešiojo raudoną vėliavą vietoje 
rudos?

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

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

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apd ■■audimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj 
-OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY. 
TeL 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis 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. - 43-04 Junction Blvd., 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

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

NEW YORK-NEVV JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-9:30 
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
dde, 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 
leidimų praktikuoti New Yorko valstijoje.

NEVV JERSEY, NEVV 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., 
VVatchung, 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 JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja visuo
se teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadvvav, 
Saite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 962-5810.
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JONAS 
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66 - 80 ST. MIDDLE VILLAGE,
(įUEENSN.Y. 11379

PHONES ( 718) 326- 1282 ; 326-3150
- TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA-

- GAUSI PARODU SALĖ -

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEVV YORK NEVV JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

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

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA 

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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



Tautos šventę pasitinkant

Rugsėjo 8-toji, Tautos šventė, 
yra viena iš jauniausių mūsų šven
čių. Ji pradėta švęsti 1930 m., kai 
buvo minima Vytauto Didžiojo mir
ties 500 metų sukaktis. Vytautas 
rugsėjo 8-tąją buvo pasirinkęs savo 
karūnacijos diena. O tų dienų 
pasirinko todėl, kad rugsėjo 8 
yra Marijos gimimo šventė. Vy
tautas buvo uolus Marijos gar- 
bintdjas, jos vardu statęs pirmų- 
sias bažnyčias Lietuvoje.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais tų dienų vykdavo paradai, 
namai būdavo papuošti tautinėm 
vėliavom. Ta praeities didybė 
stiprino dabartį. Rugsėjo 8 d. 
daug kur iškilmingai švenčiama 
Šiluvos Marijos šventė.

Vėliau okupacijos išdildė pra
eities prisiminimus. Buvo net 
draudžiama šių šventę prisimin
ti. Mokyklose Lietuvos istorijos 
niekas nedėstė. Dėmesys šiai 
Tautos šventei sumažėjo ir išei
vijoje. Ji prisimenama tik ten, 
kur yra veiklūs pirmininkai.

Drauge ši šventė skiriama ir 
Lietuvos praeičiai pagerbti, jos 
knygų pageltusiuose lapuose at
rasti jau užmirštus vadus, 
karžygius, kurie atkakliai kovojo 
dėl Lietuvos. Praeitis yra įaugusi 
į dabartį, savo pavyzdžiais mo
kanti dabartį. Ir Lietuvos himne 
sakoma: “Iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia!”

Bet kokia buvo ta mūsų praei
tis, ar mes jų gerai pažįstame?

Senoji Lietuva buvo daugia
tautė valstybė. Lietuviai mokėjo 
jų administruoti, išlaikyti jos pa
stovumų ir jėgų. Jie gerbė kitų 
tautų gyvenimų. Ukrainiečiai 
net ii; dabar sako, kad jų aukso 
amžius buvo, kai valdė Lietuva.

Bet tuose laikuoe išryškėjo ir 
mūsų silpnybė nebranginti savų
jų ir greitai pasiduoti kitiems. 
Lenkai sugebėjo nutautinti Lie
tuvos bajorijų, visų aristokratijų. 

Tai didžiausia tautos nelaimė, 
sustabdžiusi lietuviškojo tautos 
prado išsivystymų. Jau Mykalo- 
jus Daukša savo “Postilėje” 1599 
m. rašė, kad reikia ir bažnyčioje, 
ir valsčiuje kalbėti lietuviškai. Jo 
balso niekas neklausė, vis labiau 
plito lenkų kalba ir kartu lenkiš
ka kultūra.

Vytautas Didysis lenkų buvo 
kaltinamas, kad jis puoselėja lie
tuviškų pradų ir lietuviškų kultū
rų. Tai skatina mus pasimokyti 
iš praeities klaidų ir labiau bran
ginti kas sava, kas lietuviška.

Jau Jonas Basanavičius “Auš
roje” rašė, kaip svarbu pažinti 
istorijų ir atskleisti dabarčiai jos 
prasmę. Ar jų pažįstame bent 
tiek, kad galėtume kalbėti apie 
svarbiausius praeities įvykius? 
Vargu!

Neseniai spauda rašė, kad Lie
tuvos užsienio reikalų ministeris 
susitiko su Vokietijos užsienio 
reikalų ministeriu. Buvo kalbėta 
apie Karaliaučiaus kraštų, dabar 
vadinamų Kaliningrado sritimi. 
Lietuvis ministeris pareiškė, kad 
lietuviai neturi jokių pretenzijų 
į tų sritį.

Taip kalbėti galėjo tik prieš
istorinių laikų lietuvis, nepaži
nęs Lietuvos praeities, nebran
ginęs savo tautos palikimo. Visas 
Karaliaučiaus kraštas buvo lietu
viškų genčių žemės, kaip Kęstu
tis vadino: “Mūsų tėvonija!” 
Kaip galima to krašto atsižadėti?! 
Kodėl negalima prisiminti praei
ties ir išsiaiškinti, kokiame Lie
tuvos valstybės vystimosi etape 
mes randamės. Pirmojo pasauli
nio karo metu Amerikos lietuviai 
išdrįso reikalauti, kad būtų at
kurta etnografinė Lietuva su 
Tilžės, Karaliaučiaus sritimis. 
Kodėl mes šiandien nesugeba
me pasauliui to priminti, pri
minti taip, kad visi girdėtų ir su-

Iš Bostono 1993 m. rugpjūčio 
31 d. Lietuvon išvyko Lietuvių 
Kunigų Vienybės suorganizuota 
maldininkų ekskursija. Pramato- 
ma ne tik dalyvauti popiežiaus 
Jono Pauliaus II apsilankymo iš
kilmėse, bet dar nuvežti ir dova
nų — Švč. M. Marijos Nekal
čiausios Širdies statulų ir dešim
ties pėdų aukščio kryžių, skirtų 
Kryžių kalnui.

Ši statula 1954 m. sausio 5 d. 
buvo pašventinta popiežiaus Pi
jaus XII Romoje. Po toji apkelia
vo lietuvių parapijas Šiaurės ir 
Pietų Amerikoje. Tikimasi, kad 
dabar Lietuvoje statulų ap
karūnuos Šv. Tėvas Jonas Pau
lius II.

Prieš išvežant statulų į Lietu
vų, iškilmingos atsisveikinimo 
pamaldos Lietuvių Kunigų Vie
nybės valdybos pirmininko kun. 
Alberto Contons ir vicepirmi
ninko kun. Jono Rikteraičio ini
ciatyva rugpjūčio 10 d. įvyko Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje, New Britain, CT.

Visų kelionių metu statulų 
lydėjo ir didžiulė knyga — albu
mas, kur pasirašydavo lankomų 
vietovių atstovai. Knygos pra
džioje buvo įrašytas prel. Vytau
to Balčiūno, tuometinio Šv. Ka
zimiero lietuvių kolegijos Romo
je dvasios tėvo, paruoštas įvadas, 
kurį čia ištisai perspausdiname.

prastų?
Ir senovės laikais Lietuvai bu

vo nelengva, bet atsirado patrio
tų, kurie sugebėjo nugalėti sun
kumus. Kaip atrodo keista, žiū
rint iš tolo į dabartinę Lietuvų. 
Kaip ten viskas skęsta kažkokia
me liūne. įsigali vargas ir skur
das. Kodėl?

Ant Lietuvos sidabrinių mo
netų buvo įrašyta: “Tautos ge
rovė tavo gerovė”. O dabar tai 
skaitoma kitaip: “Tavo gerovė 
tautos gerovė”. Todėl ir didėja 
valstybės skurdas. Nebėra vals
tybės vadovų, kurie sugebėtų 
valstybiškai mųstyti, neieškoda
mi asmeninės naudos, užtikrintų 
kraštui geresnę ateitį.

Pasimokykime iš Vytauto Di
džiojo politikos. Kiek ten buvo 
gudrumo, apsukrumo, kaip mo
kėjo analizuoti laikų ir jame veik
ti Lietuvos labui.

To laukiame iš Lietuvos vadų, 
to laukiame ir iš išeivijos vadų. 
Nepasimeskime, ginkime Lietu
vų ir jos lietuviškumų!

Liturginės iškilmės rugpjūčio 10 d. New Britain, CT, ant Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos bažnyčios laiptų, prieš išlydint Marijos statulų ir kryžių į Lietuvų. Iš k.: kun. 
Zenonas Smilga, kun. Juozas Matutis, vysk. Paulius Baltakis, OFM, kun. Jonas Rikte- 
raitis, kun. Albertas Contons, kun. Juozas Grabys, kun. Adolfas Klimanskis, kun. 
Vytautas Palubinskas laiko knygų maldoms vadovavusiam prel. Vytautui Balčiūnui.

MARIJOS STATULA NUVEŽTA Į LIETUVĄ
1954 m. sausio 5 d. Lietuvių 

' Šv. Kazimiero kolegijos nariai su 
> kitais Romos lietuviais buvo pri

imti popiežiaus Pijaus XII-ojo 
bendroje audiencijoje Nekal

biausiosios Marijos Širdies statu- 
- los, lankysiančios lietuvius, pa

šventinimo proga Ypatingai 
jautriai kreipdamasis į arčiausiai 
jo stovinčius lietuvius, Šv. Tė- 

*vas, priminęs didelį lietuvių su
gebėjimų tvarkytis savarankiškai 
ir pasiektų aukštų gerbūvio lygį 
visose gyvenimo srityse laisvės 
laikais, kalbėjo:

“Gerai žinome, kiek daug 
bandymų turi iškęsti jūsų brangi 
Tėvynė. Žinome kaip skaudžiai 
kenčia jūsų persekiojamieji bro
liai, kaip negailestingai naikina
mos jūsų krašto krikščioniškosios 

“tradicijos. Dėl to mes prašome 
Dievų visiems ištvermės ir laimi
name jūsų kenčiančių Tėvynę, 
laiminame visus jums brangius 
asmenis, o ypatingai tuos, kurie 
Tėvynėje ar ištrėmime labiausiai 
kenčia, nes juo labiau kas kenčia, 
juo yra mums brangesnis”.

Kai, nulipęs nuo sosto, Jo 
Šventenybė palaimino statulų, 
jis apkabino čia pat stovintį vysk. 
V. Padolskį, tardamas: “Jūsų 
asmenyje aš apkabinu visų Lie- 
tuvų”. Po to mielai leidosi nufo
tografuojamas prie statulos kartu (nukelta į 5 psl.)

su vysk. V. Padolskiu ir prel. L. 
Tulaba, tuo lyg norėdamas pasa
kyti, kad savo tėviška širdimi jis 
lydės keliaujančių Marija visur, 
kur tik ji lankysis ir, kad su ja 
kartu keliaus ir jo suteiktasis vi
siems mūsų tautiečiams palai
minimas. Trumpas pokalbis su 
negausia mūsų tautiečių grupe 
ir pakartotinas leidimas nusifoto
grafuoti su statula buvo gyva iš
raiška jautrios Šv. Tėvo meilės 
mūsų tautai.
Sausio 7 d. vakarų Šv. Tėvo pa

laimintoji statula skendo gėlėse 
Romos Lietuvių Šv. Kazimiero 
Kolegijos koplyčioje. Beveik 
prieš trejus metus (1951.V. 13) 
šioje pat vietoje tremtyje esu 
Lietuvos vyskupai paaukojo Lie
tu vų Nekalčiausiajai Marijos 
Širdžiai. Prieš išlydint statulų į 
užjūrį, norėta prie jos kojų at
naujinti tada padarytųjį pasiau
kojimų bei sudėti karštas maldas 
ir prašymus ypatingomis inten
cijomis, kurias gyvai išreiškė šis 
kolegijos dvasios tėvo kun. V. 
Balčiūno pasakytasis žodis:
“Šios pamaldos nėra tik simbo

lis. Jos nėra taip pat tik paprasta 
išorinių aplinkybių įšaukta apei
ga. Tai susitelkimo valandėlė 
vaikų prie savo Motinos. Vaikų, 
kurie išblokšti iš savo namų, lau
kia grįžimo valandos į savo tėviš

kes. Vaikų, kurie tiki, kad ji, 
Dangiškoji Motina, turi daugiau 
galios už visus pagaulio galin
guosius priartinti šiųjų laukiamų 
grįžimo valandų.

