
DARBININKAS
VoL LXXVIII, Nr. 35 SECOND-CLASS . 341 Highland Blvd. Kaina
Rugsėjo - Septembcr 10,1993 Penktadienis-Friday Postage paidat Brooklyn, N.Y. Brooklyn, N.Y. 11207 S 1.00

LIETUVOJE IR

APIE LIETUVĄ
L— j

- Lietuvos Prezidentas A. 
Brazauskas rugsėjo 1 d. priėmė 
PLB atstovą Lietuvoje J. Gailą. 
Svečias pranešė Prezidentui, kad 
JAV yra laukiama jo vizito. PLB 
atstovas pažymėjo, kad yra tam 
tikro nesutarimo tarp Lietuvos 
valdžios ir išeivijos. A. Brazauskas 
pareiškė esąs įsitikinęs, kad ben
dradarbiavimo su išeivija proble
mos bus plačiai aptartos jo vieš
nagės New Yorke rugsėjo 29-30 
dienomis metu.

- Planuotas lito kurso ki
limas prieš Popiežiaus viešnagę į 
Lietuvą neįvyko. Rugsėjo 2 d. 
doleris Lietuvoje buvo perkamas 
už 3.60 lito, o parduodamas už 
3.75 lito.

- Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė nustatė naujus šilumos 
ir elektros energijos tarifus. Nuo 
rugsėjo 1 d. įmonės, organizacijos 
ir kiti vartotojai (išskyrus gyvento
jus) už šilumos energiją, perkamą 
iš Lietuvos valstybinės energetikos 
sistemos įmonių, valstybinės Aly
taus šilumos tinklų įmonės ir vals
tybinės įmonės "Šiluma", mokės 
po $0.016 už Šilumos kWh. Už 
vieną energijos kWh gyventojai ir 
toliau mokės 0.08 Lt, o kiti varto
tojai - po $0.02. Kaina litais nusta-
tomą pagaToficialų dolerio kursą“
mokėjimo dieną.

- Popiežiaus vizitui skirti 
proginiai pašto ženklai išleisti 500 
tūkstančių egzempliorių tiražu. 
Keturių pašto ženklų serija buvo 
atspausdinta Vokietijoje Leipcigo 
spaustuvėje. Pašto ženklus, laimė
jęs metų pradžioje paskelbtą kon
kursą, sukūrė šiaulietis dailininkas 
Andrius Repšys. Juose - Popiežiaus 
portretas ir vietų, kurias ganyto
jiškoje kelionėje aplankė šv. Tė
vas, vaizdai. Tai - Vilniaus Aušros 
Vartų, Kauno šv. Jurgio bažnyčia, 
Kryžių kalnas ir Šiluvos koplyčia. 
Visa serija kainuoja 2,8 lito. Pirmo
sios dienos antspaudu Popiežiaus 
vizitui skirti ženklai Vilniuje buvo 
antspauduojai rugsėjo 3-ąją. Specia
liais žymekliais pašto ženklai taip 
buvo pažymėti Vilniuje - rugsėjo 
4-5 d, Kaune -rugsėjo 6 d., Šiauliuo
se bei Šiluvoje - rugsėjo 7 d.

- Vokiečių kultūros die
nos vyksta Lietuvoje nuo rugsėjo 
3 d. iki spalio 16 d. Vilniaus ir 
kitų Lietuvos miestų gyventojai 
turi galimybę susipažinti su vokie
čių muzikos ansambliais, daile ir 
fotografijos menu, dalyvauti bend
rose diskusijose lietuviams ir vo
kiečiams aktualiais klausimais. Vo
kiečių kultūros dienas surengė Vo
kietijos Federacinės Respublikos 
ambasada Vilniuje, Lietuvos Res
publikos kultūros ir Švietimo mi
nisterija.

-Vilniuje, prie A. Micke
vičiaus paminklo rugpjūčio 23 
d. įvyko mitingas Molotovo- 
Ribbentropo pakto 54-osioms me
tinėms paminėti. Kalbėjo monsin
joras A Svarinskas, opozicijos ly
deris V. Landsbergis, kunigas R. 
Grigas, istorikas R. Batūra, politi
kos veikėjas A. Terleckas, 1987-ųjų 
m. mitingo dalyvė N. Sadūnaitė ir 
kiti.

- Karšto vandens tiekimo 
grafikas rudeniui sudarytas Vil
niaus mieste. Iki šiol jį sostinės 
gyventojai gaudavo nerečiau kaip 
kas dešimt dienų, nuo rugsėjo 
mėnesio tarpas be karšto vandens 
ilgesnis - dvi savaitės, jis bus tie
kiamas ne ilgiau kaip 6 dienas.

POPIEŽIUS PABUČIAVO LIETUVOS ŽEMĘ
"Kristus lieka Jūsų viltimi, — Tasai, kuris yra pasaulio viltis" — Jonas Paulius U

61-ąjai ganytojiškajai kelionei 
- kelionei į Lietuvą Popiežius pradė
jo ruoštis anksti. Liepos mėnesį 
atostogaudamas kalnuose, Šv. Tė
vas nuolat klausydavęs kalbų, ku
rias ruošėsi sakyti Lietuvoje, teks
tų, įrašytų lietuvių kalba. Nėra 
įprasta, kad mažos tautos girdėtų 
Popiežiaus pamokslus jų gimtąja 
kalba, kada Šv. Tėvas aplanko jų 
kraštus. Tačiau kelionė į Lietuvą 
ypatinga Jonas Paulius II pasakė: 
"Lietuviai turi teisę girdėti, kal
bant mane lietuviškai".

Prieš išvykdamas į Lietuvą, 
Popiežius pasiuntė trumpą svei
kinimą Lietuvai. Jame sakoma:

" Brangūs Lietuvos Broliai ir 
Seserys!

Taip ilgai laukus apaštalinės 
kelionės, po kelių dienų atsidur
siu Jūsų Tėvynėje ir kituose dvie
juose Baltijos kraštuose. Nuo pat 
pirmųjų savo popiežystės dienų 
vis mąsčiau apie šį susitikimą ir 
taip pat už Jus melsdavausi Va
tikano Bazilikos požemių koplyčio
je, kuri mena Aušros Vartų Gailest
ingumo Motiną Vilniuje. Visi Vi
durio ir Rytų Europos katalikai 
žvelgia į Jus kupini vilties ir tikėji
mo. Aš, taikos maldininkas, pul
siu prie Vilniaus ir Šiluvos Mergelės 
kojų, o paskui, lankydamasis Latvi
joje, suklupsiu prie Švenčiausio
sios Dievo Motinos Agluonoje.

Brangieji! Atkeliausiu.pasJus 
ir Jūsų kaimynus latvius ir ėstus 
kaip draugas ir ganytojas. Kaip 
bičiulis norėčiau įžengti į Jūsų pir
kias, norėčiau išgirsti Jūsų nuoširdų

Vasario 16-osios gimnazijoje koncertuoja Tauragės lietuvių liaudies dainų ir šokių 
ansamblis “Jūra”., Marijos Šmitienės nuotrauka

KATALIKŲ
Vyskupų konferencijos 
kreipimasis J seimų ir 

Vyriausybę dėl bažnytinių 
žemių gręžinimo

Lietuvos Respublikos Seimui 
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei

Ligi šiol dar neišspręstas 
bažnytinių žemių sugrąžinimo 
klausimas. Mes ne vieną kartą 
šiuo reikalu kreipėmės į Parla
mentą ir Vyriausybę, bet rezul
tatų nesulaukėme. Čia matome 
pavojų, kad nors ir buvo priimtas 
Restitucijos aktas, tačiau teisėta 
Bažnyčios nuosavybė gali būti 
nesugrąžinta. Mes dar kartą no
rime užtikrinti Seimą ir Vyriau
sybę, kad Bažnyčia nesieks turė- 

ir atvirą žodį; norėčiau paklajoti 
po Jūsų laukus, dažnai paženk
lintais tokiais Jums brangiais kry
žiais; norėčiau su visais ir su kiek
vienu susitikti.

Kaip ganytojas ateinu skelbti 
Jūsų miesto bažnyčiose ir aikštėse, 
kur po tiek kančios ir negandų, 
Kristus lieka Jūsų viltimi, - Tasai, 
kuris yra pasaulio viltis. Ateinu 
Jam Jūsų akivaizdoje pakartoti ka
daise prie kitų mokinių Petro ištar
tus žodžius: "Viešpatie, Tu vienin
telis turi amžinojo gyvenimo 
žodžius!"

Taigi nūnai, laukdamas, kolei 
galėsiu Jus karštai apkabinti, siun
čiu Jums, mieli Lietuvos gyvento
jai, sveikinimą, o Jums, tikintieji, 
savo Palaiminimą".

į 50 vietų, skirtų žurnalistams 
Popiežiaus lėktuve, pretendavo net 
100 Vatikane akredituotų žur
nalistų. Šv. Tėvą kelionėje į Lietu
vą lydėjo 17 žmonių. Tarp jų - 
valstybės skeretorius kardinolas 
Angelo Sodano, pasekretoris arki
vyskupas Giovanni Dziwisz, po
piežiaus rūmų prefektas vyskupas 
Dino Monduzzi, popiežiaus kelio
nių organizatorius kun. Roberto 
Tucd, popiežiaus asmeninis gydy
tojas ir pats Vatikano spaudos salės 
direktorius.

Rugsėjo 4 d. Vilniaus aerouos
te 3 vai. popiet nusileido Popie
žiaus lėktuvas. Jonas Paulius II, tik 
nulipęs lėktuvo trapu, pabučiavo 
Lietuvos žemę. Prezidentas A. Bra
zauskas, susiedamas Rusijos kariuo
menės išvedimą su Popiežiaus vi

BAŽNYČIOS
ti dvarų, tačiau ji negalės savo 
nuosavybės atžvilgiu priimti 
neatsakingų sprendimų. Bažny
tinės žemės yra reikalingos kaip 
šaltinis jai tarnaujančių asmenų 
išlaikymui. Mes aiškiai matome 
jog daugelyje parapijų tikinčiųjų 
aukų neužtenka, kad religinė 
bendruomenė galėtų normaliai 
funkcionuoti. Jei Bažnyčiai ne
būtų sugrąžinta jai priklausanti 
nuosavybė, ji būtų palikta ne
normaliai ir skurdžiai egzistenci
jai, be galimybės tinkamai evan
gelizuoti žmones.

Todėl mes prašome Seimą pri
imti atitinkamus įstatymus ir jų 
vykdymo mechanizmą, kad pa
laipsniui bažnytinės žemės ir ki
tas Bažnyčiai priklausęs turtas 

zitu į Lietuvą, pasakė: "Po 54 metų 
mūsų šalis tapo visiškai laisva. Tai 
yra labai žymus ir simbolinis suta
pimas".

Iš aerouoso šarvuotu automo
biliu Popiežius atvyko iki Arkika
tedros. Tūkstančiai žmonių ša
likelėse mojavo ir matė Popiežių. 
Ne tik Lietuvos tikintieji, bet ir 
piligrimai iš Baltarusijos, Punsko, 
Karaliaučiaus turėjo čia pirmą 
progą pamatyti Šv. Tėvą.

Arkikatedroje, kartu su kuni
gais, klierikais, vienuoliais ir vie
nuolėmis, Jonas Paulius II lietuviš
kai giedojo mišparus. Kalbėdamas 
Lietuvos kunigams Arkikatedroje, 
Šv. Tėvas pasakė:

"Mūsų akimis, negali būti nei 
laimėtojų, nei pralaimėjusių, bet 
geriau vyrai ir moterys, kuriems 
reikalinga pagalba, kad klaidos bū
tų paliktos praeity - asmenys, ku
riems reikia padėti jų pastangose 
atsigauti nuo jėgos, žiaurumo ir 
žmogaus teisių pažeidimų povei
kių, tame tarpe ir psichologinių".

Popiežius taip pat išreiškė viltį, 
kad "grįžus demokratijai, yra tiki
masi, kad santykiai tarp Bažnyčios 
ir valstybės vystysis, sutinkamai 
su abipusia pagarba, atsisakant 
pasaulietinių ar klerikalizmo pa
gundų".

5:40 popiet Popiežius su man
dagumo vizitu aplankė Lietuvos 
Prezidentą A. Brazauską.

Šv. Tėvas, kad ir kur bebūtų, 
pirmąjį mėnesio šeštadienį vado
vauja Rožančiaus maldai. Nebuvo 

(nukelta f 7 psl.)

VEIKLOJE
būtų sugrąžinti. Dabartiniu me
tu bet koks bažnytinių žemių 
privatizavimas turi būti sustab
dytas. Bažnyčia yra pasiruošusi 
Vyriausybės lygiu tartis, kokiu 
būdu gali būti grąžinamos ir pa
naudojamos bažnytinės žemės, 
kaip turėtų būti kompensuojama 
už tas žemes, kurių sugrąžinti 
neįmanoma.

Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius

Lietuvos Vyskupų Konferencijos 
pirmininkas

Popiežius: mokslas neturi 
būti gyvybės naikinimo 

“bendrininkas”

Popiežius Jonas Paulius II pa
smerkė visa kas kelia pavojų 
žmogaus gyvybei — pilietinius

Paminklas Kretingoje Tėv. Jurgiui Ambroziejui Pabrėžai, 
OFM. Kita nuotrauka ir aprašymas trečiame puslapyje. Vik
toro Kapočiaus nuotrauka.

MAŽOJI LIETUVA — SKAUSMAS IR VILTIS

Mažosios Lietuvos likimas II- 
rajam Pasauliniam karui baigian
tis yra žiauriausias įvykis tautų 
istorijoje. Vakarinė lietuvių tau
tos dalis ir jos gentys, kūrę savo 
gyvenimą*per tūkstančius metų, 
buvo prievarta' išrauti iš savo 
tėviškių ir neteko galimybės 
tęsti tolimesnę istoriją savame 
krašte.

Šios baisios tragedijos skau
džiausia dalis yra neįtikėtinas 
faktas, kad tas kraštas yra už
mirštas gyvosios tautos dalies, 
kuri prisikelia iš to paties komu
nistinės santvarkos genocido.