Saujelė vaikų su šituo ilgesiu 
širdyje nori palydėti savo Motinų 
į užjūrį pas kitus skaudaus savo 
likimo brolius ar pastoviai ten 
įsikūrusius tautiečius. Jie žino, 
kad Dangiškoji Motina yra visa
da su jais visais, bet šį momentų, 
kai Šv. Tėvo palaiminta Nekal
čiausiosios jos Širdies statula, jos 
motiniško gerumo simbolis, yra 
jų tarpe ir ruošiasi regimai lanky
ti kitus jų likimo ir kraujo bro
lius. Jie nori sudėti prie jos kojų 
savo karščiausias maldas ir 
prašymus, kad šis jos lankymasis 
būtų sujungtas su gausybe viso
kiausių malonių.

Tepajus per jį gyvai visi Dan
giškosios Motinos Širdies geru
mų ir dosnumų ypač šiais jos gar
bei skirtais metais. Netikintie
siems mūsų broliams teatvers ji 
dvasios akis, grųžindama jų pra
rastų didžiųjų tikėjimo dovanų. 
Paskendusiems nuodėmėse ir 
nepajėgiantiems iš jų pakilti, 
teįkvepia ji jėgos išsivaduoti iš 
sukausčiusių juos žemųjų aistrų 
pančių. Atšalusiems teduos ji 
pirmykštės meilės karščio. Uo-

DARIUS IR GIRĖNAS
JŲ SKRYDŽIO 
60 METŲ 
SUKAKTI 
PRISIMENANT

PAULIUS JURKUS

Liepos 31 d. išvyko iš Kauno, 
aplankė Batakius, Tauragę ir 
gimtinę, Rubiškės vienkiemį. I 
Kaunu grįžo rugpjūčio 4 d. Tuoj 
parašė laiškų namiškiams į Chi- 
cagų, į savo SALK 3-čiųjų kuopų. 
Aprašė savo kelionės įspūdžius, 
kaip jis džiaugiasi Lietuva.

Tarnyba kariuomenėje
* Visus atvykusius iš Amerikos 
savanorius Lietuvos kariuome
nės generalinis štabas savo 
nuožiūra skirstė atitinkamai tar
nybai į įvairius pulkus arba į ka
riuomenės įstaigas.

Du iš jų, S. Darius ir J. Milius, 
buvo paskirti į gen. štabo žvalgy
bos skyrių. Jiedu mokėjo angliš
kai, buvo tarnavę Amerikos ka
riuomenėje. Tai ir tiko šiam sky
riui — slaptai žvalgybai.

Tuo metu besikuriančiai vals
tybei buvo įvairiausių rūpesčių. 
Buvo daug svetimo gaivalo,kuris
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norėjo sužlugdyti Lietuvos ne
priklausomybę. Tad ir reikėjo 
žvalgybos, kad išaiškintų prie
šus, pašalintų pavojus.

Vėliau Dariaus dukra Nijolė, 
leisdama knygų apie lakūnus, vi
sai nemini, kad jos tėvas tarnavo 
gen. štabo žvalgybos skyriuje. 
Gal jai atrodė tai negarbinga, bet 
taip yra — visos kariuomenės 
turi savo žvalgybų.

Tuo darbu jis nebuvo paten
kintas. Rugpjūčio 29 d. jis įteikė 
prašymų, kad priimtų į karo mo
kyklų. Prašymas buvo patenkin
tas. I mokyklų įstoti reikėjo tik 
rudenį, tai Stepas turėjo laiko 
pavažinėti. Rugsėjo 12 d. jis 
buvo nuvykęs į Vilnių. Džiaugė
si istoriniais pastatais, dvelkian
čiais Lietuvos senove. I Kaunu 
grįžo rugsėjo 13 d. 10 v.v.

Tuo metu buvo aprimę karai. 
J Vilnių kėlėsi įstaigos, kurios 

pirmiau buvo pasitraukusios į 
Kaunu. I Vilnių išsikėlė ir karo 
mokykla, bet neilgam — spalio 
9 d. lenkai smurtu užėmė Vilnių, 
sulaužydami Suvalkų sutartį.

Gen. Želigovskio vedama ka
riuomenė, iš viso 15 pulkų, 
skverbėsi gilyn į Lietuvų. Visa 
tai labai sujaudino Darių. Dar 
neįstojęs į karo mokyklų, jis pa
rašė savo draugui A. Tutliui laiš
kų, kad jis tuoj organizuotų, ir 
Chicagos lietuviai nupirktų šar
vuotų automobilių Geležiniam 
Vilkui (Lietuvos kariuomenės 
pulkui) kariauti sn lenkais.

Gavęs laiškų, A. Tutlis pradėjo 
veikti. Šarvuotam automobiliui 
nupirkti reikėjo mažiausiai 
10,000 dol. Tai buvo dideli pini
gai. Dar reikėjo nugabenti į Lie
tuvų. Vieno automobilio buvo 
per mažai, o pinigų ir taip nebu
vo. Dar reikėjo gauti leidimų iš 
valdžios, o tai buvo labai sunku.

Vietoje to sumanymo buvo ren
kamos aukos ginklams pirkti. Ame
rikos spauda rašė, kaip lenkai 
puola Lietuvų. Chicagoje tai su
kėlė visus lietuvius. Dariaus laiš
kų “Draugas” 1920 m. spalio 21 
d. paskelbė pirmame puslapyje 
su tokia antrašte “Daugiau pa
galbos Lietuvai!” Buvo skelbia
mos paskutinės žinios iš fronto.

Buvę lietuviai kariai šaukė mi
tingus. Chicagos gatvėmis su
rengtos didelės eitynės, pro
testuojant prieš lenkų grobuo-

Savanorių organizatoriai 
Zamkus ir Darius, įstoję 
Lietuvos kariuomenėn.

niškumų. Dalyvavo 12 orkestrų, 
apie 1100 vyrų su Amerikos ka
rių uniformomis ir daugybė or
ganizacijų, iš viso apie 25,000 
žmonių. Aukų buvo surinkta 
9,000 dol. ir per Lietuvos karo 
misijų pasiųsta į Lietuvą.

Lenkai norėjo demonstraciją 
sustabdyti, bet pirma ėjo unifor
muoti kariai, tai lenkai nedrįso 
užkabinti.

Taigi, lietuvių-lenkų karo me
tu, Amerikos lietuviai sukėlė di
delį triukšmų. Tai buvo pagalba 
užpultai jų Tėvynei. Tų demon
stracijų organizavimui daug 
padėjo Stepo Dariaus laiškas.

Karo mokykloje
Dar Chicagoje būdamas, Da

rius buvo pasiryžęs dalyvauti 
Lietuvos sostinės ir Klaipėdos iš
vadavimo žygiuose. Dabar Vil
nius vėl buvo lenkų užimtas. 
Karo mokykla Kaune pradėjo 
naujus mokslo metus. Darius į 
šią mokyklų įstojo 1920 m. spalio 
19 d. Spalio 20 d. jis jau buvo 
rikiuotės pamokose.

Pradžioje visi kariūnai turėjo 
atlikti bendrų apmokymų, paskui 
jau skirstėsi į specialybes.

Stepas buvo tarnavęs Ameri
kos artilerijos pulke, lankęs arti
lerijos atsargos karininkų kur
sus. Bet tuo nebuvo patenkintas. 
Rūpėjo aviacija. 1921 m. birželio 
9 d. kuopos vadas jį pristatė kaip 
kandidatą į lakūnus. Jis buvo 

Trečiosios eskadrilės karo lakūnas vyr. įeit. S. Darius su savo 
“devyniuke” (žvalgomuoju lėktuvu).

paskraidintas lėktuvu. Tai buvo 
1921 m. birželio 10 d.

Atrodo, kad tai turėjo būti 
menkas įvykis, bet Dariui jis 
buvo labai svarbus. 1917 m. 
įstojęs į Amerikos kariuomenę, 
jis rašė dienoraštį. Jau pirmą die
nų dienoraštyje užrašė savo troš
kimų būti lakūnu.

Dabar štai jo troškimas išsipildė 
— skraidė! Tų datų — 1921 m. 
birželio 10 d. —savo dienorašty
je apibrėžė rėmeliu ir daugiau 
dienoraščio neberašė. 1921 m. 
liepos 19 d. jis buvo paskirtas į 
aviacijos mokinių grupę.

Karo mokykloje mokslas tada 
tęsėsi trumpai. Jau 1921 m. 
gruodžio 18 d. buvo pakeltas į 
karininkus, gavo jaunesnio leite
nanto laipsni. (Bus daugiau)
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RESTAURUOTAS AUŠROS VARTŲ 
ŠVČ. M. MARIJOS PAVEIKSLAS

(atkelia iš 1 psl.) 

radę ankstesnių 
metu, esmingai nepakeitė pa
veikslo vaizdo, nors gerokai su- 
grubino draperijų modeliavimą, 
šiek tiek deformavo Marijos vei
dą ir rankas.

Per trumpą laiką, skirtą dar
bui, Janina Bulotienė tikėjosi at
statyti Įdek įmanoma artimesnį 
originalui Marijos veido bei ran-

AMERIKOS PABALTLEČIŲ KOMITETO LAIŠKAS 
JAV PREZIDENTUI RUSIJOS KARIUOMENĖS 

IŠVEDIMO IŠ PABALTIJO REIKALU

1993 m. rugpjūčio 26 d.
VVashington, DC

Gerb. p. Prezidente,

Amerikos Estų Tautinė Taryba, 
Amerikos Latvių Sąjunga ir Ameri
kos Lietuvių Taryba reiškia pro
testą ir gilų susirūpinimą Rusijos 
sprendimu sustabdyti savo kariuo
menės išvedimą iš Lietuvos Respub
likos. Šis Rusijos pareiškimas rodo, 
kad Rusija nesilaiko sutarčių ir su
sitarimų su kitomis šalimis.

Dideli nerimą kelia ir tai, kad 
Rusija, kuri yra pasirašiusi Helsinkio 
Deklaraciją, dar nesutarė dėl savo 
kariuomenės išvedimo iš Estijos ir 
Latvijos Respublikų. Taip pat gąs
dina agresyvus Maskvos pareiški
mo dėl "greito ir tVfifto atsako i 
provokacijas prieš rusus" tonas.

Pabaltijo Rrespublikos - tai jau
nos ir trapios demokratijos, o Rusi
jos kariuomenės buvimas Šiose vals
tybėse pažeidžia jų suverenumą ir 
destabilizuoja socialines bei ekono
mines reformas. Rusijos kariuo
menės buvimas Pabaltijo valstybėse

kų vaizdą, nuvalyti visą paveiks- 
restauracijų ' k> paviršių nuo purvo. Nuėmus

geltoną laką užteptą konservato
rių XIX a., pasikeitė madonos 
apsiausto spalva — iš žalios jis 
vėl atvirto j mėlyną kaip ir prik
lauso pagal tradicinę Marijos 
ikonografiją.

Išvydusi restauruojamos Auš
ros vartų Dievo Motinos atvaiz
dą be apkausto, dailėtyrininkė

(vertimas iš anglųkalbos) 

kelia grėsmę viso regiono stabilu
mui.