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinis sąjūdis negali susitaikyti su 
faktu, kad vakarinėje Nemuno 
pusėje įsitvirtina visiškai sveti
mos ir lietuvių tautai labai ne
draugiškos jėgos, sukuriančios 
didelę grėsmę visos Lietuvos 
valstybinei ateičiai. Mes visi esa
me atsakingi už mūsų amžiaus 
gyvenamojo tarpsnio dėmesio 
Mažajai Lietuvai stoką. Atsto
vaudamas visame pasaulyje iš
blaškytų to krašto gyventojų 
aspiracijas, 1993 metų rugpjūčio 
9 d. jis oficialiu raštu kreipėsi į 
Lietuvos Respublikos preziden
tą Algirdą Brazauską, priminda
mas visos lietuvių tautos parei
gingumą ir valstybinius siekius 
to amžiais lietuviško krašto 
gražinimui į lietuvių tautos gy
venimą.

J. E. Algirdui Brazauskui 
Lietuvos Respublikos 
Prezidentui
Vilnius Lietuva

Didžiai Gerbiamas 
Pone Prezidente,

Rytų Europos stabilizavimo 
pastangose Lietuvos kaimynai 
jau iš anksto ruošiasi Antrojo pa
saulinio karo taikos deryboms, 
kuriose bus sprendžiamas Ma

karus, badą, nusikalstamumą, 
alkoholį bei narkotikus. Liepos 
25 d. kalbėdamas prieš Angelo 
maldą popiežinėje vasaros rezi
dencijoje Castelgandolfb, jis 
ypač pasmerkė abortus bei euta
naziją. Šios “mirties kultūros" 
įsisavinimas kelia itin didelį 
liūdesį, pasakė popiežius.

(nukelta į 7 psl.) 

žosios Lietuvos likimas. Tarp
tautinės teisės požiūriu tas kraš
tas karą laimėjusių sąjungininkų 
buvo pavestas laikinam Sovietų 
Sąjungos administravimui. Ma
žosios Lietuvos išblokštiems au
tochtonams rūpi, kad Lietuvos 
Respublikos pirmumo teisė tų 
žemių likimo sprendime nebūtų 
susilpninta arba net visai pra
rasta.

Karaliaučiaus (Kaliningrado) 
kraštas yra Lietuvos Respublikos 
natūrali geografinė tąsa. Jas jun
gia Nemuno-Šešupės-Priegliaus 

(nukelta į 7 psl.)

Komunistų ir 
KGB doleriai 

užsienyje

"Centre Europeen d’Informa- 
tion" pranešimas atskleidė, kad 
1989 metų žiemą M. Gorbačiovas 
paskirstė užsienio kompartijoms 
$22 milijonus. Pavyzdžiui, Švedi
jos kompartija (65-oji "finansų" 
sąraše) 1990 metams gavo 
$275,(XX). Nors nuo 1991 metų 
šios dotacijos liovėsi kartu su Sovie
tų Sąjungos žlugimu, tebelieka 
KGB pinigai, taip pat ir mafiozų, 
už paslaugas įsipareigojusių teikti 
dozuojamą paramą - pagal reikalą.

Pavyzdys. Kipre jau daugiau 
kaip 10 metų nereikia vizos įva
žiuoti iŠ Sovietų Sąjungos. Dar dau
giau: keleiviniai lėktuvai tiesiogiai 
skraido tarp Maskvos ir Kipro. Per 
paskutinį dešimtmetį Kipre įsikūrė 
110 sovietų firmų.

Graikų kilmės amerikietis A. 
Craig Corestas teigia, kad nuo 1991 
metų pabaigos iki 1992 balandžio 
iš Maskvos į Kiprą persiųsta $2,6 
milijardo - į "individualias" rusų 
sąskaitas, šių metų balandžio 10 
dieną, Maskvos lėktuvui nutūpus 
Kipre, iŠ atskridusio rusų biznie
riaus kelionės krepšio iškrito $3 
milijonai...

šiuos slaptus pinigus pri
dekime prie kokių $50 milijardų, 
Gorbačiovo laikais (nuo 1987 m. 
iki 1991 m.) iškeliavusių į 7000 
slaptų sąskaitų Vakarų Europoje, 
Lotynų Amerikoje, arabų Šalyse 
prie Viduržiemio jūros... ir at
sakysime į klausimą: ar turtingi 
Sovietų komunistai ir KGB?



1994 m. Dainų ir šokių šventės išeivijos meninės dalies komitetas Toronte. Sėdi iš k.: 
R. Karasiejienė, D. Viskontienė, D. Nausėdienė, R. Jurkutė. Stovi iš k.: J. Karasiejus, 
N. Benotienė, N. Slapšys, R. Girdauskaitė, A. Nausėdas.

VIENETŲ, VYKSIANČIŲ Į DAINŲ 
ŠVENTŲ LIETUVOJE 1994 M., DĖMESIUI

SKOLOS NEGYJA KAIP KITOS ŽAIZDOS

Advokato Povilo S. Žumbaldo 
komentarai, transliuoti Chicago- 
je per “Amerikos Lietuvių Radi
jo” programą, kuriai vadovauja 
Anatolijus Siutas.

-o-
Rugpjūčio 19 dieną Rusijos 

Gynybos Ministerija pranešė 
Lietuvos Gynybos Ministerijai, 
kad nutraukia kariuomenės išve
dimą iš Lietuvos, motyvuodama 
sutarties dėl padarytos žalos su
sitarimo stoka.

Rusijos valdžia argumentuoja, 
kad Rusija nėra atsakinga už Lie
tuvai padarytą žalą, prieš 1991- 
us metus. Pagal rusų aiškinimus, 
Rusija, taip kaip ir Lietuva bei 
kitos buvusios sovietų respubli
kos, nukentėjo nuo Sovietų Są
jungos. Todėl Rusija nėra atsa
kinga už tom respublikoms pa
darytą žalą sovietiniais metais. 
Rusija gali atsakyti už padarytą 
žalą tik nuo to laiko, kai ji atgavo 
savo nepriklausomybę 1991-ų 
metų rudenį.

Nekreipiant dėmesio į rusų el
gesį atrodytų, kad jų pozicija yra 
logiška. Pasaulio diplomatams 
gali atrodyti, kad Lietuva yra be
reikalingai užsispyrusi, nes rei
kalauja atlyginti už padarytą žalą 
Sovietų Sąjungos metais.

Net kai kurie mūsų politologai 
Vakaruose sutinka su Rusijos po
zicija.

Bet tai yra, geriausiu atveju, 
tik miglotas galvojimas.

Bolševikai pirmiausia nuvertė 
Rusijos valdžią. Ją perėmė ir pa
grobė Rusija. Tai nebuvo komu
nistų revoliucija, kaip kai kurie 
istorikai linksniuoja, tai buvo 
bolševikų perversmas.

Iš to taško žiūrint, rusai teisin
gai aiškina, kad Rusija buvo bol
ševikų pirmoji auka, bet Mask
va, išsivadavusi iš komunistinės 
diktatūros, perėmė beveik visą 
Sovietų Sąjungos turtą Vakaruo
se: ambasadas, kitą nekilnojamą 
turtą, bankų sąskaitas, tarptauti
nius kreditus ir panašiai.

Tuo pačiu rusai perėmė pa
grindines gamyklas savo teritori
joje, geriausią dalį laivyno, avia
cijos, beveik visus atominius 
ginklus ir pan., kurie “priklausė” 
buvusiai Sąjungai. Maskvos val
džios bankas yra skolingas dau
gumai Lietuvos piliečių ir firmų 
dideles sumas pinigų.

Kad pateisinti tą pasiskyrimą, 
rusai nenoromis sutiko atlyginti 
Vakarams Sovietų Sąjungos sko
las, nors savo pažadų praktiškai 
nesilaiko.

Rusai nemoka Lietuvai pilnos 
kainos už pristatytus žemės ūkio 
produktus ir yra įsiskolinę už 
pristatytas prekes. Nors iš Lietu
vos reikalauja mokėti valiuta už 
naftą ir dujas, bet nesutinka 
mokėti už transporto išlaidas 
tarp Gudijos ir Kaliningrado, at
sisako mokėti už komercinių 
lėktuvų perskridimą per Lietu
vos erdves ir panašiai.

Rusija reikalauja specialių pri

vilegijų savo karininkams.
Lietuva sutiko apgyvendinti ir 

net įpilietinti daug rusų karinin
kų, kurie savo pensijas užsidirbo 
tarnaudami Sovietų Sąjungai, ne 
Rusijai. Lietuvoje jie buvo kaip 
užėmėjai ir pavergėjai, ne gy
nėjai!

Rusija pripažino Lietuvos ne
priklausomybę. Po pripažinimo 
Prezidentas Boris Yelcin ir Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis susitarė dėl ka
riuomenės išvedimo iš Lietuvos. Pa
gal tarptautinę teisę, Rusija neturi 
teisės laikyti savo kariuomenės Lie
tuvoje be jos sutikimo. Lietuvos 
žmonės aiškiai išreiškė tautos pagei
davimą referendumo būdu: rusų ka
riuomenę prašome tuoj pat išgaben
ti ten, iš kur ji atvyko!

Maskva dabar reikalauja, kad 
prieš išvedant kariuomenę pagal 
tą susitarimą, Lietuva pasirašytų 
oficialią sutartį su Rusija ne tik 
dėl kariuomenės išvedimo, bet 
ir dėl padarytos žalos Lietuvai, 
o ta žala gali būti skaičiuojama 
tik nuo 1991-ų metų...

Rusija skelbia, kad išgabenda
ma kariuomenę iš Lietuvos, ji 
palieka didelius turtus: pastatus, 
karinius įrengimus, ginklus ir 
panašiai. Bet šis argumentas nė
ra teisėtas. Ne Rusija pastatė tas 
kareivines, namus, aerodromus 
ir panašiai. Tai buvo iš Lietuvos 
pagrobtas turtas arba, geriausiu 
atveju, tai buvo okupacinės val
džios — Sovietų Sąjungos — 
įrengimai, pastatyti prieš 1991- 
mus metus.

Rusija negali reikalauti kredi
to už sovietinius pastatus bei 
Lietuvos turtą ir tuo pačiu atsisa
kyti mokėti už Sovietų padarytą 
žalą mūsų kraštui. Rusai negali 
reikalauti iš Lietuvos teisių ir pa
ramos sovietiniams karininkams 
ir tuo pačių nesutikti atlyginti už 
jų padarytą žalą Lietuvai nuo 
1940-tų metų.

Žvejai ant apgriauto Palangos tilto. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

LĖKTUVAI
-r LAIVAI (CRUISES)
** TRAUKINIAI (AMTRAK) 

AUTOBUSAI
* NUOMOJAMOS MAŠINOS 

VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 

GRUPINES 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

Kai rusai aiškina pasaulio dip
lomatams, kad Rusija yra tik vie
na iš 15 buvusių Sąjungos res
publikų, jie tai daro aiškiai pa
žeisdami Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos statusą, kurį pripažino 
Vakarų valstybės: Pabaltijo kraš- ' 
tai nebuvo įstoję į Sovietų Sąjun
gą; jie neįsijungė į Sovietų Są
jungą savo noru — nebuvo “Res
publikos”, kurios turėtų būti at
sakingos už užėmusiųjų padary 
tą žalą. Jos buvo bolševikų ir So
vietų Sąjungos aukos. Žala joms 
buvo padaryta nuo 1940-jų metų 
iki dabar, ne tik nuo 1991-jų.

Yelcin pasisakymai Lenkijos 
atžvilgiu kategoriškai skiriasi 
nuo rusų taikytos metodikos Lie
tuvai. Apie tai daugiau kitą kar
tą. —

Reikia manyti,-kad Maskvos 
derybininkai jaučia LDDP val
džios dilemą... Brazausko vado
vaujamos valdžios silpną vietą.

LDDP — Komunistų Partijos 
įpėdinė, negali argumentuoti 
gryna sąžine, kad Lietuva buvo 
užimta Sovietų Sąjungos. Gi tos 
partijos tėvūnai — pradžioje po
grindyje, po to viešai ir be gėdos 
— balsavo už įstojimą į Sąjungą. 
Kadangi jie neatstovavo mūsų 
tautos, tauta jų nesirinko teisėtu 
būdu, jų veiksmai buvo krašto 
išdavimas, ne teisinis aktas.

Brazauskas, perėmęs valdžią, 
tuoj pat nušalino buvusį derybų 
su Maskva vadovą, nes jis buvo 
Landsbergio paskirtas. Tuo pa
čiu, Prezidentas Brazauskas ne
siskaito, net su savo parinkta de
rybų komanda. Prezidentas slaptai 
susirašinėjo su Prezidentu Yelcin.

Atrodo, kad Brazauskas sutin
ka pasirašyti sutartį su Rusija dėl 
kariuomenės išvedimo, kaip rei
kalauja rusai. Kam tokios sutar
ties reikia? Ne Lietuvai! Jeigu 
jau yra pažadėta išvesti kariuo
menę [rugsėjo 9, 1992], kodėl 
vėl tartis? Jei referendumo būdu 
[birželio 1'4, 1992] laisva Lietuva

Dainų šventė Lietuvoje įvyks . kymo, transporto Lietuvoje, taip 
pat gaidų leidimo, išlaidas. Sį1994 m. liepos 7-10 dienomis. Ji 

bus sukaktuvinė, 70 metų nuo 
I-sios Dainų šventės, įvykusios 
Kaune 1924 metais. Toronte su
darytame organizaciniame ko
mitete muzikos reikalus tvarko 
Dalia Viskontienė. Repertuaro 
leidinys gaunamas įmokėjus 120 
dolerių. Mokestis padengs išlai- 

pareikalavo rusus išsikraustyti, 
kodėl reikia dar derėtis? Sutartis 
dėl Lietuvai padarytos žalos turi 
būti sudaryta atskirai, nesurišta 
su kariuomenės išvedimu.

Paties Brazausko derybų dele
gacija sužino apie jo susirašinėji
mą ir tiesiogines derybas su Yel- 
cin tik iš rusų derybininkų, o 
Užsienio Reikalų Ministerija 
veda savo politiką, atrodo, ne
koordinuodama su Prezidentu.

Lietuvos užsienio reikalai yra 
pakrikę, be vairo ar aiškaus 
plano.

Prieš tris metus teko prisidėti 
prie darbo, planuojant derybas su 
Maskva. Tada mūsuose kilo jaut
rus klausimas: kaip gali mažytis 
kraštas derėtis su milžinu — 
“Super Power”. Kodėl Lands
bergis yra toks užsispyręs, ne
praktiškas, nelankstus.

Šiandieną užsienio reikaluose 
aiškiai matomas LDDP pasime
timas. Yra pavojinga statyti na
mus ant smėlio. Buvusiems par
tiečiams yra sunku derėtis su 
savo buvusiais kolegomis, po 
tiek metų pataikavimo, paklus
numo. Ar jie gali širdyse atsiža
dėti Sniečkaus palikimo? Tie, 
kurie aiškina, kad su rusais 
reikėtų pasirašyti bent laikiną 
sutartį, klysta, nes rusai reika
lauja, kad toje sutartyje būtų ga
lutinai užbaigtos bet kokios kal
bos apie Lietuvai padarytą žalą 
1940-1991-ais metais. Ar kas 
būtų klausęs Vakarų Vokietijos 
valdžios, kad ji neatsako už na
cių padarytą žalą žydams, nors 
Vakarų valdžia žydų tikrai ne
skriaudė. Kuo skiriasi sovietų 
genocido žala mūsų tautai?

Kariuomenę rusai išvesti pa
žadėjo. Dabar bandymas išreika
lauti naują sutartį, kuri atleistų 
mūsų kraštui padarytą žalą, pri
mena ‘40-tų metų bolševikų de
rybų metodiką.

- Iš Lietuvos bankų kaip 
pseudokreditai yra pagrobta dau
giau kaip $20 milijonų. Ir keisčiau
sia, kad daugelį apgavysčių buvo 
galima prognozuoti iš anksto. Fir
mos "Edkor" prezidentas Edmun
das Korsakas iš "Litimpex" banko 
gavo $200,000 kreditą. Jo užstatas 
- keliasdešimt rublių varganoje sąs
kaitoje. Paėmęs dolerius, Korsakas 
dingo be žinios. į Bankoką pabėgo 
jo firmos buhalteris, į JAV - kitas 
šios operacijos dalyvis. 

mokestį reikia apsimokėti ligi 
1993 m. spalio 31 dienos. Adre
sas: Lithuanian World Commu- 
nity Song Festival, 12740 South 
82 Avė., Palos Park, IL 60464, 
USA.

Šventės dalyviai turėtų būti 
Vilniuje ne vėliau 1994 m. liepos 
2 d. Vienetai, nebuvę repeticijo
se, neturės teisės pasirodyti 
šventėje. Ligi šiol pirminę re
gistraciją atliko 500 choristų iš 

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Sims- 

bury, ČT 06070. TeL 203 651-0261.

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

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

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

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

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

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

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

NEW JERSĖY, NEW YORK - "Lietuvos atsiminimai", sekmadie
niais nuo 2 iki 3 vai. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Music of Lithuania" programa, vedama angių 
kalba iš tos pačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 
2 vai. popiet. Dr. J. J. Stukas - direktorius, 234 Sunlit Dr., 
Watchung, NJ 07060. TeL 908 753-5636. Universiteto vasaros 
atostogų metų transliacijos laikinai sustabdytos. Transliacijos 
vėl bus tęsiamos po atostogų sekmadieniais, pradedant rugsėjo 
12 d.

MARIA JUZAI 1Y1Ė - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja visuo
se teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadvvay, 
Saite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 962-5810.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
(įUEENSN.Y. 11379 

PHONES ( 718) 326- 1282 ; 326-3150 
- TAI MOŠŲ VIENINTELE VIETA- 

. GAUSI PARODŲ SALE -

JAV, Kanados, Argentinos, Vo
kietijos ir Australijos. Chorų rei
kalais prašome kreiptis į Dalią 
Viskontienę, 416 762-8098, FAX 
416 533-2282, gi bendrais reika
lais į Vitaliją Vasaitienę, Pasaulio 
LB vicepirmininkę kultūros rei
kalams, 708 448-5930, FAX 708 
257-9010.

Padėkos savaitgalyje, 1993 m. 
lapkričio 25-28 dienomis, Toron
te kviečiamas dirigentų ir chorų 
bei tautinių šokių grupių atstovų 
suvažiavimas.

KVECAS
JONAS 

1933 + 197 6
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Rusijos kariuomenė ir propaganda
Rugpjūčio mėnesio gale lietu

viškąją visuomenę sujaudino du 
įvykiai rusų kariuomenės ati
traukimas ir propagandinė kny
ga prieš Lietuvą.

Rugpjūčio 19 d. Rusija pa
skelbė, kad kariuomenė: nesi
trauks iš Lietuvos. Ji apkaltino 
lietuvius, kad nepasirašo kažko
kių sutarčių. Dar net pagrasino, 
kad niekada nepasitrauks iš Pa
baltijo kraštų. Tai jų interesų 
žemės, jų išugdyti, išvystyti 
kraštai.

į tai reagavo pasaulio spauda, 
pasmerkdama Rusiją. Amerikos 
kongresas pagrasino, kad tuoj 
sustabdys paramą Rusijai. Para
mos sustabdymą akcentuodavo 
kiekvieną dieną.

Rugpiūčio 31 d. “The New York 
Times” ir radijas paskelbė, kad 
Rusija kariuomenę atitrauks, gal 
tą dieną ir nesuspės, bet ati
trauks artimiausioje ateityje.

Toks Rusijos politikos keiti
masis parodė, kad krašte esama 
dviejų jėgų, kurios tarp savęs 
varžosi dėl įtakos. Kietosios lini
jos šalininkai, ypač buvę aukšto 
rango karininkai, nori išlaikyti 
Rusijos didybę ir prestižą, juk 
Rusijai reikia įtakos sferų, o gal 
net kaimynų okupacijos, kuri 
užtikrintų jos saugumą. Pagal 
juos, teisę gyventi turi tik Rusi
ja. Taip galvoti gal buvo galima 
absoliutizmo laikais, dabar de
mokratinis pasaulis taip nebesi
tvarko. Teisę gyventi turi visi — 
ne tik didžiosios, bet ir mažos 
tautos.

Kietosios linijos šalininkai Ru
sijoje įnešė nerimą ir veiklos 
būtinumą į Lietuvos politinį gy
venimą. Lietuvos reakcija buvo 
kieta ir ryžtinga Rusijos atžvil
giu. Tada teko B. Jelcin ieškoti 
išeities ir pranešti, kad kariuo
menę atitraukia.

Jau nuo 1707 metų Rusija nau
doja kariuomenę, terorizuoda

ma Pabaltijo kraštus. Kariuo
menė apsupdavo Lietuvos-Len
kijos parlamento rūmus ir padik
tuodavo sprendimus, ir tai buvo 
skelbiama pasauliui, kad parla
mentas pats taip nubalsavo. Juk 
taip balsavo ir vadinamasis Liau
dies Seimas 1940 m, kai jis buvo 
apsuptas sovietų kariuomenės.

Išvedusi kariuomenę, Rusija 
jos toli nenuves, laikys pasieny
je. Juk ir dabar rašoma, kad Pa
baltijo kraštuose skriaudžiami 
rusai. Lietuvoje jie turi visas po
litines teises, bet padejuoti juk 
galima. Bet kurią dieną gali pa
skelbti, kad ten skriaudžiami 
žmonės, ir Rusija siunčia kariuo
menę apsaugoti jų teises.

Išvedę kariuomenę, rusai dai
rysis,kaip reaguos Vakarai. Rusai 
moka organizuoti politiką ir Va
karus apgauti. Tad reikia dar la
biau budėti, kad neatsitiktų kas 
nors pavojingo Lietuvai. Turime 
laisvę ir demokratiją, tai reiški
me nuorhones per savo kongreso 
ir senato atstovus, rašykime apie 
padėtį amerikiečių spaudoje.

Propagandos knygos kartas 
nuo karto pasirodo amerikiečių 
knygynuose. Praeitą savaitę 
“The New York Times” knygų 
skyrius paskelbė knygą “The 
Baltic Revoliution’’. Apžvalgi
niame straipsnyje yra sakinys, 
kuris leidžia spėti, kad ten yra 
daug kas parašyta prieš Lietuvą. 
Jai primetamas nacionalizmas, 
šovinizmas.

Per metus pasirodo bent ke
lios knygos, kurios paliečia Pa
baltijo kraštus. Jau įprasta, kad 
Lietuva vis būtų juodinama, kal
tinama už II-jo pasaulinio karo 
įvykius. Visur užkliūva žydų 
klausimas, kad lietuviai juos nai
kinę, bet niekur nekalbama, 
kad lietuviai gelbėjo žydus.

Į tai reikia reaguoti ramiai ir 
nepiktai. Reikia išaiškinti, kaip

Tėv. dr. Viktoras Gidžiūnas, 
lietuvių pranciškonų istorikas, 
gyvenęs Brooklyno pranciškonų 
vienuolyne, staiga mirė 1984 m. 
sausio 30 d., palikęs vertingą 
istorinių veikalų biblioteką, su
rinktos medžiagos archyvą ir ne
baigtą monografiją apie žymų 
pranciškoną, mokslininką, gydy
toją, pamokslininką Jurgį 
Pabrėžą.

Biblioteką ir visą archyvą per
vežė į Alkos muziejų, Putname. 
Gal atsiras nauji istorikai, susi
domės ten esančia medžiaga, gal 
ja pasinaudos kokiam moksli
niam darbui. Bet kas bus su ne
baigta rašyti monografija “Jurgis 
Pabrėža”?

Istorija apie Istoriją
Tėv. Jurgis — Ambraziejus 

įvykiai klostėsi, kas atsitiko.
Mes neturime tokios organi

zacijos, kuri sektų tokių knygų 
pasirodymą, jas perskaitytų ir 
paskui reaguotų, Gal toje knygo
je yra ir kitų tendencingų iškrai
pytų teiginių. Į visą tai reikia at
sakyti.

LB Krašto valdyba turi plačias 
galimybes suorganizuoti tokią 
tarybą, kuri sektų panašias kny
gas ir išleistų aplinkraščius apie 
jų turinį, teigimus, reaguotų, 
parašydama laiškus rašytojui, 
leidėjui. Tai galėtų gana gerai 
atlikti Lietuvos Vyčiai. Jie ne
kartą rinko žinias apie Lietuvą ir 
bendrai suorganizavo vienokį ar 
kitokį pasipriešinimą.

Tokios knygos, kurios šmei
žia, iškraipo faktus apie Lietuvą, 
tarnauja tik Lietuvos priešams. 
Tai turime budėti ir gintis.

Dr. Irena Vaišvilaitė

IŠ AMŽIŲ GLŪDUMOS ATĖJO JURGIS PABRĖŽA
Atbaigtas ir išleistas Tėv. Viktoro Gidžiūno, OFM, pomirtinis veikalas "Jurgis Pabrėža"

Pabrėža (1771 - 1849) buvo žy
mus to laiko žmogus: botanikas, 
mokslininkas, gydytojas, kuni
gas, pamokslininkas, švento gy
venimo vyras, palikęs nemažai 
rankraščių, surašytų žemaičių 
tarme.

Jo gyvenimu ir veikla jau se
nokai domėtasi. Domėjosi lietu
vių literatūros tyrinėtojai broliai 
profesoriai Mykolas ir Vaclovas 
Biržiškos. Prirašyta straipsnelių 
ir pranciškonų leidžiamoje spau
doje, bet niekas neparašė išsa
mesnio didesnio veikalo.

Štai pranciškonų tarpe išaugo 
istorikas Tėvas dr. Viktoras Gi
džiūnas. Jis jautė būtinybę, kad 
pranciškonam reikia keltis į žygį 
— surinkti medžiagą ir išleisti 
monografiją apie Jurgį Pabrėžą.

Būdamas jau Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, neturėdamas 
glaudesnio ryšio su okupuota 
Lietuva, jis pradėjo rinkti 
medžiagą. Kur tik rado kokią 
žinutę, vis kaupė į savo aplan
kus, skirtus Pabrėžai. Pasisekė 
jam nuvykti į Lietuvą, pasinau
doti ten esančiais archyvais.

Parašyti šią monografiją skati
no ir pranciškonų provincijolai, 
skatino ir Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos pirmininkas 
kun. dr. A. Liuima, S J. Ši Aka
demija storais tomais leido moksli
nius veikalus. Buvo pasakyta, 
kad šį veikalą tuoj išleis, tik 
rašyk!

Tėv. V. Gidžiūnas pasiryžo 
darbui. Rašė pamažu ir kruopš
čiai. Istorinius veikalus rašyti yra 

sunku, reikia naudotis įvairia li
teratūra ir nurodyti išnašose iš 
kur tai paimta.
Norėdamas, kad veikalo išleidi

mo neuždelstų, jis rankraščio pa
ruoštus skyrius siuntė į Romą 
kun. A. Liuimai. Šis nešė į spaus
tuvę, davė rinkti. Surinktas skil
tis koregavo ir net pradėjo knygą 
sudaryti.

Taip nebaigus rankraščio rašy
ti, augo pati knyga, laukdama tik 
paskutinių teksto puslapių, bai
giamųjų privalomų rodyklių, 
įžanginių pastabų.

Sudaroma knyga pasiekė 202 
puslapius. Vieno puslapio vidu
ryje buvo įrašytas toks sakinys: 
“Pabrėžos pamokslai yra Kristo- 
centriniai, kad jis kiekviena pro
ga kalba apie Kristaus meilę 
žmonėms, kad labai didelį 
dėmesį skiria Eucharistinio pa
maldumo ugdymui ir stengiasi 
įdiegti žemaičiuose krikščioniš
ko gyvenimo ir elgesio normas”.

Tuo sakiniu ir baigiasi Tėv. 
Viktoro Gidžiūno atsiųstas rank
raštis.

Kas veikalą užbaigs? Kas? Čia 
reikia įdėti daug darbo, susi
pažinti su archyvine medžiaga, 
su parengtais planais ir perrašy
ti, sutvarkyti pagal mokslinės 
metodikos reikalavimus.