Mes prašome, kad Jūs ir toliau 
tiek viešai, tiek diplomatiniais ka
nalais darytumėte spaudimą prezi - 
dentui B. Jeldn, reikalaudami įvyk
dyti jau esamus susitarimus bei 
pasirašyti sutartis su Estijos ir Lat
vijos Respublikomis dėl greito ka
riuomenės išvedimo. Taip pat pra
šome sustabdyti Rusijai teikiamą 
pagalbą iki tol, kol Rusijos vyriau
sybė neįvykdys savo pažado išvesti 
kariuomenę iš Lietuvos pagal susi
tarimą iki š.m. rugpjūčio 31 d. ir 
kol nepasirašys sutarčių suEsti jos ir 
Latvijos Respublikomis dėl kariuo
menės išvedimo.

Su pagarba,
JuhanSimonson

Amerikos Estų Tautinės 
Tarybos pirmininkas

IntsRupners
Amerikos Latvių Sąjungos 

pirmininkas
Grožvydas J. T-azanska* 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas 

Marija Kalamajska prisipažino 
nustebusi, kad draperijos nuta
pytos labai apibendrintai, plačiu 
mostu. Jos manymu šitokia tapy- 
sena patvirtintų versiją, jog pa
veikslas buvo specialiai sukurtas 
kabinti ant vartų ir skirtas žiū
rėjimui iš tolo.

Medžio lentos, ant kurios nu
tapytas Marijos atvaizdas tyri
mas, padėtų patikslinti paveikslo 
sukūrimo datą. Specialistų ma
nymu būtų geriausia, jei pavyk
tų šį tyrimą atlikti dviem skirtin
gomis metodikomis, naudoja
momis Kaune ir Varšuvoje.

Nutarus restauruoti garsųjį 
paveikslą, būkštauta, kad specia
listų profesinis požiūris j tikin
čiųjų garbinamą meno kūrinį 
gali sukelti tradiciškai nusiteiku
sių katalikų nepritarimą. Tačiau 
stebuklingojo paveikslo materia
laus pagrindo bei jo kultūrinės 
prigimties tyrimai nepažeidžia 
jo sacrum. Jie tik padeda mums 
aiškiau įsisąmoninti krikščio
nybės kelius į Lietuvą, mūsų 
tikėjimo kultūrinių formų 
pobūdį.

Clevelande parapijos salėje prie spaudos stalo susitikę Lietu
vių Fondo darbuotojai. Iš k.: dr. Antanas Razma, Milda Len
kauskienė, Vytautas Kam autas. Vlado Bacevičiaus nuotr.
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LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ
- Pirmoji ginklų parduotu

vė Šiauliuose atvėrė duris V. Biels
kio gatvėje. Daugelis į ją pirmo- 

PUTNAM, CT
Jau tik savaitė iki Šiluvos atlai

dų, rugsėjo 12 d. Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserys 
kviečia atvykti į mūsų Tautos 
Globėjos šventę. Jų vienuolyno 
koplyčioje ir sodyboje maldinin
kai jungsis į bendrą maldą su Ši
luvoje besimeldžiančiais. Prašys 
Marijos užtarimo ir globos šel
moms, bendruomenėms ir mūsų 
tautai. Paskambinkite telefonu iš 
anksto 203 928-7955.

Maldos dienai vadovaus kun. 
Vytautas Volertas. Šventės eigo
je: Žodis Marijai, mišios, konfe
rencija, procesija ir rožančiaus 
malda su giesmėm. Seserų sve
tingumas ir Šiluvos Marijos ma
loningumas padės atsiplėšti nuo 
kasdienio gyvenimo rūpesčių ir 
pailsėti Dievo Motinos prie
globstyje.

mis dienomis užsuka kaip į eks-

tojai. Jiems šiuo metu siūlomi 
1370-2495 litus kainuojantys ly
giavamzdžiai Šautuvai, skirti pag
rindinei paskirčiai ir savy ginai. 
Didžiausias pasirinkimas - dujinių 
pistoletų: penkių, Šešių, devynių 
šūvių vokiški ir įvairaus kalibro 
itališki ginklai, kainuojantys 250- 
695 litus. Yra ir 25 litų dujų balio
nėlių. Kol kas pagrindiniai par
duotuvės tiekėjai yra vokiečiai, 
mezgami ryšiai su Rusija, Tūlos 
ginklų fabriku.

KAIMYNU BUS ROKFELERIS?
Rugpjūčio 18 d. Lietuvos dien

raštyje "Respublika* atspausdintas 
Audrio Kutrevičiaus straipsnelis 
"Lietuvos atstovybė gali kainuoti 
milijoną", kuriame išdėstomi Lie
tuvos vyriausybės planai pirkti 
pastatus Lietuvos atstovybei ir 
konsulatui. Rugpjūčio 17 d. Lietu
vos Prezidentas ir generalinis kon
sulas New Yorke L. Kučinskas kal
bejosi apie naujo pastato New 
Yorke pirkimą. Jame įsikurtų Lie
tuvos misija prie Jungtinių Tautų 
ir Generalinis konsulatas Jung
tinėse Valstijose, kuris iki šiol 
glaudėsi nedideliuose butuose New 
Yorke. Pirkti ruošiamasi už pini
gus, gautus už Vilniaus pastatus, 
parduotus JAV ambasadai.

Tačiau yra kalbama, kad Lie
tuva pastatus JAV ambasadai Ak
menų gatvėje ir ambasadoriaus 
rezidencijai V. Mykolaičio-Putino 
gatvėje pardavė per pigiai: už $1.1 
milijono, nors nekilnojamo turto 
ekspertų nuomone, buvo galima 
gauti iki $2.5 milijono.

Neseniai New Yorke lankėsi 
užsienio reikalų ministerijos komi
sija, kuriai vadovavo Administra
cinio departamento direktorius A. 
Dambrauskas. Ši komisija apžiūrė
jo siūlomus pirkti Lietuvai pasta-

-Panevėžio miesto 490-ųjų 
metinių jubiliejus pažymimas rug
sėjo mėnesį. Ta proga miesto valdy
ba išleido loterijos bilietus. Jie tu
rėtų iš dalies kompensuoti jubilie
jinių renginių išlaidas.

- Kalnų ir konkurencijos

jos Vyriausybės sprendimu pertvar
kyta į Valstybinę kainų ii konku
rencijos tarnybą prie Lietuvos Vy
riausybės Dabar tarnyba gale kon
troliuoti valstybės valdymo išlai
das, ministerijų nustatomas kai
nas. Tik tarnybai leidus, bus keičia
mos vaistų, energetikos, ryšių 
paslaugų kainos.

tus. Užsienio reikalų ministerijos

tarp jų ir 27 aukštų prestižiniame 
Manhatano rajone, 5-ojoje aveniu. 
Siūloma pirkti šio pastato 3-ąjį 
aukštą, kuriame įsikurtų Lietuvos 
misija prie JT bei generalinis kon
sulatas. Šiame pastate yra keletą 
aukštų nupirkęs ir Rokfeleris. Ten 
būtų apie 15 tarnybinių kalinėtų,
bendras plotas - apie 550 kvadra
tinių metrų. Dambrausko teigimu, 
iki JTbūstinės pėsčiomis reikia eiti 
20 minučių.

Šio pirkinio kaina - $900 tūks
tančių. Dar kelis šimtus tūkstančių 
dolerių kainuos jį įrengti. Damb
rauskas prisipažino, kad dėl pasta
to pasirinkimo kilo nesutarimų 
tarp Lietuvos atstovo prie JT A. 
Simučio ir Lietuvos generalinio 
konsulo L Kučinsko. Simutis yra 
už variantą, kad pastate būtų ir 
gyvenamieji kambariai, o Kučins
kas ir Lietuvos užsienio, reikalų 
ministerijos darbuotojai mano, kad 
šiame pastate turi būti tik tarny
biniai kabinetai, o Lietuvos svečiai 
ir diplomatai turėtų gyventi ne 
diplomatinėje atstovybėje. Tačiau 
bet kuriuo atveju dėl pa tato pirki
mo bus tariamasi su Prezidentu ir 
ministru pirmininku.

Kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

Kokone i vieny pvte porkont ton ir atgal. t&efut ruikio pigyti 21 dienę prie!
riskrandant. LMdmoi kunuoyo tik •ovoitOs <£ano*nis, na lovoitgcrfioii. $16 dvykuno mo
kestis. Muito ir Mugrocifos mokesčiai į koinę netskorfy* pat, Metą perkant, reikto 
sumokėti $10 apsaugai. $3 patamavunoms. ir $1.4$ agrikultūrai.

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!

Rigą, Latvija Skrydžio kaina

Birželio 1 iki rugsėjo 30 US $480
Spalio 1 iki spalio 31 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 
Air s Tiesioginė Kelionė iš New Yorko iki Baltijos kraštų yra patogi, pigi ir paprasta. 
Argi ne taip Jūs visada ir norėjot keliauU? Paskambinkit American Trans Air arba 
savo Kelionių Agentui šiandien!

Užtikrinti keliones skambinkite 1-800-382-5892 
arba savo kelionių agentui.

i i



POPIEŽIAUS APSILANKYMO

LIETUVOJE PROGRAMA

Popiežius j Lietuvą atskrenda 
rugsėjo 4 d., šeštadienį, išskren
da rugsėjo 8 d., trečiadienį.

Rugsėjo 4 (L, šeštadienį:

Lėktuvas Vilniaus aerouoste 
nusileidžia 3 v. popiet. Iš ten Po
piežius tuoj vyksta į arkikatedrą, 
kur susitinka su dvasininkija, 
vienuoliais, klierikais. 5:40 v. 
popiet susitinka su Lietuvos Pre
zidentu prezidentūroje. Aušros 
Vartuose 9:30 v. v. kalba 
rožančių.

e ■
Rugsėjo 5 d., sekmadienį:
Ekumeninis susitikimas nun

ciatūroje 8:30 v. r. Po to aplanko 
Sausio 13-tos aukų kapus Anta
kalnio kapinėse. Mišios Vingio 
parke 10:30 v. r. Tema: Krikštas, 
Krikšto pažadų atnaujinimas. 5 
v. popiet susitikimas su diploma
tų korpusu nunciatūroje. 6 v. su
sitikimas su kultūros ir mokslo 
darbuotojais universiteto Šv. 
Jono bažnyčioje. 7 v.v. susitiki
mas su lenkų bendruomenės at

VISKAS GERAI IR VISKO DAUG
Iš LF Bičiulių studijų savaitės Dainavoje

Rugpjūčio 1-8 dienos Daina
voje buvo palaimintos labai geru 
oru. Gal turėjo būti Įdek šilčiau 
tiems, kurie vylėsi Spyglyje 
gražiai nusiplauti, kad vėliau, 
saulutėje spirgant, greičiau odos 
vėžys įsikibtų.

Nors kasmet šie LF bičiulių 
susibūrimai vadinami poilsio ir 
studijų savaitėmis, poilsį šįmet 
galima išleisti — teisybės my
lėtojai dėl to nesupyks. Pailsėjo 
tik mielos moterys, nes joms bu
vo leista nuo virtuvės darbų at
sikvėpti.

Šįmet visas laikas buvo paau
kotas žvilgsniams į praeitį ir į 
ateitį. Aptartas Fronto bičiulių 
rūpestis praeityje rezistencija, 
ryšiais su Lietuva, aptartas vaid
muo Lietuvių Bendruomenėje, 
VLIKe ir ALTe, nors buvo pri
pažinta, kad pastarojoje organi
zacijoje beveik nesimaišyta. O 
kaip su vienetais, kuriuose LF 
bičiuliai turėjo pagrindinį vaid
menį? Tai Rezoliucijoms remti 
komitetas, Baltic American Free- 
dom League, M & F Enterpri
ses, U. S. Baltic Foundation, “Į 
Laisvę” žurnalas, labai aktyvus 
įsipareigojimas kultūriniame gy
venime? Visi šie keliai peržvelgti 
ir aptarti, kad būtų galima jų pa
tirtimi pasinaudoti ateityje.