Visa arachyvinė medžiaga ir 
rinkinys atsidūrė Alkos muzie
jaus globoje ir laukė keletą metų 
— gal atsiras toks istorikas, kuris 
išdrįs ir pajėgs užbaigti šį veika
lą-.

Štai išleistas veikalas “Jurgis 
Ambraziejus Pabrėža” pasiekė ir 
mus. Veikalas Romoje išleistas 
1993 m. gegužės mėnesio gale. 
Išleista Lietuvių Katalikų Aka
demijos leidinių serijoje, išlaiky
damas pilną serijos išorę. Tai pa
skutinis Lietuvių Katalikų Aka
demijos leidinys, išleistas Romo
je. Akademijos centras persikėlė 
į Lietuvą. Ten bus leidžiami 
nauji jos leidiniai.

Kas užbaigė ir suredagavo 
šj veikalą?

Gyvenime būna didelių neti
kėtumų. Pranciškonų vienuolijos 
provincijolas Tėvas Placidas Ba
rius nežinojo, kur ieškoti žmo
gaus, galinčio sutvarkyti Tėv. 
Gidžiūno mokslinį palikimą.

Bet štai, prieš trejus metus jis 
gavo laišką iš Lietuvos. Laiškas 

palietė Alkos muziejuje esantį 
Tėv. V. Gidžiūno archyvą ir jo 
nebaigtą rašyti veikalą. Šį laišką 
parašė istorikė dr. Irena Vaišvi
laitė.

Amerikos lietuviams dr. Irena 
Vaišvilaitė dar mažai pažįstama, 
kitiems net negirdėta. Ji gimusi 
Pasvalio rajone, baigė Panevėžy 
Balčikonio vidurinę mokyklą. 
Visą laiką domėjosi istorija ir dai
le. Prie vidurinės mokyklos vei
kė dailės mokykla. Bendruosius 
dalykus mokėsi vidurinėje mo
kykloje, o po pietų lankė dailės 
mokyklą.

Ji baigė Maskvos universiteto 
istorijos fakultetą. Jos kandidato 
laipsnio disertacija buvo iš dailės 
istorijos — 17-ojo amžiaus me
no. Doktorato laipsnį gavo už 
darbą iš 17-ojo amžiaus Lietuvos 
dailės istorijos: “Kontrareforma- 
cija ir dailė — bernardinų ir 
jėzuitų ordino statybos ir kiti 
užsakymai”.

Maskvos universitetą baigė 
1979 m. Pradėjo dėstyti Dailės 
Akademijoje Vilniuje. Dėstymas 
buvo sutvarkytas taip, kad per 
savaitę turėjo iki 18 paskaitų. 
Dėstė senąją rusų dailę, Vakarų 
Europos 16-ojo ir 17-ojo amžiaus 
dailę, 20-ojo amžiaus dailę.

Patraukia Bažnyčios 
istorija

Čia pajuto ilgesį, kad reikia 
studijuoti Bažnyčios istoriją. Ne
pakanka dailės istorijos, kad su
prastum priežastis, kodėl ji tokia 
yra. Ją papildo Bažnyčios istori
ja. Susidomėjo bažnytinėm or
ganizacijom, vienuolijom. Tada 
suprato, jei būtų galėjusi, tai, 
baigusi vidurinę mokyklą, būtų 
studijavusi Bažnyčios istoriją. 
Bet tai dėl režimo buvo neįma
noma.

Kai jau dėstė Vilniaus Dailės 
akademijoje, kai prasidėjo atgi
mimo laikai, ji pradėjo rašyti į 
katalikišką spaudą. Kun. A. Aliu
lis, MIC, “Katalikų Pasaulio” 
vyr. redaktorius, pasiūlė jai vie- 
nerių metų stipendiją dirbti Va
tikano archyvuose. Ten išryškėjo 
ir studijos ir susidarė sąlygos jas 
pradėti. Jau pusantrų metų Gri
galiaus universitete ruošiasi 
Bažnyčios istorijos doktoratui. 
Studijuojant Bažnyčios istoriją, 
reikėjo išklausyti ir teologijos 
kursą.

(nukelta į 4 psl.)

DARIUS IR GIRĖNAS
JŲ SKRYDŽIO 
60 METŲ 

i SUKAKTI 
j PRISIMENANT
T PAULIUS JURKUS =

Vokiečių karingas ordinas jau 
13 amžiuje užkariavo Prūsiją, 
persikėlė per Nemuną ir ten sus
tojo. Kalavijuočių ordinas iš 

» Šiaurės norėjo susijungti su 
1 kryžiuočiais, kurie buvo Prūsijo

je. Kalavijuočiai 1252 metais pa
statė Klaipėdos pilį. Pilis daug 
kartų buvo lietuvių sugriauta. 
Kalavijuočiai jos apsaugą ir gyni
mą pavedė kryžiuočiams, nes 

■ jiems buvo arčiau ir patogiau ją 
r administruoti.

Toliau jis kaip leitenantas mo
kėsi aviacijos mokykloje, į kurią 
atvyko 1922 m. sausio 7 d. Atliko 
įvairius pratimus, skraidydamas 
su įvairiais lėktuvais. Jis vienas 
pats savarankiškai viršum Kauno 
skraidė 1922 m. spalio 12 d.

Dar toliau tęsė apmokymą su 
įvairiais lėktuvais, atlikdamas 
įvairius kariškus pratimus. 1923 
m. birželio 23 d. buvo paskirtas 
į trečią eskadrilę karo lakūno pa
reigoms. 1924 m. gruodžio 18 d. 
pakeltas į vyr. leitenantus, į ka
pitonus pakeltas 1927 m. 
gegužės 1 d.

1924 m. jis vedė Jaunutę-Liud
viką Škėmaitę, su ja 1925 m. su
silaukė dukrelės Nijolės Marytės. 
Stepas buvo labai užimtas ka
riuomenėje; be to, organizavo 
plataus masto sporto judėjimą 
Kaune, todėl šeimai daug laiko 
paskirti negalėjo. Jis šeimą iš

laikė, bet motinai teko rūpintis 
dukrele ir jos auklėjimu.

Klaipėdos Išvadavimas
Pirmasis pasaulinis karas bai

gėsi 1919 m. Versalio sutartimi. 
Vokietija buvo karą pralaimėju
si, tai ir buvo ji “apkarpyta”: 
atimtos kolonijos, 99-tuoju su
tarties straipsniu Klaipėdos kraš
tas irgi atimtas iš Vokietijos. Jį 
turėjo prijungti prie Lietuvos, 
bet tada lenkai buvo įtakingi ir 
veiklūs. Juos palaikė prancūzai. 
Klaipėdos krašte įkurta laisva 
valstybėlė, kurią valdyti pavedė 
prancūzams; komisaru buvo ci
vilis Petisnė. Jis turėjo du bata- 
lijonus karių ir vokiečių žanda
rus. Komisaras neatsižvelgė į 
istoriją, kad kraštas nuo seno 
buvo lietuviškas. Jis čia organi
zavo laisvą valstybėlę, kad pa
skui Ją perduotų lenkams.

Kryžiuočių ordinas 1410 m. 
pralaimėjo Žalgirio kautynes ir 
jo įtaka bei galia sumažėjo, bet 
Vytautas Didysis kažkodėl neat
siėmė Klaipėdos krašto. Melno 
ežero taika buvo pasirašyta 1422 
m. Ši sutartis Klaipėdos kraštą 
paliko prijungtą prie ordino. Sie
nos nepakeitė nei buvę karai. 
Čia žygiavo rusų, švedų, pran
cūzų kariuomenės.

Kraštas buvo lietuviškas. Ir 
Darius savo dienoraštyje rašė, 
kad ten visi kalba lietuviškai, bet 
prie svetimų, tuoj griebiasi vo
kiečių kalbos.

Klaipėdos krašto klausimą iš- 
sprendė^gyventojų sukilimas.

Sukilimo organizavimas
Prancūzai Klaipėdoje norėjo 

įkurti savo laivyno bazę. Taip 
būtų padidėjęs pavojus Lietu
vai. Visi žinojo, kuo tai gali baig
tis — čia būtų pakviesti lenkai.

Subruzdo Klaipėdos krašto 
lietuviai. Prancūzai jau draudė 
net lietuviškai kalbėti įstaigose. 
Buvo ir areštų.

Pirmieji susiorganizavę lietu
viai 1921 m. paprašė broliškos 
pagalbos iš Lietuvos šaulių orga
nizacijos. Kaune jau daug kur 
buvo kalbėta, kad turi būti suki
limas, ir kad Lietuva turi jiems 
padėti. Lietuvos vyriausybė bi
jojo sukilimo, bijojo viešai padėti 
sukilėliams. O jei sukilimas ne
pasiseks, kas bus tada? Sukilimas 
gali palaidoti jauną Lietuvos 
Respubliką.

Ketvirtosios eskadrilės branduolys: Įeit. Liutkus (2 ėsk.), 
vyr. Įeit Tiškus, vyr. Įeit. Pyragius, ėsk. vadas vyr. Įeit Pe- 
seckas, vyr. Įeit Darius, vyr. Įeit Jablonskis, leit.Bartuška, 
Įeit. Damijonaitis.

Tomis rūpesčių dienomis atsi
randa karininkas Jonas Budrys. 
Jis buvo žvalgybos karininkas ir 
tarnavo Rusijos armijoje. J. Bu
drys sutiko vadovauti sukilimui, 
organizuoti paramą, kuri būtų 
slapta, nes visi bijojo didesnio 
karo pradžios.

į Klaipėdą vyko ir žvalgybos 
žmonės, ryšininkai, ir talkinin
kai. Stepas Darius taip pat ne
galėjo likti nuošaly. Jis 1920 me
tais iš Chicagos važiuodamas į 
Lietuvą, buvo pažadėjęs, kad 
dalyvaus Klaipėdos ir Vilniaus 
išvadavimo žygiuose.

Tada jis tarnavo kariuomenė
je. Uniformuotas negalėjo vykti 
į Klaipėdą. Tai jis 1922 m. 
gruodžio 16 d. pasiprašė tarnybi
nių atostogų, nusipirko civilinius 
drabužius ir, jais apsirengęs, 
išvažiavo į Klaipėdą. Norėjo ap
sižvalgyti, kas čia darosi, ką 
reikės jam veikti.

Kraštas jau buvo organizavi
mosi įkarštyje. 1922 m. gruodžio 
18 d. sudaromas Vyriausias 
Mažosios Lietuvos gelbėjimo 
komitetas, į kurį įeina 
klaipėdiečiai: Šaulinskas, Lėbar- 
tas, pirmininkas Martynas Jan
kus, J. Vanagaitis, du Amerikos 
lietuviai: Stepas Darius ir Anta
nas Ivaškevičius, Aleksandras 
Marcinkevičius, Lietuvos šaulių 
sąjungos atstovas (1939 m. pa
keitęs pavardę į Man tau tą), žur
nalistas Juozas Pronskus. Ir A. 
Marcinkevičius-Mantautas ir J. 
Pronskus, po Antrojo pasaulinio 
karo emigravo į Ameriką ir čia 
aktyviai reiškėsi lietuviškose or
ganizacijose, Mantautas Brock- 
tone, J. Pronskus dirbo “Naujie
nų" redakcijoje Chicagoje.

Vyriausias gelbėjimo komite
tas krašte organizavo savo komi
tetus, rengė susirinkimus, kur 
buvo priimamos rezoliucijos, 
leidžiami atsišaukimai.

(Bus daugiau)



IŠ AMŽIŲ GLŪDUMOS ATĖJO JURGIS PABRĖŽA

(atkelta iš 3 psl.)

Romoje gyvena tarptautinia
me bendrabutyje, kur yra 12 stu
dentų, studijuojančių panašius 
mokslus. Daugiausia jų yra iš 
Amerikos. Namų kalba — italų 
ir anglų. Dar dirba ir Vatikano 
radijo lietuviškame skyriuje.

Kai dirbo Vilniuje, ji susi
pažino su jaunais lietuviais pran

Aplink 
pasaulį

□ Šeštojo dešimtmečio vidu
ryje Sovietų Sąjunga atliko bran
duolinius bandymus, kuriuose 
kaip "bandomieji triušiai* panau
dota daugiau kaip 40,000 kariškių, 
pranešė Rusijos dienraštis "Izvesti- 
ja". Laikraščio žiniomis, 1954 metų 
rugsėjo 14 d. Južno-Uralsko kari
nio dalinio poligone tirtos armi
jos galimybės kautis iš karto po 
atominės bombos sprogimo. Ban
domojo sprogimo galingumas bu
vo 40 kilotonų. 20 minučių po 
sprogimo kariniai daliniai, kuriuo
se iš viso buvo 44 tūkstančiai žmo
nių, turėjo "pulti priešininką" ir 
pereiti sprogimo epicentrą. Iš ap
saugos priemonių kareiviai turėjo 
tik popierinius apsiaustus ir du
jokaukes, kuriomis nebuvo leista 
naudotis. įvykdžius "užduoti", nie
kas nenukenksmino ir nepakeitė 
aprangos, neatliko medicininės 
apžiūros ir panašiai. Branduolini 
bandymą stebėjo sovietų karinė 
vadovybė, iškaitant maršalą Geor

ciškonais. Ją jau tada traukė gi
liau pastudijuoti pranciškonų 
vienuolijos istoriją. Žinojo, kad 
kun. Juozas Vaišnora, marijonas, 
rašo apie marijonus, kun. Povi
las Rabikauskas, jėzuitas, rašo 
apie jėzuitus. Tada ir susiforma
vo mintis parašyti darbą, kaip 
lietuviai pranciškonai Amerikoje 
atgaivino savo provincijos veik
lą. Vienas iš tų jaunų lietuvių 
pranciškonų Vilniuje patarė pa

gijų Žukovą. Visi aukštieji kariš
kiai buvo betoniniame bunkeryje, 
25 kilometrai nuo epicentro. Ban
dymų dokumentai tebėra įslaptin
ti, o dauguma "bandomųjų" ka
riškių tapo invalidais. Jie negauna 
atitinkamų dokumentų ir neturi 
teisės j karines pensijas ir lengva
tas. "Izvestija" taip pat pranešė, 
jog vienas bandymų dalyvis, 68- 
erių metų atsargos kapitonas Jurij 
Sorokin, padavė j teismą Rusijos 
gynybos ministeriją, reikalauda
mas kompensacjos už sveikatos ir 
darbingumo netekimą. Ieškinio 
suma - 52 milijonai rublių.