Didžiausia rimtis teikta politi
nei tikrovei ir perspektyvoms 
Lietuvoje. Galima spręsti iš re
ferentų skaičiaus — septyni. Pa
liestos visos gyvenimo sritys, 
pašvęsta visa ilga diena. Tada 
eita prie užsienio lietuvių parei
gų dabartinei Lietuvai. Vėl šeši 
referentai, vėl visa ilga diena. 
Žiūrėta ir planuota, tartasi ir gal
vota.

Savaitės metu vyko ir LFB 
konferencija bei Tarybos posė
dis. Sudaryta nauja vadovybė.

Kas šioje sunkaus darbo sa
vaitėje referavo, kas paskaitas 
skaitė, kas mokė, kas mokėsi? 
Kaip reikėtų išvardinti... juk da
lyvavo beveik kiekvienas asmuo. 
Labai didelį įspūdį paliko iš Lie
tuvos specialiai į stovyklą atvy
kusi Seimo narė Vilė Aleknaitė, 
Tėvynės sąjungos atstovė. (Prisi
mintina: ji buvo LFB kviesta, jos 
išlaidos padengtos šio sambūrio, 
joks Lietuvos valstybės litas ar 
doleris čia neįvelti. Tai nuosta
bi moteris! Visais klausimais ge
rai informuota, kiekvienoje sri
tyje turi savo nuomonę, moka ar
gumentuotai kalbėti ir rimtai 
mąstyti. Jei K. Prunskienė buvo 
gudri politikierė, tai V. Alek
naitė (tebūna priminta: yra iš
tekėjusi, augina vaikučius) yra 
protinga politikė. Atrodo, kad 
apie ją ateityje daug išgirsime. 

stovais Šv. Dvasios bažnyčioje. 
8:10 v. v. vakarienė Vilniaus ar
kivyskupijos rūmuose.

Rugsėjo 6 d., pirmadienį:

Popiežius skrenda į Kauną, 10 
v.r. mišios santakoje. Tema: 
Liudykime savo krikštą. 12:20 v. 
pietūs ir susitikimas su Lietuvos 
vyskupų konferencija Kauno ar
kivyskupijos rūmuose. Po to pri
vatus vizitas į Kauno arkikate
drą, 4:20 v. susitikimas su jauni
mu Dariaus ir Girėno stadijone.

Rugsėjo 7 d., antradienį:
Popiežius skrenda į Šiaulius. 

10:30 v. r. mišios prie Kryžių 
kalno. Tema: Kankiniai, Tremti
niai, Lietuva—kryžių šalis. 5:20 
v. privati malda Šiluvos koply
čioje; 5:45 v. popiet pamokslas 
Šiluvos bažnyčioje. Tema: “Krikš
čioniška šeima”.

Rugsėjo 8 d. trečiadienį:

Popiežius iš Vilniaus aerouos
to išskrenda 8:30 v. r.

Literatūros vakaras (šeštadie
nį, rugpjūčio 7 d.) buvo itin įdo
mus ir įvairus. Paulius Jurkus 
papasakojo visą Lietuvos ir už
sienio lietuvių rašytojų sąjungos 
ir draugijos istoriją, palyginda
mas buvusį rašytojų gyvenimą 
Lietuvoje ir išeivijoje, taip pat 
ir jų organizuotų vienetų darbo 
aplinką. Tada Česlovas Grince- 
vičius paskaitė novelę “Obuo-
liai”. Antroje dalyje Paulius Jur
kus deklamavo švelnią lyriką iš 
greitai išeisiančiojo poezijos rin
kinio. Klausytojus įtikino, kad 
šalia Seimų, partijų, kivirčų ir 
skurdo pasaulio egzistuoja ir vai
vorykštinis gaubtas, po kuriuo 
gyvename, bet dažnai jo nepa
stebime. Vėliau matėme Lietu
vos televizijos inscenizuotą 
Grincevičiaus legendą — Vil
niaus laikrodis. Stebėjomės, ką 
gali sukurti žodis, muzika ir vai
dyba, jei jie kooperuoja.

Kokie bendrieji įspūdžiai? LF 
bičiuliai manė, kad jie yra arti
miausi Krikščionių demokratų 
partijai ir Tėvynės sąjungai Lie
tuvoje. Išreiškė didelį rūpestį ir 
skausmą dėl neteisingų Tomo 
Venclovos ir Aleksandro Slavino 
straipsnių lietuvių ir kitataučių 
spaudoje. Jie manė, kad šie du 
autoriai yra vieno plano vykdyto
jai. Pasisakė už desovietizacijos 
įstatymą ne bausmėms skirstyti,

MARIJOS 
NUVEŽTA

(atkelta iš 3 psl.)

liuosius tepastūmės ji dar dides
niu užsidegimu siekti krikščio-
niškojo gyvenimo aukštybių.

Ne vienoje jau dabar karšta jos 
Sūnaus ir jos meile liepsnojan
čioje širdyje tesužadins ji norą 
tapti Gailestingosios Meilės au
ka ir tyliai savo gyvenimą su vi
sais jo atnešamais ir su meile 
priimtais kryžiais bei kryželiais, 
paaukoti už mūsų brolius: už 
Bažnyčią, už Tėvynę, už nu
sidėjėlių grąžinimą, už pa
daugėjimą tikrai šventų sielų, 
sėkmingiausiai galinčių prisidėti 
prie pasaulio išgelbėjimo iš da
bartinių jo nelaimių.

Šis Gražiausios Meilės Moti
nos apsilankymas tepadės dau
geliui mūsų brolių, anksčiau ne
prasmingai neštus kasdieninio 
gyvenimo sunkumus, paversti 
laiptais į žavingas savo pačių dva
sinio gyvenimo aukštumas ir 
teįgalins padaryti juos galinga 
priemone kitus laimėti Dievui. 
Sis visų mūsų Motinos lankyma-

Lietuvių Fronto Bičiulių poilsio ir studijų savaitė vyko rugpjūčio 1-8 dienomis Dainavo
je. Iš k. “Darbininko” bendradarbis Juozas Kojelis, dr. Kazys Ambrozaitis, viena iš 
savaitės pranešėjų — Lietuvos Seimo narė Vilija Aleknaitė. Vytauto Maželio nuotrauka

Lietuvių Fronto Bičiulių poilsio ir studijų savaitėje įvykusio literatūros vakaro progra
mos atlikėjai. Iš k.: Vytautas Volertas, Česlovas Grincevičius ir Paulius Jurkus. Vytauto 
Maželio nuotrauka

bet teisingumui atstatyti. Pritarė 
Krikščionių demokratų partijos 
reikalavimui, kad būtų tartasi su 
Rusija dėl žalos atlyginimo. Pa
smerkė Lietuvoje vykstančius 
bandymus paneigti arba suvar
žyti asmens ir spaudos laisves. 
Siūlė mažinti Lietuvos Seimo 
narių skaičių iki 60. Paneigė 
stambaus Rusijos kapitalo inves
tavimo Lietuvoje naudą, ją pa
vadindami žala. Skatino sutvar
kyti — kiek galima greičiau ir 
teisingiau — žemės ūkio privati
zaciją Lietuvoje.

Gal rūpestis Lietuva taip 
veikė, kad ši savaitė buvo tokia 
turininga ir perpildyta rimtomis 
mintimis. Su minčių gausa deri
nosi ir puikus valgis (tai šeimi
ninkių nuopelnas). Iš gerų pasiū
lymų, pasitarimų visada vystosi 
naudingi darbai. LF bičiuliai jų 
labai daug įvykdė! Ateitis, atro
do, žada arba lygiai tiek, arba 
net daugiau. v.

STATULA 
j LIETUVĄ
sis pas mūsų brolius tepadės vi
sus sujungti tikron širdžių vie- 
nybėn, visus, kurie, šiandien ne
sutardami, kovoja viename fron
te už Dievą, Bažnyčią ir Tėvynę 
ir tuos, kurie dėl žemesnių tikslų 
ar net dėl smulkių ar siaurų gru
pinių interesų neįsijungia į ben
drą vieningą visų kovą už šiuos 
didžiausius idealus.

Mes gyvai tikime, kad tik šis, 
besiliejančių Dangiškos Motinos 
gerumo spindulių kaitroje, mū
sų brolių širdžių pakitimas gali 
pakelti bei pagerinti ne tik ant
gamtinę, bet ir žemiškąją mūsų 
buitį. Mes esame įsitikinę, kad 
tik šis dvasinio lygio pakilimas 
gali padaryti mūsų tautą vertes
ne greičiau atgauti ir jos didžiąją 
žemišką vertybę — laisvą Tėvy
nę. Dėl to, po Tavo, geroji mūsų 
Motina, kojomis, mes dedame 
šiuos karštus maldavimus. Pa
slėpk juos Nekalčiausioje savo 
Širdyje ir atverk neišsemiamus 
Dievo į ją sudėtus malonių tur
tus mūsų kraujo ir vargo bro
liams, kai lankysies! pas juos”.

NAUJI MOKSLO METAI VASARIO 
16-OSIOS GIMNAZIJOJE

Vasario 16-osios gimnazija 
naujuosius mokslo metus pradėjo 
rugpjūčio 30 d. Užsiregistravo 102 
mokiniai: 52 iš Vokietijos, 32 iš 
Lietuvos, 10 iš JAV, 5 iš Argenti
nos, 2 iš Brazilijos ir 1 iš Malio 
(Afrikos); 54 berniukai ir 48 mer
gaitės. Norinčiųjų įstoti buvo dau
giau, bet nebuvo galima jų priim
ti, nes nebebuvo vietų bendrabu
tyje.

Nauji metai pradėti vėliavos 
pakėlimu ir mišiomis, kurias auko
jo kapelionas kun. Edmundas Put
rimas. Po to per oficialų atidarymą 
kalbėjo direktorius A. Šmitas. Jis 
trumpai papasakojo susirinkusiems 
gimnazijos istoriją, jos tikslus ir 
tvarką.

Pagrindiniai gimnazijos tikslai 
yra auklėti jaunimą krikščioniško
je, demokratiškoje dvasioje gerais 
lietuviais ir puoselėti Europos su
sivienijimo idėją, nes tik suvieny
toje Europoje Lietuva gali išlikti 
laisva ir saugi. Gimnazija įkurta 
išeivijos lietuvių vaikams. Moks
leiviai iš Amerikos išeina ameri
kiečių gimnazijų programą ir su
stiprintą lituanistinių dalykų kur
są. Jaunimas iš Pietų Amerikos

Dėl muitų dar 
reikės kovoti

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės atstovybė Vilniuje PLB val
dybos įstaigai Lemonte atsiuntė 
tokį pranešimą:

"Vakar, rugpjūčio 25 d., Lie
tuvos Vyriausybė priėmė nutari
mą, pagal kurį siuntiniams į Lie
tuvą iki 30 kg (apie 67 svarus) 
muitai nebus uždedami, nepaisant 
kas ir kam juos siunčia.

Muitų klausimas įvažiuojan
tiems į Lietuvą ir gabenantiems 
daiktus lagaminais svarstomas to
liau. Siūloma nemuituoti įvežamų 
daiktų iki 1000 litų vertės. Šis 
klausimas bus svarstomas kitame 
Vyriausybės posėdyje". 

atvyksta čia, nemokėdamas lietu
vių kalbos ir ją prastai išmoksta 
per vienerius metus. Mokiniai iš 
Vokietijos mokosi pagal vokiečių 
gimnazijų programą, kuri papildy
ta lietuviškais dalykais, kaip, 
pavyzdžiui, lietuvių k. ir literatūra, 
Lietuvos istorija ir geografija ir kt

Pastaraisiais metais atsirado 
mokinių iš Lietuvos. Jie pirmą se
mestrą sustiprintai mokosi vo
kiečių kalbos ir po to ruošiasi vokiš
kai abitūrai kartu su mokiniais iš 
Vokietijos. Šiais metais 9 mokiniai 
laikys brandos egzaminus, jų tarpe 
5 iš Lietuvos. Tokiu būdu į Lietuvą 
grįš jaunuoliai, kurie pažins Vakarų 
pasaulį, gerai mokės vokiečių kal
bą, o kai kurie ir anglų kalbą.

Gimnazija išsilaiko iš mokinių 
tėvų mokesčių, viso pasaulio lie
tuvių aukų ir Vokietijos valdžios, 
Bažnyčios ir Europos Bendrijos 
paramos.

Šiuo metu, kai valdžia taupy
mo sumetimais savo paramą ma
žina, o Europos Bendrija visiškai 
nieko nebežada duoti, reikės dau
giau rinkti aukų, kad ši vienintelė 
lietuviška mokykla Vakarų pasau
lyje neužsidarytų.

Ši žinia aiškiai parodo, kad 
dabartinė Lietuvos Vyriausybė į 
išeivijos pageidavimus atsižvelgti 
neketina: ar ne žaidimas blizgučiais 
yra $50 pakeitimas į 30 kilogramų? 
Atrodo, kad dėl dovanų muitavi- 
mo teks gerokai pakovoti. Tik kyla 
klausimas, ar išeivija čia bus vie
ninga ir PLB valdybos pastangas 
parems?

Bronius Nainys

- Nidoje gyvenantis dai
lininkas, kraštotyrininkas Eduar
das Jonušas per du metus pastatė 
legenda tapusį kurėną - senovinį iš 
ąžuolo padirbtą plokščiadugnį lai
vą. Laimingo kelio į marias iš
plaukusiam kurėnui linkėjo žvejai, 
gausus Nidos vasarotojų būrys. Juo 
atostogaudamas plaukiojo ir Lie
tuvos Prezidentas.

IŠ VISUR

— Stasys Lozoraitis, Lietuvos 
Ambasadorius Washingtone, rug
pjūčio 14 d. Worcester, MA, 
Lietuvos Vyčių 80-tame jubilie
jiniame seime, pagerbtas šios or
ganizacijos garbės nario žyme
niu.

— Šiluvos Marijos šventė 
vyks rugsėjo 12 d. sekmadienį, 
Nekaltai Pradėtosios Marijos se
serų sodyboje, Putnam, CT. 
Šventė prasidės “Žodžio Mari
jai”. Marijos garbei sukurtą poe
ziją ir prozą skaitys bostonietė 
dailiojo žodžio menininkė Irena 
Kvergaitė su giesmių palyda.

— Pranas Ožinskas, 65-rius 
metus Argentinoje redagavęs ir 
leidęs laikraštį “Argentinos Lie
tuvių Balsas”, liepos 29 d. mirė 
Buenos Aires mieste, sulaukęs 
86 metus amžiaus.

— Vladas Išganaitis, gyvenęs 
Chicageje, Brighton Parko apy
linkėje, mirė rugpjūčio 2 d., su
laukęs 93 m. amžiaus. Daugel 
metų buvo Vytauto Didžiojo 
Šaulių rinktinės pirmininku, 
priklausė prie LB ir Lietuvių 
namų savininkų draugijos.

— Dr. Kazio Martinkaus po
mirtinio stipendijų fondo suda
ryta vertinimo komisija, apsvars
čiusi gautus prašymus, 1993 m. 
stipendiją paskyrė Vitai Žukaus
kaitei, studijuojančiai mediciną 
Chicagos Universitete Pritzker 
medicinos mokykloje.
— Cleveland, OH, LB apy

linkė spalio 9-10 ir 23 dienomis 
rengia Lietuvių Dienas. Progra
ma vyks Dievo Motinos parapi
jos patalpose.

— Vytautas Beliajus, Den- 
ver, CO, planuoja paruošti 1994- 
tiems metams lietuviškų vestu
vių scenos veikalą. Šis pastaty
mas būsiąs dviejų valandų ilgio, 
su tradiciniais šokiais ir daino
mis. Iniciatorius ieško savanorių 
artistų, choristų ir šokėjų. Inte
resuoti nedelsiant kviečiami 
skambinti tel. 839-1589.

— Verslo konferenciją ir pre
kybos ekspoziciją rugsėjo 29-30 
dienomis Los Angeles, CA, ruo
šia JAV LB Ekonominių reikalų 
taryba, bendradarbiaudama su 
Lietuvos ambasada JAV ir Los 
Angeles - Kauno miestų sese- 
rystės komitetu.

— Cleveland, OH, Lietuvių 
Namų dvidešimtmečio sukakties 
balius įvyks rugsėjo 11d.

— Washington, DC, LB apy
linkė rengia metinę gegužinę, 
kuri įvyks rugsėjo 18 d., šešta
dienį, nuo 1 iki 6 vai. popiet Fort 
Myer, Arlington, VA. Dėl smul
kesnių informacijų galima telefo- 
nuoti Nerijai Kasparienei 703 
920-9507, Reginai Bačanskienei 
301 774-4893 arba Danutei Har- 
mon 703 893-1482.

— Boston, MA, "Lietuvos 
Vaikų Globa" rinks vaikams ir 
suaugusiems rūbus, batus ir 
konservuotą maistą So. Boston 
Lietuvių Piliečių klube rugsėjo 
11 ir 12 dienomis tarp 9 ir 5 vai. 
po pietų

— Nauji “Darbininko "skaity
tojai: A. P. Raslavičius, Lyn- 
field, MA; Mr. & Mrs. Turchins- 
kas, Elmhurst, NY; J. B. Minia- 
tas, Trophy Club, TX, užsakė 
Ona Miniatas; Mary Paskauskas, 
VVorcester, MA.

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



PIGIAUSIOS KELIONIŲ KAINOS
NEW YORK - RYGA - NEW YORK
$700.00 nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 31 d.
$650.00 nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 16 d.

nuo sausio 10 d. iki kovo 16 d.
$750.00 nuo gruodžio 17 d. iki sausio 9 d.

TOS PAČIOS KAINOS GALIOJA IR JŪSŲ GIMINĖMS, 
SKRENDANT IŠ RYGOS I NEW YORKĄ IR ATGAL.

Prie visų kainų reikia pridėti taksus.
Dėl rezervacijos ir informacijos prašome kreiptis į:

BALTIC
77 OakSt., Suite4 
Newton, MA 02164 
Tel.: 617-965-8080 
Fax.: 617-332-7781

TOURS
TUMO-VAIŽGANTO 9-1 
VILNIUS, LIETUVA 
TEL: 22-79-79 
FAX.: 22-67-67

I t į' i 
1 £ I 
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Vilniaus Kalvarijos turgavietėje suvargę žmonės bando parduoti ir senesnius daiktus.
Viktoro Kapočiaus nuotr.

Pavojingi užmojai
Gerėtinai graži mergina kir

pykloje daro klijentui manikiū
rą. Nustebintas jos grožio, jis 
bando įtikinti ją, kad įsimylėjo, 
ir prašo susitikimo. Mergina at
sisako, nes ji ištekėjusi. Klijentas 
nepasiduoda:

— Padarykime taip: jūs pa
skambinkite vyrui ir pasakykite, 
kad šiandien turite dirbti papil
domai.

— Pasakykite tai jam pats, — 
atsako gražuolė atkakliam klįjen- 
tui. — Jis skuta jums barzdą.

(į'S? 8'
Wm. Anastasi, B. S.

77 - 01J Ali AIC A AVENUE

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO

IMPORT EXPORT
Trumpiausias kelias į Lietuvą
SIUNTINIAI | LIETUVA

SIUNTINIAI PRISTATOMI l NAMUS
NEW YORKE, KREIPKITĖS l MŪSŲ ATSTOVĄ 

TEL (718) 441-4414 
85-17 101 ST.

Richmond Hill, NY 11418
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL 

1-800-775-SEND
IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE (312) 434-2121

........................... © g/Žgn/a ĮfcgORT EXPORT, 1992

ITSEASYTO 
BANKBY.- 
MAIL. 4

Meilė yra stipresnė už mirtį 
ir už mirties baimę, tik meilė pa
laiko ir išjudina mūsų gyvenimų.

J. Turgenev

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

WE DELIVER
V TeL: 296-4130

The South Boston Savings 
Bank’s famous postage paki 
both ways bank by malt 
pian is easy, convenient 
and sensible.
When the bank recerres your savings or 
checking account transactton rt’s 
processed and mailed back to you the 
šame day. Thousands at our customers 
have enjoyed this free Service for years.

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

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

iveilS
PAYTHE

WAYS!
South Boston 
Savings Bank

AUVAYS THE LEADER

460 Brow<ny
South Boston 
268-2500

WEYW0UTH OFRCE 
544 Man St. 
337-1050

OATEOF8RTM.

MEM8ER FDfC and D1FM ALL DEPOSITS INSURED M FULL

740GMtoenBMl. 
325-9090

OUNCYOFRCE 
590 Adams St 
Lakto Sausra 
479-9660

366OMnutSL 
449-0210

WESTROXBURY

Member

Clilk

UNIONTOURS
Kelionės į Pabaltijį

LIETUVA ’93

ra- pigesni lėktuvo bilietai
ra- susirinkimai, suvažiavimai
ra- viešbučiai Vilniuje ir kituose miestuose

Aplankykite tėvynę:
ra- individualios ir biznio kelionės
ra- įvairios grupinės kelionės

1 - 800 - 451 - 9511

įsteigta 1931

UNIONTOURS
79 Modison Avė., New York, N.Y. 10016 

Tel: 212 - 683 - 9500 Ra: 212 - 683 - 9511

SCANDINAVIAN AIRLINES

BTC

Didžiai gerb. Tautieti, Tautiete,

PAREMKIME LB ĮSTAIGĄ 
WASHINGTONE

1989 metais, Lietuvos atgimimo judėjimui - SĄJŪDŽIUI 
- traukiant okupanto uždėtas grandines, JAV LB Krašto val
dyba j kO re Visuomeninių reikalų Įstaigą siekiant jtakingiau 
informuoti JAV politinio gyvenimo vadovus, visuomenines 
institucijas ir spaudą apie Lietuvos laisvės kovos įvykius bei 
nurodyti sovietinės propagandos melą bei tiesos iškraipymą.

Keli šimtai JAV Kongreso narių ir visa eilė žinių komen
tatorių bei žurnalistų buvo Įjungti j Lietuvos laisvinimo veiklos 
talką. LB įstaiga teikdama tikslią informaciją, sudarydama 
galimybes Sąjūdžio atstovams asmeniškai Lietuvos laisvės 
siekius aiškint JAV Kongrese ir kitur, informuodama išeiviją, 
sėkmingai pasidarbavo griaunant prosovietines sienas 
Washingtone.

Washingtono LB įstaiga buvo išlaikyta Amerikos lietuvių 
dosniomis aukomis.

Lietuvai atstačius nepriklausomybė, LB įstaigos reikšmė 
ir atliekami darbai nesibaigė. Atėjo metas naujose sąlygose 
padėti Lietuvai nepriklausomybė ir demokratiją įtvirtinti. 
Nors pirmiausias rūpestis tebėra Rusijos kariuomenės iš 
Lietuvos išvedimas, LB VVashintono įstaiga taip pat veikia 
ekonominės, mokslinės ir humanintarinės paramos išrūpi- 
nimo srityse.

LB įstaiga detaliais memorandumais informavo apie 
Rusijos kariuomenės judėjimus ir jos lakyseną. Kai šiais 
metais JAV Kongrese buvo sprendžiama ekonominė para
ma Rusijai, ji buvo sąlygota sovietinės kariuomenės atitrau
kimu iš Pabaltijo kraštų. Tai svarbus politinis laimėjimas tiek 
Lietuvai, tiek jos išeivijai.