□ Latvijos KGB dokumentai 
1991 m. lapkričio 28 d. buvo su
naikinti su tuometinės ministrų 
tarybos laikinojo įgaliotinio sau
gumo reikalams Aivaro Borovko- 
vo žinia. Apie tai interviu laikraš
čiui "Diena" pareiškė Totalitariz
mo padarinių dokumentacijos sky
riaus vadovas Paulis Klavinš. Jis 
mano, kad Borovkovas negalėjo 
veikti savo atsakomybe, tad doku
mentų sunaikinimas turėjo būti 
suderintas su tuometiniu premje
ru Aivaru Godmaniu, nors apie tai 
įrodymų neturima.

□ Estijos nacionalinės ne
priklausomybės partijos (ENNP) 
Tallinno skyrius iš partijos pašali
no jos tarybos pirmininką Tunne 
Kelam ir vięną iš lyderių Vardo 
Rumessen. Oficialiai paskelbta, kad 

rašyti laišką provincijolui Placi
dui Bariui.

Ji ir parašė, paklausė apie pran
ciškonų archyvą. Taip užsimez
gė pažintis, ir prasidėjo darbas.

Kaip renka medžiagą?

Vasaros atostogų metu atva
žiavo į Ameriką. Pradėjo ty
rinėjimus Alkos muziejuje, kur 
rado T. Gidžiūno, istoriko A.

Kelam ir Rumessen iš partijos 
pašalinti už "nepaklusnumą parti
jos įstatymams" ir pareiškimus, 
neatitinkančius partijos pozicijos. 
Ginčas ENNP viduje ypač paaštrė
jo, svarstant naujo Estijos gyny
bos ministro kandidatūrą.

O Moldovos liaudies fronto 
paskelbtame pareiškime sakoma, 
kad Moldovos Prezidentas ir Vy
riausybė atstovauja Maskvos in
teresams Kišiniove. Moldova iki 
šiol neįeina I tarptautines ekono
mines struktūras, išskyrus NVS. Ši
tokią promaskvietišką šalies vado
vybės politiką diktuoja ne ekono
mikos, o politikos sumetimai.

□ Visuose Šveicarijos miestuo
se jūs galite sėkmingai paskambinti 
telefonu 111 ir gauti bet kokią jus 
dominančią informaciją. Nesidro
vėkite, jei norite sužinoti, kiek gy
vena sliekas, koks skaniausio pyra
go receptas arba kaip pasikeitė teat
ro repertuaras. 11-ka vienu metu 
dirbančių operatorių suras atsaky
mą. Pokalbio kaina svyruoja nuo 
$0.90 iki $1.30, priklausomai nuo 
skambučio ilgio. Sunku pasakyti 
tikslų klientų skaičių, bet jau da
bar federacinių telekomunikacijų 
departamentas žino, jog eksper- 
mentas pavyko, ir specialioji tar
nyba Šveicarijoj veiks nuolat

□ Rusija ratifikavo dokumentą 
dėl kreditų buvusioms Sovietų 
Sąjungos respublikoms.

Kučo archyvą.
Prie Viktoro Gidžiūno knygos 

atsidėjusi dirbo dvi vasaras. Au
torius nebuvo baigęs antros da
lies. Reikėjo ją užbaigti, sudaryti 
planą trečiai daliai. Antroji dalis 
buvo apie žemaičių religinio gy
venimo papročius. Trečioje da
lyje reikėjo parašyti apie Pabrė
žą, botaniką ir visuomeninę 
veiklą.

Gidžiūno surinkta medžiaga 
buvo suskirstyta, sudėta pagal 
numatytą planą, sudėtos ištrau
kos, citatos, foto kopijos. Lie
tuvoje išėjo dvi knygos apie 
Pabrėžą, botaniką ir gydytoją. 
Pasinaudota ir ta medžiaga, ja 
susumuojant.

Skyrių apie Pabrėžos dvasinį 
gyvenimą teko jai pačiai perrašy
ti. Taip buvo dviejų vasarų gana 
įtemptas darbas. Reikėjo pri
sidėti ir prie veikalo užbaigimo, 
skaityti korektūras ir sudaryti di
delį vardyną. Veikalas turi 295 
puslapius. Prisiminus, kad Gi

Lietuvių radijo mėgėjų ir draugų būrelis lietuvių susitikimo šventėje, Putnam, CT, 
liepos 25 d. Per sunkiuosius Lietuvos blokados mėnesius dauguma jų aktyviai dalyvavo 
žinių ryšio su tėvyne palaikyme. Iš k.: pirmoje eilėje — Vin Kesauskas — WIWHM, 
Rimantas Pauliukonis — KBITYU,. Bruno Davis — KBIPI, Ed. Shakalis — KDIBJ/ 
LY3CJ, Ed Juzumas — WA2BIG — ; antroje eilėje — kun. Juozas Matutis, Romas 
Račkauskas, Ed Mazūroms — W1NHF, kun. Peter Shakalis — KA1WCV, Laimutis 
Vilkaitis — LY1AP, Jurgis Laurinaitis — LY1CB/NIMJA, B iii Shakalis.

džiūnas parašė 202'šios knygos 
puslapius, tai dr. Irenai Vaišvi
laitei reikėjo parašyti 93 šios 
knygos puslapius.

Ateities planai
Įsitraukusi į darbą, dr. Irena 

nori jį tęsti ir toliau. Planuoja 
parašyti apie pranciškonų veiklą 
Amerikoje. Ta veikla plati, spin
duliuojanti ir kitus uždeganti. 
Nori parašyti ir apie Tėv. Vikto
rą, jo istorinius darbus apžvelgti 
ir įvertinti. Rūpi jai ir Nekalto 
Marijos Prasidėjimo seserų veik
la Amerikoje.

Dabar į Ameriką buvo atvyku
si birželio 28 d. Dirbo Alkos mu
ziejuje Putname, į New Yorką 
atvyko liepos 20 d., išvyko 
rugpjūčio 1 d. į Philadelphiją, 
Washingtoną, iš ten skrenda į 
Bostoną.

Po to grįš į Europą. Kasmet 
vyksta į Lietuvą. Dalyvaus Po

piežiaus Jono Pauliaus II apsi
lankymo iškilmėse Lietuvoje, 
net bus tarpininkė tarp Lietuvos 
ir italų informacijų tarnybų. Pas
kui keliaus studijom į Romą.

Dr. Irena Vaišvilaitė liepos 27 
d. lankėsi “Darbininko” redakci
joje. Tada ir buvo plačiau pasi
kalbėta apie jos darbus, konk
rečiai apie išleistą veikalą Jurgis 
Ambraziejus Pabrėža”. Tarp kit
ko, šių metų pradžioje Lietuvoje 
išėjo jos straipsnių rinkinys 
“Nuo gotikos iki romantizmo”.

Veikalas apie Jurgį Pabrėžą 
tikrai vertas didelio dėmesio. 
Būtų gera, kad pranciškonai im
tųsi iniciatyvos veikalą platinti 
čia Amerikoje. Čia daug medžia
gos apie praėjusio amžiaus Lie
tuvą, jos papročius, religiją, kal
bą. Svarbiausia, patraukia tas 
gražus, šventas mokslininko, pa
mokslininko ir vienuolio gyveni
mas. (p.j.)

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 suspėsit į sekanti lėktuvą nes 
čia yra tiesioginis skrydis. NĖRA persėdimų. NĖRA laiko gaišimo. 
NĖRA bėdų!

Kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

Kekon* i menę pus* perkant ten ir atgal Mietus reikio pagyti možiousioi 21 <teng priei 
■iskrendont lėktuvo, kursuoto tik savaites dienomis, ne sovoitgotiois. $16 įvykimo mo
kestis Muito ir imigrocitos mokoslioi t koinę nejskoityti. Ibip pat, bSetg perkant, reikia 
Sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, ir $1.45 ognkutiūroi.

Riga, Latvija Skrydžio kaino
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 Tsans 
Air’s Tiesioginė Kelionė Iš New Yorko iki BalU|os kraštų yra patogi, pigi Ir paprasta. ■ 
Argi ne taip Jūs visada Ir norėjot keliauti? Paskambinkit American Trans Air arba 
savo Kelionių Agentui šiandien!

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

arba savo kelionių agentui.



Kun. Vytautas Volertas
Vysk. Paulius Baltakis, OFM, šventina j kunigus Vytautą Volertą Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos bažnyčioje, Philadelphijoje.

NAUJAS KUNIGAS LIETUVIŲ PASTORACIJOJE
Kun. Vytauto K. Volerto šventimai ir primicijos

Philadelphijos Šv. Andriejaus 
bažnyčioje birželio 26 ir birželio 
27 dienomis vyko labai retos iš
kilmės, pirmos tokios šioje 
bažnyčioje. Tomis dienomis į 
kunigus buvo įšventintas ir ten 
pirmąsias mišias aukojo Phila
delphijoje gimęs ir augęs Vytau
tas Kazimieras Volertas.

Paprastai kunigus šventina ka
tedroje. Čia pirmą kartą lietuvių 
bažnyčioje apeigas atliko lietuvis 
vyskupas. Tai buvo didelio 
džiaugsmo šventė, nes į lietuviš
ką sielovadą įsijungia naujas lie
tuvis kunigas.

Kilęs iš veiklios 
lietuviškos šeimos

Naujasis kunigas Vytautas Ka
zimieras Volertas kilęs iš lietu
viškos šeimos. Jo tėvelis Vytau
tas Volertas yra lietuvių rašyto
jas, laimėjęs įvairių premijų už 
savo kūrybą, veiklus visuomeni
ninkas, vadovavęs JAV LB Kraš
to valdybai, organizavęs kitus di
delius renginius, kilęs iš Alytaus 
apskrities, baigęs Alytaus gim
naziją 1939 m. VD Universitete 
studijavo statybą ir nuo 1942 m. 
mokytojavo. 1944 m. pasitraukė 
į Vakarus. Pokario metais apsi
gyveno Kempteno pabėgėlių 
stovykloje. Ten jis susituokė su 
Brone Telksnyte. Į Ameriką at
vyko 1949 m., apsigyveno Phila
delphijoje, kur Vytautas Penn- 
sylvanijos universitete baigė ma
tematiką magistro laipsniu. 1954 
m. su šeima persikėlė į Balti- 
morę, dirbo VVestinghouse, pra
džioje kaip inžinierius, vėliau 
kaip vyr. inžinierius ir projektų 
inžinierius. Marylando universi
tete studijavo elektroniką ir 1961 
m. jį baigė magistro laipsniu. 
Tais pačiais metais persikėlė į Ri- 
vesrside, NJ, ir RSA dirbo kaip 
vyr. tyrimo inžinierius, Camden 

LEONAS NARBUTAS

SUDĖJAU JAUNYSTĖ
Sudėjau jaunystę ant Tavo altoriaus, 
Tai mano dienų ir svajonių žiedai. 
Ir visa Tau, Dieve, aukoju su noru, 
Ką pats jau nuo amžių many suradai.

Ir plakančią širdį ir sielą neramią,
Didingam skridimui kūrybos sparnus, 
Tikėjimą, viltį ir meilės sapnus, 
Ir didį troškimą atnaujinti žemę.

Palaiminki, Dieve, gyvenimo kelią
Nuo ryto aušros lig pačios sutemos. 
Kol skinsi mane lyg alyvos šakelę, 
Kad degčiau kaip žvakė Tavuose namuos.

Skiriu neopresbiteriui Vytautui K. Volertui, sveikindamas 
jo tėvus, užauginusius tokį sūnų.

County kolegijoje profesoriavo. 
Išleido 7 romanus, iš kurių 3 pre
mijuoti.

Jo plačią visuomeninę veiklą, 
mokslinį, profesinį darbą ir 
kūrybą rėmė žmona Bronė, bū
dama namų siela ir vaikų auklė
toja. Jiedu užaugino du sūnus: 
Vytautą Kazimierą, kuris dabar 
yra kunigas, ir Virgų, kuris yra 
vedęs ir gyvena Philadelphijoje.

Jų sūnus Vytautas Kazimieras 
yra gimęs Philadelphijoje. Iš pat 
mažens jį supo judri veikli lietu
viška aplinka. Baigęs Holy Cross 
aukštesniąją mokyklą, 1976 m. 
baigė verslo administracijos stu
dijas bakalauro laipsniu, o po tri
jų metų tame pačiame universi
tete įsigijo antrą sąskaitybos di
plomą. Midco bendrovėje dirbo 
kaip kontrolierius, o vėliau buvo 
University City kompanijos re
vizorius.

Tuo metu jis reiškėsi visuome
ninėje veikloje, dirbo su ateiti
ninkais, buvo Pietinės New Jer- 
sey LB apylinkės valdyboje, NJ 
Pietryčių LB apygardos valdy
boje, Jaunimo Sąjungos valdy
boje, dalyvavo Šv. Andriejaus 
parapijos ir Vilties choruose. 
Teologijos — filosofijos studijas 
pradėjo 1989 m. Šv. Bėdos kole
gijoje Romoje. Jas baigė 1993 m. 
birželio 19 d. į sielovados darbi
ninkų gretas įsijungia jau su
brendęs 40 metų vyras.

Į kunigus įšventinimo iš
kilmės — apeigos prasidėjo bir
želio 26 d., šeštadienį, 3 vai. po
piet. Į bažnyčią įžengė procesija, 
kurioje dalyvavo Tėv. Timotie
jus Burkauskas, administruojąs 
parapiją, staiga iš klebono parei
gų pasitraukus kun. K. Sakalau
skui, kun. St. Raila, prel. Leon 
Pecukevičius, kun. R. Stevvard, 
altoriaus ministras diakonas Vy
tautas Volertas, vyskupas Pau- 

liūs Baltakis, OFM. St. Charles 
seminarijos choras sugiedojo 
“Veni Creator Spiritus”.

Visi iškilmių dalyviai gavo 
specialų lankstinuką — “Kunigo 
šventinimo mišios”. Ten buvo ir 
šv. Kazimiero paveikslas, kun. 
Vytauto nuotrauka su Popiežiu
mi ir vysk. Pauliu Baltakiu, 
OFM.