Su JAV LB Krašto valdybos narių asmeniška paskata, 
1992 metų rudeni prez. G. Bushas rinkimų kampanijos metu 
suprojektavo Pabaltijo valstybėms penkiasdešimt milijonų 
JAV dolerių ($ 50,000,000) investicinį fondą ("Baltic Enter
prise FuncT). Prez. Bushui pralaimėjus rinkimus, projektas 
gal botų buvęs užmirštas. Tačiau ŠĮ pavasari JAV LB Wash- 
ingtono Įstaiga Įvairiom progom liudijo prez. Ctintono admi
nistracijos pareigūnams, kad Įsteigimas Pabaltijo valstybėms 
skirto investicinio fondo yra Lietuvai labai rekalingas, ir kad 
jis turėtų boti kuo greičiau Įgyvendintas.

JAV vyriausybė Lm. birželio mėnesio pabaigoje paskel
bė šio Pabaltijo kraštams skirto Investicinio fondo steigimą.

Washingtono LB įstaiga dabar aktyviai padeda JAV LB 
Ekonominių rekalų tarybai artimiau įsijungti į šio fondo kori
mo eigą. Užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su prez. CHnto- 
no vyriausybės paskirtu fondo steigimo administratoriumi ir 

turėta visą eilę pasitarimų su kitiems kraštams (Vengrijai, 
Bulgarijai, Lenkijai) skirtų fondų vadovybėmis. JAV LB 
siekis ryšium su šiuo Pabaltijo kraštams skirtu fondu, kad šio 
$50,000,000 JAV dolerių fondo direktoriais taptų Lietuvą 
pažįstantys, Lietuvos rūpesčiams nesvetimi profesionalai. 
Per LB pastangas Įjungdami stipriausias pajėgas padėsime 
Lietuvai, ir taip pat paryškinsime Amerikos lietuvių poten
cialą.

Washingtono LB įstaiga taip pat palako ryšius su JAV 
Valstybės departamentu. Sį pavasari JAV Valstybės de
partamentas kontaktavo LB Washingtono įstaigą dėl pagal
bos bei patarimų kaip suorganizuoti Amerkos ambasado
riaus Lietuvai kelionę į lietuvių tekinius Clevelande ir Chica- 
goje.

Dalyvaujant įvairiose VVashingtone vykstančiose svars
tytose, JAV LB įstaiga yra pastebėjusi, kad Rusijos valdžios 
pareigūnai vėl pradeda kalbėti apie jiems priklausančią “įta
kų sferą” Pabaltijo kraštuose r apie Pabaltijo kraštų "diskri
minaciją“ prieš Rusijos karius ir jų šeimas. Tai parekalauja 
taiklių paaiškinimų ‘posrtion papers“, kuriuos Washingtono 
LB įstaiga paruošia pagal JAV LB Visuomeninių rekalų ta
rybos nurodymus.

Washingtono LB įstaiga artimai bendradarbiavo su Lie
tuvos ambasada ir amb. St. Lozoraičiu organizuojant pirmąją 
verslo konferenciją ir ruošiant labdaros srityje vokiančių or
ganizacijų suvažiavimą VVashingtone. Tačiau pabrėžtina, 
kad Lietuvos ambasada ir LB įstaiga turi skirtingas paskirtis 
ir vieklos galimybes.

Lietuvos ambasada atstovauja Lietuvos valdžiai. Lietu
vos ambasada neturi teisės JAV kongresui kalbėti apie 
Amerikos lietuvių rūpesčius, kritkuoti Lietuvos vyriausybės 
nutarimus ar pasmerkti Lietuvos Seimo įstatymus, kurie pra
silenkia su žmogaus teisėmis. Tai atlikti gal tik lietuviško
sios išeivijos sutektu mandatu ir finansine parama išlakoma 
visuomeninės paskirties įstaiga.

Washingtono LB įstaigos darbas yra platus, šiandien 
aktualus ir reikalingas. JAV LB įstaiga yra vienintelė Ameri
kos lietuvių atstovybė V/ashingtone (VLIKo išlakoma ELTA 
ir Religinės šalpos ištaromas Lietuvių Informacijos Centras 
jau prieš metus užsidarė).

Nors dabarties reikalavimai rodo, kad turėtumėm šią 
pilnu laiku profesionaliai dirbančią LB įstaigą plėsti, š.m. 
vasario 16-ios proga gautos aukos nepajėgia net kuklaus 
$60,000 biudžeto padengti. Be mūsų visų pakartotinos pa

ramos, JAV LB Krašto valdyba turės šios įstaigos veiklą 
siaurinti, o šį rudenį pačią įstaigą uždaryti. Washingtono LB

- įstaigos uždarymas botų nepakeliamas nuostolis Lietuvai k 
Amerikos lietuviams.

Todėl šiuo laišku kviečiame ’r raginame savo auka užtk- 
rinti Washingtono LB įstaigos išlakymą, kad ji galėtų takliai 
ir efektingai atstovauti Jūsų rūpesčiams ir energingai bei 
efektingai darbuotis įgyvendinant Jūsų viltis.

Su pagarba

Algimantas S. Gečys Antanas DambriOnas 
Visuomeninių Reikalų Tarybos Ekonominių Reikalų Tarybos 

Pirmininkas Pirmininkas

Vytas Madonas 
K raito Vaidytyje 

Pkmirtnkas

IVASH//VGTO/VO LB ĮSTAIGOS IŠLAIKYMUI SKIRIAMOS 
AUKOS LIETUVIU BENDRUOMENEI

AUKOS UETUVKJ BENDOUOUENB UTHUAMAM-AMEmCAN CCUMUNfTY, MC.
KRAŠTO VALDYBOS IŽDAS TREASURY OF NATONM. EttCUTNE COMMITTEE

OOHATONS TO MAKT AM ANO SUPPORT The UTMUAMMMMERSCCAN COMSRMTY
OFFCCKWASMKGTOH.DC.

Vardas-Name Adresas - Addresa AiAa-Donaaon
Meka Cbecka psysbia n Lrthuan»n-Amencan Commumy. Ine.

Mat to: Dama Kmnckas. 2715 E. ASeęhsry Aw. PMsdekiha. PA 19134-5fli<



ONUTEI
ANTANAITIS-BLEMING

mirus, sūnus ir anūkus, seseris: mielą Marytę R. 
Shalins, Julytę Kowrak su šeima, brolius: Edvardą ir 
Joną Antanaičius su šeimomis Ir visą plačią gi
minę Amerikoje, Lietuvoje ir Australijoje nuo
širdžiausiai užjaučiame.

Ona Barauskienė
Aušra ir Antanas Sabaliai su šeima 
Birutė ir Virgis Bagdžiūnai su šeima

A. t A.
ONUTEI 

ANTANAITIS-BLEMING
mirus, jos sesutei Marytei Shalins-šalinskienei, lie
tuviškos veiklos rėmėjai bei mecenatei, ir plačiai 
jos giminei reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kar
tu liūdime.

"Darbininko" redakcija ir administracija

ALEKSANDRUI ŽEMAIČIUI
viešint Lietuvoje mirus, jo žmoną Dr. MARIJĄ ir - 
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Onutė ir Kęstutis Miklai

Palaidojus Lietuvoje mylimą vyrą

ALEKSANDRĄ ŽEMAITĮ, 
dalinamės liūdesiu su žmona dr. Maryte ir kitais 
artimaisiais.

A. Balsienė
E. J. Dirginėtai
G. A. Dūdai
O. Galvydienė
J. Gerdvilienė

St. Petersburg, Florida

J. VI. Stoškui 
___ J. Vyt. Stoškui 

jTŠvedas 

S. St. Vaškiai 
Pr. Zelba

t I

ALEKSANDRUI ŽEMAIČIUI
mirus, jo žmonai dr. Marytei ir artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime.

V T T jT T S UTHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine.
V xA,. 368 West Broadway, Boston, MA 02127

(HOPE) TEL.: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I VILNIŲ

Kazys ir Eugenija Kasperiūnai

ALEKSANDRUI ŽEMAIČIUI
Lietuvoje staiga mirus, didelio skausmo va
landoje reiškiame gilią užuojautą velionio 
žmonai dr. Marytei Žemaitienei ir visiems 
artimiesiems. a, ir G. Petruliai

V. ir A. Žibai
P. Staškūnienė
B. ir B. Oniūnai
A. Tomkienė 
A. Reivytienė

ALEKSANDRUI ŽEMAIČIUI
Lietuvoje mirus, jo žmonai dr. Marijai Že
maitienei ir kitiems artimiesiems gilią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

Sofija Kačinskienė
V. ir f. Zubavičiai
M. Balčiūnienė

LEOPOLDAS KUMPIKAS 
1906.XI.15 - 1993.VII.30

Liko nepasakyti padėkos žo
džiai. Išgirdome liūdną žinią — 
vėtra išminties girioje išrovė 
ąžuolą.

1993 m. liepos 30 d. mirė Kau
no Technologijos universiteto 
profesorius Leopoldas Kumpi
kas — Lietuvos mašinų gamybos 
kūrėjas ir puoselėtojas, visų kar
tų mašinų gamintojų mokytojas.

Buvę profesoriaus mokiniai, 
visi, artimiau jį pažinoję, neteko 
išmintingo patarėjo, žmogaus, 
kuris buvo ^neprilygstamo darbš
tumo, taurumo ir inteligencijos 
pavyzdys. Visa jo biografija, vi
sas jo sąžiningas gyvenimas, 
mokslinė ir pedagoginė veikla, 
skirti Lietuvos gerovei, byloja 
apie jo šviesią asmenybe, kuri 
buvo lyg neišsenkama gėrio 
versmė.

Leopoldas Kumpikas gimė 
1906 m. lapkričio 15 d. Mažeikių 
rajone, Cepiškių kaime, krikš-

ALEKSANDRUI ŽEMAIČIUI, 
"Darbininko* laikraščio rėmėjui, Lietuvoje staiga 
mirus, reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai 
dr. Marijai Žemaitienei ir visiems artimiesiems.

"Darbininko" redakcija 
ir administracija

Miela kolege dr. Marija,

tegul mūsų nuoširdūs užuojautos žodžiai pa
lengvina Tavo širdies skausmą dėl mylimo vyro

ALEKSANDRO ŽEMAIČIO
staigaus išvykimo į dausas.

New Yorko Lietuviu Gydytojų 
ir Dantų Gydytojų Draugija

O VILTIS pradeda antrus siuntinių į Lietuvą persiuntimo metus.
□ VILTIES agentūros konteineriai Lietuvą pasiekia mažiau kaip per tris savaites. 

Visi siuntiniai žmonėms asmeniškai į namus pristatomi vieno mėnesio laiko
tarpyje.

O VILTIES sekantis konteineris į Lietuvą išvyksta 1993 m. rugsėjo 21 dieną. Nuo 
to laiko atitinkamai kas keletą savaičių bus siunčiami kiti konteineriai.

□ Minimalus mokestis už siuntinį yra $25. Vieno svaro kaina yra nuo 69 iki 99 

centų.
□ Visi siuntiniai yra apdraudžiami.
O Norime pranešti, kad VILTIES siuntinių agentūra kartu su Vilniaus Arkikatedros 

Religiniu Centru organizuoja asmeninius pagalbos siuntinius ypatingai sunkiai 
gyvenantiems Lietuvos žmonėms.

Siuntiniai rugsėjo mėnesi surenkami sekančiuose miestuose:
3.30 - 7.00 po pietų 
9.00-11.00 ryte 
12.00 - 4.00 po pietų 
4.00 - 6.00 po pietų 
4.00 - 6.00 po pietų 
2.00 - 4.00 po pietų
4.30 - 6.00 po pietų 
12.00 - 4.00 po pietų 
4.00 - 6.00 po pietų *

Dėl visos smulkesnės informacijos prašome kreiptis telefonu: 

(617) 269 - 4455
Gintaras Karosas, Vytautas Bazikas ir VILTIES ŠTABAS

BROCTON, MA 9 d. (ketvirtadienį) 
WATERBURY, CT 11 d. (šeštadienĮ) 
WORCESTER, MA 11d. (šeštadienj) 
CENTERV1UE (Cape Cod), MA 15 d. (trečiadieni) 
PROV1DENCE, R1 16 d. (ketvirtadieni) 
LOWELL, MA 17 d. (penktadienD 
LAWRENCE, MA 17 d. (penktadienD 
BROOKLYN, NY 18 d. (šeštadienD 
PUTNAM, CT 20 d. (pirmadienD

L. Kumpikas

tytas Pikelių bažnyčioje. 1924 
m. baigęs Šiaulių gimnaziją, 
įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo 
unversiteto Technikos fakultetą. 
Dėl sunkių materialinių sąlygų 
nutraukęs mokslą, šešerius me-

tus dirbo Kauno automobilių re
monto ir prekybos įmonėje ir 
kartu dėstė vairuotojų kursuose. 
Grįžęs studijuoti, dvejus metus 
vakarais dirbo Lietuvių klube ir 
dvejus metus laborantu Vytauto 
Didžiojo universiteto Metalų 
technologijos katedroje. 1938 m. 
baigė Technikos fakultetą ir 
buvo paliktas asistentu Metalų 
technikos katedroje. Gavęs šve
dų firmos stipendiją, buvo iš
vykęs praktikuotis į Švediją, kur 
susipažino su pažangia metalų 
apdirbimo pramone. Grįžęs dir
bo Kauno ginklų dirbtuvėse ga
mybos vedėju, vėliau vyriau
siuoju inžinieriumi ir lygia
grečiai dėstė Universitete.

Nuo 1944 m. atsidėjo vien tik 
pedagoginiam ir moksliniam 
darbui Universitete. 1949 m. ap
gynę disertaciją, po metų jam 
buvo suteiktas docento, o 1965 
m. — profesoriaus vardas. 1951 
m. pradėjęs vadovauti Mašinų 
gamybos technologijos katedrai, 
šį darbą dirbo 35-erius metus. 
1962 m. Profesoriaus pastango
mis įsteigtas Mašinų gamybos fa
kultetas. Jo dekanu prof. I. 
Kumpikas buvo renkamas vie
nuolika metų. Jis buvo aktyvus 
Kauno politechnikos instituto 
steigėjas. Prof. L. Kumpikas do
sniai dalijo savo patirtį, konsul
tuodamas gamyklų specialistus, 
padėjo parengti technologinius 
projektus “Metalo”, “Pergalės, 
“Žalgirio” ir kitoms gamykloms. 
Aktyviai dalyvavo švietėjiškame 
ir visuomeniniame darbe, buvo 
mokslinių ir metodinių tarybų 
narys.

Už nuopelnus profesoriui su
teiktas nusipelniusio inžinie
riaus vardas, jis apdovanotas 
Respublikine premija, daugeliu 
Garbės raštų. Ypač vaisinga pro
fesoriaus veikla leidžiant va
dovėlius, kuriais naudojasi ne tik 
mechaninės technologijos kryp
ties studentai, bet ir inžinieriai. 
Dešimt jo parengtų vadovėlių 
tapo mašinų gamintojų enciklo
pedija. Pastaraisiais metais pa
rengtas ir įteiktas leidyklai ketu
rių kalbų techninis mašinų ga

mybos terminų žodynas. Ketu
riolika mokslo kandidatų dėkingi 
profesoriui už vadovavimą jų 
moksliniam darbui.

Žmogaus dalia — išeiti... nors 
lieka neįgyvendinti darbai ir sva
jonės. Profesorius, išeidamas pro 
gyvenimo vartus, paliko mums 
ne tik neįkainuojamus dvasios 
turtus, paliko gražią, darnią šei
mą, bet ir šviesų prisiminimą, 
kuris neišblės, kol gyvi mes — 
jo mokiniai.

Atsisveikiname su Profesoriu
mi, jausdami dėkingumą už rū
pinimąsi, už toleranciją, vertin
gus patarimus, už tai, kad puose
lėjo gėrį, kad niekada tarp mūsų 
nedygo blogio sėklos. Nuošir
džiai užjaučiame šeimą.

Teauga jauni ąžuoliukai — 
tvirto ąžuolo ąžuolynas —T lais
voje Lietuvos žemėje.

Velionis buvo pašarvotas KTU 
III rūmuose. Palaidotas 1993 m. 
rugpjūčio 2 d. Petrašiūnų ka
pinėse.

Profesoriaus mokiniai 
ir bendradarbiai

Lietuvoje liko velionio žmona 
Kazė, sūnūs Antanas ir Kazimie
ras Kumpikai, duktė Vita Kum- 
pikaitė-Kibšienė su šeimomis. 
Taip pat sesuo Viktorija Kumpi- 
kevičiūtė-Kalpokienė su vaikais, 
a. a. brolio Liudviko vaikai, a. 
a. sesers Cecilijos Kumpikevi- 
čiūtės-Rauchienės vaikai.

Amerikoje liko a. a. brolio Ju
liaus Kumpiko duktė dr. Giedrė 
Kumpikaitė ir a. a. sesers Jadvy
gos Kumpikevičiūtės-Trimakie- 
nės sūnūs Gediminas ir kun. An
tanas Trimakas.

V. Bioševas

MIRĖ VALEJUS 
BIOŠEVAS

Valejus Bioševas, 74 metų, 
gyvenęs Jamesburg, NJ, mirė 
liepos 13 d., antradienį, Robert 
Wood Johnson universiteto ligo
ninėje, New Brunswick, NJ.

Buvo gimęs 1919 m. gegužės 
23 d. Alytuje, Lietuvoje. Mokėsi 
Kaune, 1939 m. baigė Kauno 
Technikos mokyklą, o 1944 m. 
baigė universitetą, gaudamas 
magistro laipsnį. Lietuvoje buvo 
veiklus skautas.

Pokario metais Vokietijoje tar
navo UNRA įstaigoje. Ši organi
zacija rūpinosi pabėgėlių globa. 
Dirbo Munsingen, Vakarų Vo
kietijoje.

Atvykęs į Ameriką, dirbo kaip 
vyr. inžinierius AT&T. Čia išdir
bo per 30 metų. Buvo gavęs 
garbės pažymėjimą iš Amerikos 
finansų ministerijos už jo 
inžinierinę studiją apie Phila- 
delphijos pinigų kalyklą.

Savo laiku jis buvo viceprezi
dentas, inžinierių patarėju prie 
Westem Electric ir buvo Lietu
vių inžinierių bei architektų 
draugijos New Yorko skyriaus 
pirmininkas.

Nuliūdime liko žmona Marija 
Lencevičiūtė, duktė Jeannette 
Jabers iš VVilkes-Barre, PA, M s. 
Yasmin iš Whipple, Boston, MA. 
Anūkai dr. Faith Jabers ir Jason 
Jabers, abu iš VVilkes-Barre.

Velionio brolis Arif, 72 metų, 
gyvenęs Bareley Heights, NJ, 
po sunkios vėžio ligos mirė šių 
metų rugpjūčio 5 d.



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Aleksandras ir dr. Marija Že
maičiai j Lietuvą buvo išvykę 
birželio 27 d. trims mėnesiams. 
Prie Utenos, prie Dauniškio 
ežero jie praeitais metais pastatė 
koplyčią Aukštaitijos žuvusių 
partizanų atminimui. Jo brolis 
Jonas* žuvo kaip partizanas. Ko
plyčiai dar trūko apdailos, Alek
sandras norėjo pastatyti ir mūro 
tvorą, kad šventą vietą labiau 
saugotų. Atrodo, kad tie darbai 
buvo padaryti. S. m. rugpjūčio 
22 d. sekmadienį, vietovė vėl 
buvo šventinama ir koplyčia per
duodama visuomenei. Aleksan
dras susijaudinęs sakė kalbą ir 
jos metu mirė. Plačiau kitame 
“Darbininko” numeryje.

Kun. Antanas Rubšys, Man
hattan kolegijos profesorius emeri
tas, rugsėjo 13 d. Sv. Rašto ver
timo reikalais išskrenda į Romą. 
J New Yorką grįš rugsėjo 22 d.

Pranciškonų vasarvietėje, 
Kennebunkport, M E, rugpjūčio 
25 d. staiga buvo suorganizuotas 
turiningas koncertas. Pagrin
dinės programos atlikėjos buvo 
solistės Gina Capkauskienė iš 
Montrealio ir Danutė Grauslytė 
iš Lietuvos. J programą taip pat 
buvo įjungti ir kiti vasaroją mu
zikai bei solistai, tarp jų ir akor
deonistas Joe Thomas. Nors va
sara jau pasvirusi į rudenį, tačiau 
oras labai šiltas. Vasarvietė pil
nutėlė svečių. Praėjusią savaitę 
vasarvietėn buvo suvažiavę Lie
tuvos Vyčiai.

Kęstutis Miklas, LB NY apy
gardos pirmininkas, rugpjūčio 
29 d. išskrido į Singer Island, 
FL, kur turi savo butą. Ten pra
leis 10-ies dienų atostogas. Į 
New Yorką grįžta rugsėjo 9 d. 
Jam išvykus, Kęstutis Bileris, 
LB apygardos vicepirmininkas, 
pavaduoja jį.

LB NY apygardos valdybos 
posėdis, pirmas po vasaros ato
stogų, bus rugsėjo 15 d., trečia
dienį, 7 v. v. Kultūros Židinio 
posėdžių salėje. Kviečiami daly
vauti ir apylinkių pirmininkai 
bei jų atstovai, taip pat čia esą 
Tarybos nariai.

“Blusų turgus” — apsipirki
mas, organizuojamas Lietuvių 
Atletų Klubo, šiais metais įvyks 
spalio 2 ir 3 dienomis Kultūros 
Židinyje. Blusų turgaus pelnas 
eina lietuviško sporto palaiky
mui New Yorke. Kas turi nebe
naudojamų drabužių bei kitokių 
reikmenų, kurie dar vartojami ir 
gerame stovyje, prašomi juos 
paaukoti šiam reikalui. Aukoja
mus daiktus reikia atvežti į 
Kultūros Židinį. Informacijos 
reikalais skambinti Vidai Jankau
skienei (718) 849-2260.

Lietuvių Atletų Klubas šie
met mini 90 metų sukaktį. Tas
minėjimas įvyks lapkričio 6 ir 7 
dienomis Kultūros Židinyje. 
Platesnė informacija bus skelbia
ma vėliau spaudoje.

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.

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

Apreiškimo parapijos pikni
kas - gegužinė bus rugsėjo 19 d. 
Kultūros Židinio patalpose ir 
kieme. Parapijos klebonas ir ta
ryba iš anksto kviečia visus daly
vauti šioje gegužinėje. Para- 
piečiams yra išsiuntinėtos laimė
jimų bilietų knygutės. Visi pra
šomi bilietus išplatinti ir įsijung
ti į loteriją. Taip pat loterijai 
prašoma suaukoti fantų. Jie tel
kiami pas Marytę Salinskienę, 
tel. 296-2244. Prašom fantų 
paaukoti kuo daugiau, kad būtų 
pati loterija įdomesnė ir links
mesnė. Parapijos klebonas kun. 
Vytautas Palubinskas šios sa
vaitės pradžioje išvažiavo į Lie
tuvą. Grįžta prieš parapijos pik
niką ir jame dalyvaus. Parapijos 
tarybos pirmininku yra Bill Ku
rnėta.

Vytauto Vebeliūno, kaltina
mo, kad išeikvojo Kasos kelis mi
lijonus dolerių, kriminalinė byla 
JAV Aukščiausiojo Teismo Ryti
nės apygardos būstinėje pra
sidėjo rugsėjo 13 d. 10 v.r. Tą 
dieną bus renkama 12 prisieku
siųjų ir keli atsarginiai. Tuos pri
saikdinus, byla bus nukelta į 
ateinantį pirmadienį. Teisėja yra 
Carol B. Amon, turinti daug pa
tyrimo kriminalinių bylų svars.- 
tyme.