Mišių skaitiniuose buvo pa
brėžiama kunigystės prasmė ir 
jos pareigos. Lekcijas skaitė dia
kono Vytauto brolis Virgus.

Kunigystės sakramento sutei
kimo apeigos prasidėjo po Evan
gelijos. . -----

Po šventinimo mišių parapijos 
taryba ir kun. Vytauto tėvai visus 
pamaldų dalyvius pakvietė 
vaišėms į parapijos salę.

KAUNO - LOS ANGELES MIESTŲ 
DRAUGYSTĖS IR VERSLO ŠVENTĖ

Pirmą kartą Los Angeles lietu
vių istorijoje š. m. rugsėjo pabai
goje ir spalio mėn. pradžioje 
įvyks dviguba šventė. Pirmoji — 
tai dviejų miestų — Kauno — 
Los Angeles susigiminiavimas. 
Antroji yra tradicinė metinė Lie
tuvių diena.

Šios šventės sutrauks didelį 
lietuvių ir amerikiečių būrį.

Iš Lietuvos atvyksta daug pre
kybos ir pramonės atstovų, kurie 
parodys savo gaminių pavyz
džius Amerikos pramoninin
kams ir ekonomistams. Tikimasi 
su jais užmegzti nuolatinius eko
nominius - prekybinius ryšius, 
kurie bus naudingi abiems ša
lims.

Lietuvių renginių savaitė pra
dedama rugsėjo 24 d., penkta
dienį. Los Angeles miesto Tary
ba susitiks su Kauno miesto bur
mistru, miesto tarybos pirmi
ninku, kauniečiais ir Kauno - Los 
Angeles Sister City komitetais.

Vėliau tą pačią dieną miesto 
rotušėje įvyks Lietuvių savaitės 
ir Kauno parodos atidarymas. 
Vakare įvyks iškilmingas banke
tas Pasadenos ištaigiame Brock- 
side Country klube, kur bus pa
minėta Lietuvos nepriklauso
mybės 75 metų sukaktis ir kur 
bus pagerbti Lietuvos draugai.

Kitą dieną, rugsėjo 25 d., šeš
tadienį popiet, Lietuvos an
samblių — “Armonikos” ir ‘-Jo
nio” pasirodymas parapijos 
salėje. Čia pat savo programą 
atliks lituanistinė šeštadieninė 
mokykla ir vietinis ansamblis 
“Spindulys”.

Rugsėjo 26 d., sekmadienį, 
toje pačioje salėje įvyks iškilmin
gas metinis radijo valandėlės ba
lius su Amerikos ansamblio pro
grama.

Sekmadienį įprastu lietuviškų 
pamaldų metu 10:30 v. r. Šv. 
Andriejaus bažnyčioje buvo au
kojamos naujojo kunigo pirmo
sios mišios, vadinamos primici-
jomis. Atėjo į bažnyčią procesija 
su kunigais, vyskupu P. Balta
kiu, ir naujuoju celebrantu kun. 
V. K. Volertu.

Skaitinius atliko Virgus Voler
tas, lietuvių kalba pamokslą pa
sakė kun. dr. Juozas Anderlonis. 
Jo pamokslo tema buvo “Kas yra 
kunigas”.

Pamaldų metu giedojo solistė 
Rasa Krokytė-Veselkienė, cho
ras ir visi dalyviai. Smuiku grojo 
Kasinskas. Tai buvo nuostabas 
iškilmės, gražus religinis kon
certas, pakėlęs dalyvių nuotai
kas.

Ndo altoriaus einąs naujasis 
kunigas buvo palydėtas džiaugs
mingais plojimais. Parapijos 
svetainje visi prie kavutės dar 
džiaugėsi dienos įvykiais.

Gražioji šventė užbaigta pui-

Vietos lietuvių radijas yra la
bai populiarus. Jis užmezgė ben
dradarbiavimo ryšius su Vilniaus 
ir Kauno radijofonais ir pasi
keičia programomis. Šios dvigu
bos šventės savarbiausi momen
tai bus transliuojami per Vil
niaus ir Kauno radijo stotis.

Rugsėjo 28 d., antradienį, 
įvyks Sister City golfo turnyras 
Santa Anita Country klube.

Rugsėjo 29 ir rugsėjo 30 die
nomis JAV-Lietuvos verslo kon
ferencija ir prekybos paroda 
“The Ritz Carlton” viešbutyje 
Pasadenoje.

Numatoma, kad konferencijo
je dalyvaus Lietuvos Preziden
tas Algirdas Brazauskas, Lietu
vos ambasadorius Washingtone 
Stasys Lozoraitis ir aukšti Lietu
vos ir Amerikos prekybos ir in
vesticijų vadovai.

Ketvirtadienio vakarą Vil
niaus “Jonio” ansamblis koncer
tuos amerikiečių visuomenei 
Los Angeles priemiestyje Chats- 
worth.

Spalio 2 ir 3 dienomis, šešta
dienį ir sekmadienį, įvyks tradi
cinės Lietuvos dienos. Tomis 
dienomis specialiai įrengtoje 
Laisvės alėjoje dalyvaus kau
niečiai su savo siūlomomis 
prekėmis, papuoštais informaci
niais stendais, nacionaliniais, re
liginiais, ir muzika. Veiks Kauno 
Metropolio garsusis restoranas 
su kauniečių gaminiais: karštais 
valgiais ir tauriaisiais gėrimais. 
Jis aptarnaus visus išalkusius ir 
ištroškusius. Grojant lietuviškai 
muzikai, bus demonstruojamas 
maisto gaminimo procesas.

Šio renginio komitetas yra su
darytas iš Lietuvos ir Los Ange
les lietuvių ir jį remia Los Ange
les miesto vadovybė. Kauno ko

kiomis vaišėmis vokiečių sve
tainėje Cannstater, Academy 
Rd. Dalyvavo per pusantro šim
to kviestų svečių. Pokylį pradėjo 
vysk. P. Baltakis malda ir ilges
niu žodžiu. Naująjį kunigą svei
kino parapijos komiteto pirmi
ninkas Jonas Puodžiūnas, Pie
tinės New Jersey LB apygardos 
pirmininkas dr. K. Gudėnas ir 
kun. St. Raila. Įteikta dovanų. 
Padėkos žodį tarė naujojo kunigo 
tėvas, rašytojas Vytautas Voler
tas ir pats kun. Vytautas K. Vo
lertas. Pokyliui vadovavo Virgus 
Volertas.

Tą pačią dieną LB sekmadie
nio radijo programoje, kurią pra
vedė Virgus Volertas, buvo per
duoti įvairių organizacijų, gimi
nių ir artimųjų sveikinimai.

Naujasis kunigas yra paskirtas 
Mississauga, Ontario, Kanadoje, 
į Lietuvos Kankinių parapiją, 
kurioje klebonauja kun. Jonas 
Staškus. (p.j.) 

mitetą sudaro jo vadovas arch. 
Henrikas Žukauskas, R. Bubne
lis, A. Markevičienė, G. Rožu- 
kas, G. Aleksandravičiūtė ir kiti.

Los Angeles Sisters City ko
mitetui vadovauja arch. Rimas 
Mulokas. Jam talkina septyni 
vietos organizacijų vadovai. Lie
tuvių dienoms vadovauja Los 
Angeles apylinkės pirmininkė 
Liude Avižonienė. Lietuvių die
nos komiteto pirmininkas yra 
Donatas Empakeris.
Abiejų renginių komitetai glau

džiai bendradarbiauja, kad ši 
didžiulė šventė gerai pavyktų.

Visas informacijas teikia arch. 
Rimas Mulokas, tel. 818 368- 
2032. Muzikinių ansamblių in
formacijas teikia Danguolė Var
nienė, tel. 213 663-1366.

Radijo valandėlės baliaus, ra
dijo transliacijų į Lietuvą infor
maciją teikia Vytautas Šeštokas, 
tel. 310 275-2690.

Sister-City golfo turnyro rei
kalais informuoja Jonas Talandis, 
tel. 310 450-3723.

JAV Lietuvos verslo konferen
cijos ir parodos reikalus infor
muoja Milda Napjus, tel. 310 
334-2191.

Lietuvių dienos informacijos 
telefonai: 213463-4663,310453- 
2149 ir 714 .540-0942.

Iš kitų Amerikos vietovių 
žmonės, kurie nori dalyvauti 
verslo konferencijoje ir preky
bos parodoje, gali registruotis 
adresu: LA C Economic Affiairs 
Council, 2060 N. 14th St., Suite 
217, Arlington, VA 22201, tel. 
703 524-0698, FAX 703 524- 
0947.

Šie minimi įvykiai yra verti 
Los Angeles ir visos Amerikos 
lietuvių dėmesio. Prašoma kuo 
gausiau dalyvauti. Mūsų visų 
tikslas — supažindinti ameri
kiečius su Lietuvos problemo
mis ir jai suteikti ekonominę pa
galbą Vytautas Šeštokas

— Prie Kryžių kalno pastatyta 
koplyčia, iš kurios į minią 
kalbėjo Šv. Tėvas Jonas Paulius 
II. Statinio projekto autorius — 
architektas Algimantas Jukna. 
Jam talkino architektė Rasa Bud
rytė. Koplyčią statė “Atramos” 
uždaroji akcinė bendrovė.

— Tarpdiecezinės Kauno ku
nigų seminarijos rektoriumi iš
rinktas ilgametis šios seminarijos 
dėstytojas monsinjoras Pranciš
kus Tamulevičius, vicerektoriu- 
mi — neseniai iš teologijos studi
jų Romoje grįžęs kun. Artūras 
Jagėlavičius. Dvasios tėvu pa
skirtas kun. Juozas Šumskis, 
OFM Cap.

— Artūras Aleksandras Mi- 
čiūdas, iš Buenos Aires, Argen
tinos, Lietuvos Respublikos 
premjero A. Šleževičiaus pot
varkiu rugpjūčio 6 d. paskirtas 
valstybės konsultantu ekonomi
nių ryšių su Pietų Amerikos šali
mis klausimais.

— Birželio mėnesį Lietuvoje 
suvalgyta 4,300 tonų mėsos. 
Anksčiau mėnesinis vidurkis 
būdavo 17,000 tonų.

— Visame pasaulyje iki šiol 
Lietuvą yra pripažinusios 118 
valstybių. Diplomatiniai santy
kiai yra užmegzti su 82 valsty
bėmis. Šiuo metu Lietuvoje vei
kia 16 užsienio valstybių amba
sadų, dirba dviejų valstybių lai
kinieji reikalų patikėtiniai, keli 
tarptautinių organizacijų atsto
vybių vadovai.

— Kaune “Spindulio” spau
stuvė ką tik išspausdino knygą 
“Priešais juvelyro parduotuvę”. 
Jos autorius Karolis Voityla yra 
dabartinis popiežius Jonas Pau
lius II. Poetinių tekstų knygą 
Karolis Voityla baigė rašyti 1960 
metais, kai jam sukako 40 metų. 
Į lietuvių kalbą ją išvertė Ne
menčinės klebonas kun. Ričar
das Jakutis, iliustravo grafikė 
Gražina Didelytė.

— Pirmoje šių metų pusėje 
Vilniuje nuo apsinuodyjimo mai
stu mirė 50 asmenų. Daugiausia 
apsinuodyta grybais.

— Bronė Rukšėnaitė iš Ar
gentinos atvežė 1645 m. Biržų 
kunigaikštystės žemėlapį. Tai 
Maltos valstybės ambasadoriaus 
Argentinoje, kunigaikščio Karo
lio Radvilos dovana Biržų krašto
tyros muziejui.

— Šv. Antano parapija, Det- 
roit, MI, pergyvenusi gaisrą ir 
išsikovojusi tolimesnę egzisten
ciją 2 pamaldas sutraukia 
nemažai tautiečių. Parapijos kle
bonas yra kun. Alfonsas Babo- 
nas, parapijos chorui vadovauja 
muz. Stasys Sližys.

— Muz. Petras Armonas, vio- 
lančelistas ir choro dirigentas, 
eilę metų dirigavęs St. Peters- 
burg, FL, Lietuvių klubo cho
rui, pasitraukė į pensiją. Jo vietą 
užimti pakviestas muz. Aloyzas 
Jurgutis. Chorui pirmininkauja 
Vladas Gedminas.

— Pagal “B ai tie survey” ap
klausą per paskutinius tris 
mėnesius 16% Lietuvos gyven
tojų neperskaitė nė vieno laik
raščio.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Dr. Julius A. Gylys, Toledo, 
OH; Mr. Anthony Roman, Can- 
field, OH; Mrs. E. Raubertas, 
Bellevue, WA.

Sveikiname naujus skaitytojus 
ir primename, kad “Darbinin
ko" metinė prenumerata tik 30 
dol.



Atviras laiškas

APIE FONDŲ SUSIMAIŠYMĄ
I

Dr. A. Razma, “Draugas” Nr. 
24; “Darbininkas” Nr. 27, o taip 

/ pat “Tėviškės Žiburiai” ir net 
“Lietuvos Aidas”, o gal ir dar ki
tur, vienodu 110 eilučių tekstu 
paskelbė laišką: “KODĖL DR. 
BOBELIS KARALIAVO?”

Ne Tautos Fondo reikalas aiš
kinti apie dr. K. Bobelį, tik turiu 
atsakyti, tai kas liečia TAUTOS 
FONDĄ.

1) Dr. K. Bobelis niekada nebu
vo Tautos Fondo garbės pirmi
ninkas, kaip rašo dr. A. Razma, 
net nei garbės narys. Vienintelis 
garbės pirmininkas buvo a. a. 
prel. J. Balkūnas.