Tautos Fondo taryba po
sėdžiavo rugpjūčio 27 d., penk
tadienį. Padaryti ir valdybos ir 
tarybos pirmininkų pranešimai, 
kalbėta apie kai kurių nuostatų 
pakeitimą ir jų projektų parengi
mą. Daugiausia laiko paskirta 
aukų ir lėšų paskirstymui. Yra 
gauta gana daug prašymų. Šie
met posėdyje svarstyti tik moks
lo stipendijų prašymai. Paskirta 
16 stipendijų. Įvairių projektų 
prašymai bus svarstomi kitame 
posėdyje. Anksčiau Tautos Fon
das paskyrė 4000 dol. APPLE 
projektui, kuris remia mokytojų 
paruošimą Lietuvoje. Ši parama 
būna efektinga ir reikalinga, nes 
paremia mokytojus, kurie vyksta 
į kursus. Ten dėsto iš Amerikos 
nuvažiavę įvairių specialybių 
mokytojai. Tautos Fondo adre
sas, persikėlus į naujas patalpas, 
yra toks: 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207-1910. Tel. 
718277-0682. Fax718277-0682.

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

Brooklyne išnuomojamas 
kambarys vyrui. Galima naudo
tis virtuve. Kaina 150 dol. mėne
siui. Skambinti (718) 381-5876. 
(sk.).

Galiu prižiūrėti ligonį ar vai
kus. Skambinti 718 296-7322.

Vyresnio amžiaus pora ieško 
darbo šeimoje. Gali atlikti šva
ros ir ūkio darbus, slaugyti li
gonį. Skambinti po 6 vai. vak. 
718-651-6123. (sk.).

TIK 135 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.)

MIRĖ ONUTĖ 
ANTANAITIS-BLEMING

Onutė Antanaitis Bleming, 
žinomos Marytės Shalins-Šalins- 
kienės, laidojimo šermeninės sa
vininkės, sesuo, sunkios ligos 
pakirsta, mirė rugpjūčio 26 d. 
Buvo pašarvota Jeremijo laidoji
mo koplyčioje prie Philadelphi- 
još. Atsisveikinimas buvo rug
pjūčio 31 d. Po atsisveikinimo 
kūnas buvo pervežtas į St. Davis 
bažnyčią, kur po mišių rugsėjo 
1 d. palaidota šalia anksčiau mi
rusio savo vyro. Visas laidotuves 
gražiai sutvarkė Marytė R. Sha- 
lins. Velionė buvo gimusi prieš 
65 metus “angliakasių Lietuvo
je”. Jos tėvai buvo a. a. Jonas ir 
Cecilija Antanaičiai. Jauna iš
tekėjo už vokiškos kilmės Ble
ming ir įsikūrė labai gražioje vie
toje netoli Philadelphijos. Ank
sti palaidojusi savo vyrą, užau
gino du sūnus Robertą ir Tomą 
ir susilaukė trijų anūkų.

NEW YORKE NESENIAI ATGIJO 
SKAUTAI AKADEMIKAI

New Yorke neseniai atgaivinti 
skautai akademikai gražiai vei
kia. Vadovaujami fil. Ramunės 
Papartienės ir tn. ps. Dainos Pe- 
nikaitės aktyviai dalyvavo skautų 
rengiamose Kūčiose ir Kaziuko 
mugėje. Ypatingai džiugu, kad 
jų gretos didėja. 1993 m. birželio 
25 d. NY Kultūros Židinio posė
džių kambaryje buvo egzami
nuojami 5 kandidatai į ASS na
rius. Kandidatai apibūdino save, 
skaitė ir gynė savo temų pasi
rinktas pozicijas ir išlaikė egza
minus apie Skautų Akademinį 
Sąjūdį. Kandidatai: vyr. sk. San
dra Simanavičiūtė, vyr. sk. Nida 
Stankūnaitė, vyr. sk. Gina Jan
kauskaitė, sk. vyt. Vidas Mari^ 
jošius, sk. vyt. Tomas Matusai
tis.

Kandidatus egzaminavo: senj. 
Jonas Jankauskas, fil. Ramunė 
Papartienė, tn. ps. Daina Peni
kaitė, fil. Sigita Penikaitė, trt. 
Vaiva Ulėnaitė-Boertje, fil. Aud
ra Gintautaitė ir fil. Kristina Mz(- 
tusaitytė.

Birželio 26 d. visi rinkosi į 
posėdžių kambarį iškilmingai 
sueigai. Trys sesės ir du broliai

V

Antanas Petraitis, gyvenęs 
Richmond Hill, NY. mirė rug
pjūčio 31 d., ankstų rytą Šv. Jono 
ligoninėje. Jis buvo arti 80 metų 
amžiaus, kilęs nuo Raseinių, il
gai tarnavęs kariuomenėje, daly
vavęs Antrame pasauliniame ka
re. Buvo paslaugus ir mielas 
žemaitis, Darbininko skaityto
jas. Laidotuvėm rūpinosi M. 
Shalins šermeninė Woodhaven, 
NY.

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.

Gera žinia New Yorko ir 
apylinkių lietuviams

VILTIES siuntinių agentūra 
rugsėjo 18 d., šeštadienį, atva
žiuos į New Yorką ir Kultūros 
Židinio kieme (buv. spaustuvės 
patalpose) priims ir apiformins 
siuntinius į Lietuvą. Siuntiniai 
bus priimami nuo 12 vai. dienos 
iki 4 vai. popiet. Jokių muitų 
mokėti nereikės. Dėl smulkes
nių informacijų prašome skam
binti tel. (617) 269-4455.

Adresas: 
VILTIS

Lithuanian Relief Parcel Ser
vice, Ine. 368 West Broadway, 
Boston, MA 02127. (sk.)

(Žiūr. skelbimą 7 puslapyje)

New Yorko skautai akademikai rengia siuntinėlius Lietuvos skautams ir sergantiems 
vaikams. Iš k.: fil. Sigita Penikaitė, fil. Daina Penikaitė, tn. Gina Jankauskaitė, tn. 
Nida Stankūnaitė, fil. Kristina Matusaitytė, senj. Tomas Matusaitis, senj. Vydas Ma
ri jo šių s, tn. Sandra Simanavičiūtė, fil. Ramunė Gaižutytė-Papartienė, fil. Audra Gin- 
tautaitė, fil. Vaiva Ulėnaitė-Boertge.

davė Akademiko pasižadėjimą. 
Sueiga praėjo labai pakilioje 
nuotaikoje; dalyviai dainavo 
skautiškas dainas, ir linkėjo 
linksmų dienų 75 m. jubilie
jinėje stovykloje “LITUANICA” 
RAKO stovyklavietėje, Custer, 
MI. Iš NY dalyvavo 5 akademi
kai.

Į sueigą visi nariai atnešė po 
dovanėlę ir sudėjo į du siunti
nius: vienas skiriamas skautams 
Alytuje — NY skautų (-čių) glo
bojamam vienetui, kitas siun
tinėlis siunčiamas į Kauno vaikų 
kliniką.

New Yorko akademikams lin
kime gausėti ir sėkmingai dirbti 
N Y skaučių-tų gretose.
Ad Meliorem!

v. s. fil. Lilė Miluldenė

SVEIKATOS TIKRINIMAS - 
HEALTH FAIR

Šeštadienį, rugsėjo 11, nuo 9 
vai. ryto iki vidudienio Sv. Jono 
ligoninėje (St. John’s Hospital), 
90-02 Queens Blvd., Elmhurst, 
NY, vyks sveikatos patikrinimas 
— Health Fair. Bus sekantys tik
rinimai: vėžio tikrinimas burno
je, krūtų tikrinimas, kraujo 
spaudimo, kvėpavimo takų ir 
plaučių funkcijų tikrinimas, 
regėjimo tikrinimas ir choleste
rolio kiekio kraujyje tikrinimas. 
Be to, vyks paskaitos apie sveiką 
maitinimąsi, apie vaistų vartoji
mą ir kt. Visi patikrinimai — ne
mokamai. Bus duodama ir atgai
va. I

Sveikatos patikrinimas vyks 
pagrindinio įėjimo vestibiulyje. 
Juo gali pasinaudoti visi Queens 
apylinkės gyventojai.

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.

“Lietuvos aidas”, pagrindinis 
Lietuvos dienraštis, 16 psl,. 
duoda objektyvų atsikuriančios 
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.)

Reikalinga moteris namų 
ruošai — vaikų priežiūrai. Gy
venti šeimoje Westchester, NY, 
nuo pirmadienio iki penktadie
nio. Duodamas atskiras kamba
rys ir vonia. Reikia susikalbėti 
angliškai. Turi mokėti vairuoti. 
Skambinkite ir įkalbėkite savo 
telefoną arba adresa: (914) 472- 
9878. (Sk.)

Naujieji New Yorko skautai akademikai. Iš k.: tn. Gina Jan
kauskaitė, senj. Vydas Marijošius, tn. Nida Stankūnaitė, senj. 
Tomas Matusaitis, tn; Sandra Simanavičiūtė.

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ
— Kauno rotušėje Preziden

tas A. Brazauskas miesto tarybos 
pirmininkui V. Griniui įteikė de
kretą, kuriuo patvirtintas Kauno 
miesto istorinis herbas. Pasak 
heraldikos komisijos pirmininko 
istoriko E. Rimšos, surinkta 
daug istorinės medžiagos, įroda
nčios, kad Kauno miesto herbe 
buvo ne stumbras, bet stilizuo
tas sidabrinis tauras raudoname 
fone.

— Žurnalas “Euromoney”, 
atsižvelgdamas į- įvairius politi
nius, ekonominius ir kitus rodik
lius, vertindamas investavimo 
riziką, Lietuvai paskyrė 134 vie
tą pasaulyje.

— Vilniaus pedagoginiame 
universitete nuo 1993 m. 
rugsėjo mėnesio pradės veikti ti
kybos katedra, kuri rengs tiky
bos mokytojus.

LIETUVIŲ KATALIKŲ SUSIVIENIJIMAS!
Už prieinamus mokesčius siūlo 

apdraudos planus. 
Susivienijimas savo nariams moka 

dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant mortgičių.

Nor| įsirašyti kreipkitės / Susivienijimo Centrą, 71- 
73So. WashingtonStreet, Wilkes - Barre, PA 18701.
Didžiojo New Yorko lietuviai kreipkitės / Su
sivienijimo direktorių Joną A. Vainių, 3 Clare Dr., 

IEast Northport, N.Y. 11731. Namų tel. 516 261- 
3797, ofiso tel. 718 847-2686.,

SUDARYDAMI TESTAMENTUS, 
NEPAMIRŠKITE "DARBININKO"! 

Tuo prisidėsite prie lietuvybės palaikymo ne tik 
JAV, bet Ir visuose lietuvių židiniuose,kuriuos 

kiekviena savaitę lanko 'Darbininkas*.

— “Danijos telekomas” bir
želio pradžioje “Lietuvos tele- 
komui” atsiuntė 120 kilometrų 
telefoninio kabelio ir jo montavi
mo medžiagų. Gautasis kabelis 
bus klojamas vietoje išgriautų 
orinių linijų, jo beveik užteks vi
siems Lietuvos rajonams. Danai 
taip pat išmokė lietuvius ryšinin
kus savo šalyje naudojamų kabe
lio montavimo metodų.

— Valstybinė įmonė “Ak
menės cementas” dirba tik treč
daliu pajėgumų. Seniau savo 
produkcijos parduodavę po 120- 
130 tūkst. tonų per mėnesį, da
bar bepajėgia realizuoti vos po 
30-35 tūkst. tonų.

— Grybų sezono metu per 
Baltarusijos ir Lietuvos sieną į 
užsienį iškeliauja apie 10 tūkst. 
tonų grybų. Sako, 10 Lietuvos 
fabrikų nesuspėja grybų per
dirbti.