2) Tautos Fondo statutas, pri
imtas dar 1973 m., leido VLIK ui 
turėti Tautos Fondo metiniuose 
susirinkimuose 45% balsų svorį 
sudarant vadovybę. VLIKo pir
mininkai dr. Kęst. Valiūnas ir po 
jo dr. K. Bobelis ta teise naudo
josi pasitarę su nominacijų komi
sija ir nebuvo jokių nesklandu
mų. Tik paskutiniais 3 metais ta 
teise naudotasi, nesiskaitant su 
kitų pasiūlymais. VLIKui darbą 
baigus, pagal paskutinio VLIKo 
Seimo nutarimą, “kad Tautos 
Fondas tęstų savo veiklą, kaip 
inkorporuota tik jos narių de

MODERN, TOTAL HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENTS 
ARE NOW BEING PERFORMED IN THE BALT1C STATES 1N 
CENTERS THAT ARE OFFERING SERVICES OF SURGEONS 
THAT HAVE BEEN TRAINED IN THE U.S.
RIGA-AMERICAN, LTD. OF VVATERBURY, CONNECTICUT, ! 
IS IN A POSITION TO GUARANTEE THE DELIVERY OF 
TOTAL HIP AND KNEE SURGERY IN LATVIA, ESTONIA AND 
LITHUANIA.
PAYMĖNT FOR THE SURGERY CAN BE MADE EITHER IN 
THE U.S. OR IN THE INDIV1DUAL REPUBL1C.

ADPITIONAL INFORMATION IS AVA1LABLE (IN ENGLISH) 
BY CALE1NG 203 - 757 - 5052 OR BY MAIL TO 1201 WEST 
MAIN STREET, VVATERBURY, CT 06708 U. S .A.

mokratiškai tvarkoma organiza
cija”. Taigi, 1973 m. Tautos Fon
do metinis narių susirinkimas 
buvo jau be 45% VLIKo jėgos 
balsavime, o dėl to, pagal narių 
apsiprendimą ir gautus įgalioji
mus buvo pakeistas TRF Tary
bos sąstatas, kuris sudarė T. F. 
valdybą tą pačią, tik su 1 asmens 
pakeitimu.

3) Kam tas pasigyrimas, kad 
“Savanoriška Lietuvių Fondo re
vizija su CPA pagalba kasmet pa
tikrina Lietuvių Fondo knygas ir 
pristato duomenis LF narių susi
rinkimui”. Pranešame, kad Tau
tos Fondo piniginius dokumen
tus tikrina metinio susirinkimo 
išrinkta revizijos komisija, be to, 
CPA (certified public accountant 
— JG) atstovas, kuris taip pat 
pasirašo ir ant kasmet siunčiamų 
IRS atsiskaitymų dokumentų. 
To reikalauja NY valstybės įsta
tymai, kurių privalo laikytis vi
sos ne pelno siekiančios (inc.) or- 
ganzacijos.

4. Dr. A. R. rašo: “Nuoširdus 
prašymas Tautos Fondo vadovy
bei: naudokite teisingą anglišką 
vertimą, būtent National Foun
dation, Inc. — vietoj Lithuanian 
National Foundation Ine.”. Ko 

vertas šis patarimas? Jei dr. A. 
R. pasižiūrėtų “Comulative List 
of Organizations described in 
section 170 (C) of the Intemal 
Revenue Code, — (atspaudus 
pasiunčiu “Draugui”, —JG), tai 
ten rastų ne -tik Lithuanian Na
tional Foundation, Ine., bet ir 
dar kitas 44 korporacijas, kurių 
pradžia Lithuanian... pav. Li
thuanian Alliance of America 
National Foundation, Lithua
nian Culture Fund, inc., Lithua
nian Assistance Foundation, Li
thuanian NatonaI Cemetery Jus- 
tice, Lithuanian National Cultu
re Fund inc. ir t.t. Čia yra ir 
Lietuvos katalikų: POPE LEO 
XIII LTTERARY FUND, INC. 
O jei pasižiūrėtumėte į atitinka
mas registracijos knygas, tai vėl 
rastumėte virš 20 Lithuanian
Foundations, o net ir “Canadian 
Federation for Lithuanian Jews”. 
Kodėl dr. A. R. neužkliūva Idtos 
panašiais vardais apie 60 (bunda - 
tions prasidedančių Lithua
nian. .. o tik Lithuanian National 
Foundation? Ar pav. Tautos 
Fondas gali reikalauti pakeisti 
Lithuanian Alliance of A. Natio
nal Foundation ar kitas panašias, 
nors skamba panašiai... Tautos 
Fondą įkorporuojant juk reikėjo 
išskirti iš panašių: juk jei yra Lit
huanian Foundation, tai rašome, 
kad National, o argi reikėjo 
pridėti, kad jis Lithuanian Na
tional Foundation? Ar reikėjo 
rašyti Ukrainian ar pan.

5) Kodėl siekiame supriešinti 
fondus? Prieš keletą metų dr. A. 
Razma, viešame susirinkime, 
Floridoje, apkaltino Tautos Fon
dą norėjusį pasisavinti Lietuvių 
Fondo palikimą. Tiesa, T. F-as 
gavo iš Australijos advokato 
čekį, $14,000 — a. a. V. Povi
laičio palikimą — išrašyta Lithu
anian Foundation vardu. Testa- 
torius visą laiką sakė T. F-o įga
liotiniui Geelong, kad testamen
tu palieka Tautos Fondui. Gavę 
tą čekį, adv. dr. Sveikauskiėfiės 
dėka, išsiaiškinome, kad Austra
lijos advokatas įrašė praleidęs 
“National ir ...tas”. Taigi testa
mentinis palikimas atiteko Lie
tuvių Fondui. Dėl to, tą patį
čekį, su atitinkamu laišku, pa
siuntėme Lietuvių Fondui. Ar 
tai yra pasisavinimas? Deja, į šį 
TF-o laišką net iki šiol negautas 
atsakymas, nei atlygintos TF iš
laidos.

MES SIŪLOME PIGIAUSIAS KELIONES J VILNIŲ
- Rugsėjo-spalio Lapkričlo-kovo

iš New York, Boston, Woshington nuo $800.- $700.-
iš Chicago, Cleveland, floridą nuo $900.- $750.-
iš Los Angeles, San Francisco, Seattle nuo $1,000.- $950.-

Kainos sumažintos ir Business klasėje

(800) 645-2432 (201) 944-1273 (201) 592-8780

ESU DĖKINGA

Queens Village, NY, nuosava
me name gyvena tur būt nedau
geliui lietuvių žinomas lietuvių 
kilmės amerikietis John Sinke- 
vich su savo 97 m. amžiaus sene
le, kurių jis pasiaukojančiai glo
boja. Su gilia pagarba galima 
kalbėti apie šiuos žmones.

Prieš pusantro mėnesio John 
Sinkevich pakvietė mane padėti 
šiai senyvai moteriškei. Nuo tol 
aš ir gyvenu šioje šeimoje. J. Sin
kevich mane moko anglų kalbos, 
sekmadieniais nusiveža į bažny
čią mišioms. Kad lengviau galė
čiau pasiekti anglų kalbos kursus 
Kultūros Židinyje, nuo ateinan
čio rudens yra pažadėjęs duoti 
man mašiną. (Aš labai norėčiau, 
kad kursai vėl įvyktų.)

— Alytaus akcinės bendrovės 
“Dainava” viceprezidentas Al
bertas Kupinas pasakė, kad per 
liepos ir rugpjūčio mėnesius dėl 
valiutos kurso kritimo bendrovė 
patyrė apie 350 tūkst. litų nuos
tolį. Iš atostogų grįžta jau pas
kutinio cecho darbuotojai. Šiuo 
metu vykdomi trijų Vokietijos, 
dviejų Prancūzijos ir vienos 
Olandų firmos užsakymai, o nuo 
rugsėjo vidurio iš austinės 
medžiagos bus pradėti siūti mo
teriški paltai moterims.

Rugpjūčio 21 d. John Sinke- 
vich pats vienas suruošė didelį 
pokylį mano garbei, pavadinęs 
tai “Welcome Albina”, su spe
cialiai padarytu tortu. Dalyvavo 
J. Sinkevich giminės, draugai ir 
kaimynai. Taip pat 7 lietuviai iš 
Lietuvos, mano draugai, kurie 
buvo maloniai sutikti. Tiek aš, 
tiek ir mano draugai buvome nu
stebinti tokiu nuoširdžiu mano 

UNIONTOURS

CBA 
*• ■ >

Kelionės į Pabaltijį

LIETUVA ’93
Specialūs patarnavimai:

ra* pigesni lėktuvo bilietai 
susirinkimai, suvažiavimai

**■ viešbučiai Vilniuje ir kituose miestuose
Aplankykite tėvynę:

individualios ir biznio kelionės 
įvairios grupinės kelionės

1-800-451-9511

įsteigta 1931 
&<S2 UNIONTOURS

79 Modison Avė., New York, N.Y. 10016 
Tel: 212 - 683 - 9500 Fax:212-683-9511

SCANDINAVIAN AIRLINES

darbo įvertinimu. Didelis ačiū, 
John Sinkevich.

Didesnioji dalis dabartinių at
vykėlių lietuvių išvyks namo, 
bet čia JAV žemėje nepalikime 
purvinų pėdsakų. Stenkimės, 
kad teiginys “Aš esu lietuvis”! 
taptų pačia geriausia rekomen
dacija.

Albina Banienė

VILTIS LITHUANIAN REUEF PARCEL SERVICE, Ine." 
,ur.ūr \ 368 West Brocdwoy, Boston, M A 02127

(HUPE) TEL: (617) 269-4455

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 Į NEW YORKĄ IR ATGAL.

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

6) Tautos Fondas — Lithua
nian National Foundation tyliai 
dirba nekliudydamas ne tik Lie
tuvių Fondo bet ir kitų apie 60- 
ies lietuvių inc. fondų. Gal dėl 
to TF-o pajamos nuo 1986 metų 
lenkė kitų fondų pajamas. Vi
siems fondams linkime geriau
sios sėkmės, nes manome, kad 
finansus telkiantieji įvairūs lietu
vių fondai vienodai siekia ge
rovės Lietuvai ir lietuviams.

Juozas Giedraitis
Tautos Fondo 

Tarybos pirmininkas

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO I VILNIŲ

BALTIC
77 Oak St., Saite 4 
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

f i sss i]

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELTVER
V Tel.: 296 - 4130 J

□ 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.

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

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

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

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

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO Į

♦ atlanta IM PORT EXPORT I 
Trumpiausias kelias į Lietuva 
SIUNTINIAI | LIETUVA

SIUNTINIAI PRISTATOMI įNAMUS
NEW YORKE, KREIPKITĖS Į MOŠŲ ATSTOVĄ 

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

’ RIchmond HIII, NY 11418
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL 

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

_____ C atlanta m»qrt dfcrt,

ATGIMUSIOS 
flIĖTUVOS DAINOS J

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite trijų 
kasečių komplektą 

‘ (po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti 

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

• arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Siuntiniai rugsėjo mėnesi surenkami sekančiuose miestuose:

BROCTON, MA 9 d. (ketvIrtadlenD 3.30 - 7.00 po pietų
WATERBURY, CT 11 d. (šeštadieni) 9.00 - 11.00 ryte
WORCESTER, MA 11 d. (šeštadieni) 
CENTERVILLE (Cap© Cod), MA 15 d. (trečiadieni) 
PROVIDENCE, R1 16 d. (ketvirtadieni) 
LOWELL, MA 17 d. (penktadieni) 
LAWRENCE, MA 17 d. (penktadieni) 
BROOKLYN, NY 18 d. (šeštadienj) 
PUTNAM, CT 20 d. (pirmadieni)

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



POPIEŽIUS PABUČIAVO LIETUVOS ŽEMĘ
(atkelta iš 1 psl.)

išimties ir lankantis Vilniuje. 9:30 
vai. Aušros Vartuose Popiežius 
kalbėjo rožančių. Šią maldą matė 
ir girdėjo visas pasaulis, ji buvo 
tiesiogiai transliuojama per televi
ziją.

Rugsėjo 5 d., sekmadienį, 8.30 
vai. ryte Jonas Paulius II susitiko 
su kitų tikybų atstovais. Po to 
aplankė Sausio 13-osios ir Liepos 
31-osios aukų kapus, tuo pagerb
damas Lietuvos rezistenciją ir lais
vės siekj.

10:30 vai. ryto Vilniaus Vin
gio parke susirinko tūkstančiai 
tikinčiųjų, kad išgirstų Šv. Tėvo 
žodj. Mišias, skirtas krikščionybės 
Įvedimo jubiliejui apvainikuoti, 
tema "Krikštas. Krikšto pažadų at
naujinimas" aukojo Popiežius. Jis 
pakrikštijo būreli jaunuolių, kurie 
nebuvo krikštyti vaikystėje.

5 vai. popiet Popiežius susiti
ko nunciatūroje su diplomatiniu 
korpusu, o 6 vai. vakare univer
siteto Šv. Jono bažnyčioje - su 
kultūros ir mokslo darbuotojais. 7 
vai. vakare Jonas Paulius II Šv. 
Dvasios bažnyčioje susitiko su len-

MAŽOJI LIETUVA — SKAUSMAS IR VILTIS

(atkelta iš 1 psl.)

upynas. To krašto lietuvių gen
tys tūkstančius metų jame gyve
no. Nacistinė Vokietija ir komu
nistinė Sovietų Sąjunga žiaurio
mis priemonėmis juos išrovė iš 
savo tėviškių. Dar Antrajam pa
sauliniam karui baigiantis, ke
liaujant nuo buv. Lietuvos-Vokie- 
tijos sienos iki Elbingo ir toliau 
j vakarus, buvo galima lietuviš
kai susikalbėti su senaisiais vieti
niais ūkininkais. Net vokiškai 
kalbantieji gyventojai jautė dva
sinį ryšį su savo kilmės kalba ir 
kultūra.

Per 600 metų užsibuvę vokie
čiai ten buvo tik atėjūnai, kraštą 
kolonizavę ir eksploatavę Vokie
tijos labui. Lietuvių darbštumo 
dėka tas kraštas tapo Vokietijos 
aruodu. Kai Didžiojoje Lietuvo

A.t A.
Inž. EDMUNDAS CIBAS

atsiskyrė su šiuo pasauliu 1988 m. rugsėjo 10 d. Jis 
buvo tautinės minties žmogus, "Vilties’ fondo narys 
ir visuomenės darbuotojas. Jo netekimas paliko 
didelę tuštumų jo šeimoje. Už jo sielų šv. Mišios 
bus aukojamos Lietuvoje, Chicagoje, Putname ir 
Kennebunkporte.

Žmona Stasė, sūnus Saulius, 
duktė Ramunė ir jos vyras Kin

NEW YORKO FILATELISTŲ 

DRAUGIJA

PADĖKA
Mylimam Vyrui, Tėveliui ir Seneliui

A.t A.
ANTANUI ŠETIKUI

mirus 1993 m. liepos 28 d., nuoširdžiai dėkojame 
kunigams R. Krasauskui Ir V. Balčiūnui už sukatėtų 
rožinj ir maldas, kunigams J. Moskui, A. Gurkliui, 
draugams Ir pažįstamiems, aplankiusiems velioni 
šermeninėje.

Širdingas ačiū kunigams R. Krasauskui, V. Bal
čiūnui, V. Cukurul Ir A Gurkliui už gedulingų mišių 
atnašavimų Matulaičio namų koplyčioje, palydėjimų 
| amžlnųjį poilsį "Dangaus Vartų’ kapinaitėse Ir 
Marijos Nekalto Prasidėjimo seselėms už gražų 
giedojimų gedulingų mišių metu ir kapinaitėse.

Nuoširdus ačiū visiems draugams Ir pažįstamiems 
už užprašytas mSias bei aukas vienuolyno seselėms, 
pareiškusiems mums užuojautų asmeniškai, laiškais 
ar per spaudų.

Gili padėka Putnamo seselėms už polaidotu- 
vlnlų pietų paruošimų, nuoširdžių globų mūsų 
skausme, aukojamas mišias Ir maldas už velionį.

Giliame liūdesyje likę:

žmona Genovaitė, duktė Birutė, 
sūnūs: Vytautas, Algimantas, Kęstutis, 
marti Nijolė, žentas Vytenis, 
anūkai: Paulius, Edmundas, Tomas, 

Petras, Laura, Algis, Andrius

kų bendruomenės atstovais.. 8:10 
vai. vakare Popiežius vakarieniavo 
Vilniaus arkivyskupijos rūmuose. 
Gaila, kad iki Popiežiaus vizito 
nepavyko restauruoti arkivyskupo 
rezidencijos, todėl teko pasiten
kinti tik laikina rūmų trečiojo 
aukšto įranga.

Rugsėjo 6 d., pirmadieni, 
Popiežius išskrido į Kaimą, kur 10 
vai. ryto Nemuno ir Neries santa
koje buvo aukojamos iškilmingos 
mišios tema "Liudykime savo krikš
tą". Apie 150 tūkstančių maldi
ninkų užpildė vietą, kuri virto 
didžiule maldos erdve. 12:20 Po
piežius pietavo ir susitiko su Lie
tuvos vyskupų konferendja Kau
no arkivyskupijos rūmuose. Po to 
Jonas Paulius II su privačiu vizitu 
aplankė Katedrą. 4:20 vai popiet 
Popiežius Dariaus ir Girėno stadio
ne susitiko su jaunimu. Tai buvo 
tikrai dvasinio pakilimo ir nuošir
dumo valanda, nes Popiežius ne
paprastai myli jaunus žmones ir 
jais rūpinasi.

Vakare Šv. Tėvas grįžo atgal į 
Vilnių, kur jis apsistojo Nuncia
tūroje, Kostiuškos gatvėje. Tai

je Rusijos carų potvarkiais buvo 
slopinamas švietimas ir net įsta
tymais uždrausta spauda, tai 
Mažojoje Lietuvoje tuo pat metu 
vystėsi lietuvių kalbinė rašyba, 
plito literatūra, kūrėsi mokyk
los. Iš ten nušvito ir visos Lietu
vos atgimimo “Aušra”. Etniniai 
ir kultūriniai tas kraštas buvo 
neatskiriama lietuvių tautos da
lis.

Lietuvių tautos egzistencinė 
būtis reikalauja, kad Mažoji Lie
tuva pereitų Lietuvos Respubli
kos kompetencijai, kaip nedalo
ma jos dalis. Neginčytina, kad 
tai yra labai sunki ir komplikuota 
problema. Tačiau lietuvių tautos 
skaudaus likimo patirtyje tai 
nėra per daug atgrasus reiškinys. 
Klaipėdos krašto ir Vilniaus ne 
mažiau beviltiškos problemos 
mūsų tėvų i senelių kartos buvo 

gražiai suremontuoti ir restauruo
ti buvę Dailininkų Sąjungos rū
mai.

Rugsėjo 7 d. anksti ryte Po
piežius išskrido i Šiaulius. 10:30 
vai ryto šalia Kryžių kalno Šv. Tė
vas aukojo mišias tema "Kankiniai, 
tremtiniai, Lietuva - kryžių šalis". 
Arti pusės milijono žmonių su
sirinko prie Kryžių kalno. Popie
žius pagerbė Lietuvos kryžiaus ke
lią, jos kančias vargus ir netektis, 
šv. Tėvas meldėsi už ligonius ir 
vargstančius, išreiškė pagarbą Iš
ganymo ženklui - Kryžiui.

Po pietų, 5:20 vai. Šv. Tėvas 
jau Šiluvoje privačiai meldėsi Šilu
vos koplyčioje. Mišių čia nebuvo - 
tik Žodžio liturgija. Popiežius su
sitiko su katalikų šeimomis,drauge 
klausėsi Šventojo Rašto, tarė gany
tojišką žodį. Jis aiškino krikštyto ir 
sutvirtinto krikščionio uždavinius
- būti Dievo liudytoju Žemėje.

Rugsėjo 8 d., trečiadienį, 8:30 
vai. ryto Popiežius iškilmingai at
sisveikino su Lietuva ir išvyko į 
Latviją, o iš ten į Estiją, kur kata
likų šiuo metu dar negausu.

A. J.

atkakliai įveiktos ir teigiamai 
išspręstos. Kai valstybingumo 
įsakmė jungiasi su atsakingumo 
ryžtu tautos ateiečiai, atsiranda 
būdai ir priemonės jų įgyvendi
nimui. Šiemet sukanka 75 metai 
nuo Tilžės Akto deklaracijos, ku
riuo Mažoji Lietuva “prisi
glaudžia” prie Didžiosios Lietu
vos bendroje valstybėje. Šian
dieninių įvykių eigos faktai rodo, 
kad Rusijai pasilikus niekuomet 
jai nepriklausiusioje Mažojoje 
Lietuvoje su nesibaigiančiomis 
koncesijomis per visą Lietuvą, 
krašto nepriklausomybė ir tautos

New Yorko filatelistų draugijos nariai, susirinkę Vinco Alionio 
sodyboje. Iš k. priekyje sėdi šeimininkas Vincas Alionis, stovi: 
Danutė Kalinienė, viešnia iš Lietuvos; Kazimieras Matuzas, 
už jo broliai Norton, Markard, Kapočiūnas iš NJ ir svečias 
iš Lietuvos.

New Yorke veikia filatelistų 
draugija, kuri turi apie 180 na
rių. Nariai pasklidę visame pa
saulyje. Priklauso draugijai daug 
nelietuvių, kurie domisi lietu
viškais pašto ženklais ir juos ren
ka. Draugijai pirmininkauja Ka
zimieras Matuzas, gyvenąs Rich- 
mond Hill. Leidžia jie ir savo 
biuletenį. Per metus išeina 6 nu
meriai. Redaguoja Norton.

Įdomiausia ir svarbiausia tai, 
kad draugija yra išleidusi tris la
bai vertingus leidinius: Lietuvos 
pašto ženklų katalogą, kainoraštį 
ir pašto antspaudų katalogą. Pa
vyzdžiui, ką žinome apie ant
spaudus. Šiame rinkiny yra visi 
Lietuvos pašto naudoti antspau
dai per pirmąjį pasaulinį karą, 
nepriklausomybės laikais ir per
antrąjį karą.

Rugpjūčio 22 d. Vinco Alionio 
sodyboje, Florai Park, LI, buvo 
draugijos valdybos posėdis ir 
pobūvis su svečiais. Drauge 
atšvęstos ir Vinco Alionio var
dinės. Jis yra visoje Amerikoje

Sukaktuvininkas kun. J. Petrauskas su kurso draugais Worcester, MA Maironio Parke. 
E k.: prel. Pranas Bulovas, kun. Petras Ališauskas, kun. Jonas Petrauskas, MIC, kun. 
Albinas Gurklis, MIC, kun. Albinas Sheputa, MIC. Teresės Meiluvienės nuotrauka

egzistencija laiko perspektyvoje 
būtų pasmerkta pražūčiai.

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinis Sąjūdis, per penkiasdešimt 
metų jungiantis visame pasauly
je išblaškytų lietuvininkų aspira
cijas, prašo Jūsų Ekselenciją ir 
Jūsų pareigingus valstybinius 
bendradarbius atkreipti veiks
mingą dėmesį į šiandieninę tra
gišką Mažosios Lietuvos būklę iš 
tautos valstybinės atsakomybės 
imperatyvų.

Su pagarba

Mažosios Lietuvos Rezisten
cinio sąjūdžio valdyba:

Algis A. Regis, pirm.; A. P. 
Bagdonas, sekr.; Ramūnas Ban- 
tinas, Ieva Jankutė, Vilius A. 
Trumpjonas, Martynas Bunti- 
nas, nariai.

žinomas numizmatikos rinkėjas, 
gavęs visokiausių atžymėjimų. 
Taip pat renka ir Lietuvos pašto 
ženklus, Lietuvos medalius ir 
ordinus.

Spalio mėn. antroje pusėje 
Madison Sąuare Garden salėje 
New Yorke rengiama didžiulė fi
latelistų mugė, kurioje dalyvauja 
ir lietuviai. Jie prie savo stalo pa
sikabina lietuvišką Vytį ir teikia 
informaciją apie Lietuvą.

— Vyriausias Lietuvos muiti
ninkas V. Pėdnyčia atleistas iš 
pareigų. Jo vietoje paskirtas 
LDDP pirmininko pavaduotojas 
V. Geržonas. Jis — teisininkas, 
baigęs Vilniaus universitetą. 
Dirbo Aukščiausiojoje Taryboje,

SUDARYDAMI TESTAMENTUS, 
NEPAMIRŠKITE "DARBININKO"!

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

kiekvienų savaitę lanko "Darbininkas*.

KUN. J. C. PETRAUSKAS
- JUBILIATAS

Kun. Jonas C. Petrauskas, 
MIC, Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijoje, Worcester, MA, rug
pjūčio 22 d. atšventė kunigystės 
auksinį jubiliejų.

Padėkos mišias kartu su jubi
liatu koncelebravo studijų laikų 
kolegos, įšventinti tais pačiais 
metais: prel. Pranas Bulovas, 
kun. P. Ališauskas, kun. Albinas 
Gurklis, MIC, kun. Albinas She
puta, MIC. Taip pat kartu kon
celebravo: Šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. V. Parulis, 
MIC, kun. B. Roth, MIC, kun. 
P. Burauskis, MIC, kun. R. Kra
sauskas, kun. L. LaPointe, 
MIC, kun. A. Yankauskas. Apei
gų ceremonierius buvo kun. W. 
Hayward, MIC. 1

Dalyvavo buvęs VVorcesterio

KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS

VEIKLOJE
(atkelta iš 1 psl.)

Jonas Paulius II atkreipė 
dėmesį, jog žmogaus gyvybė 
ūkio ir mokslo pažangos dėka at
sidūrusi dėmesio ir rūpinimosi 
centre, tačiau, antra vertus greta 
bado, keliančio grėsmę milijo
nams žmonių, esama kitų neri
mastingų reiškinių, kaip antai 
plintantis nusikalstamumas, al
koholizmo ir narkomanijos rykš
tė, brolžudiško karo beprotystė. 
Neturėtų būti, kad mokslas, ši
taip stengdamasis išgelbėti žmo
gaus gyvybę, taptų gyvybės nai
kinimo “bendrininku”, lygiai 
taip pat energingai nesirūpina
ma augančios žmogiškos gy
vybės apsauga.

Toliau popiežius pabrėžė, jog 
šio priešiškumo gyvybei fone 
savižudybės atrodančios beveik 
nebevertomis dėmesio. Tuo tar
pu jos liudijančios gilų nepasi
tenkinimą gerovės visuomene, 
kurioje daugelis žmonių, pasak 
popiežiaus, gyvenantys para- 
ližuojančioje baimėje ir neretai 
tampantys “dirbtino rojaus iliu
zijų” aukomis.

LKP CK aparate. Pasak jo, dau
gelis šiandieninių problemų kyla 
iš skurdo. Kai muitininkas per 
mėnesį uždirba 80-90 litų, sunku 
kalbėti apie kokią nors atsako
mybę.

diecezijos vyskupas Bernardas 
Flanagan.

Mišių skaitinius skaitė: Albert 
Baltren - Orange, MA, ir Will- 
iam Višniauskas - Gardner, MA. 
Psalmę — Helen Midgle — 
VVorcester, MA. Pamokslą lietu
vių ir anglų kalbomis pasakė 
prel. Pranas Bulovas iš Maspeth, 
NY.

Dovanas nešė Mark M. Cur- 
ley, Esq. — Wakefield, MA, 
buvęs kun. Jono Petrausko, 
MIC, auklėtinis, Thomas Juko iš 
Marianapolio kolegijos, Lietu
vos Vyčių 26-tos kuopos pirm. 
Rita Pinkus ir William Leseman, 
taip pat iš 26-tos Lietuvos Vyčių 
kuopos.

Giedojo parapijos mišrus cho
ras, vadovaujamas vargoni
ninkės Onos Valinskienės. Pa
baigoje trumpai kalbėjo vysk. 
Bernardas Flanagan ir įteikė po
piežiaus Jono Pauliaus II apašta
lišką palaiminimą.

Po mišių dalyviai važiavo į 
Maironio Parko salę, kurioje 
Lietuvos Vyčių 26-ta kuopa savo 
dvasios vadui surengė puikų po
kylį. Prisirinko pilna salė svečių, 
ne tik iš VVorcesterio, bet jų at
vyko ir iš kitų vietovių. Pokyliui 
vadovavo parapijos tarybos pir
mininkas Stephen VValinsky, Jr. 
Invokaciją sukalbėjo kun. Albi
nas Gurklis, MIC. Pagrindinis 
kalbėtojas kun. Albinas Shepu
ta, MIC apibūdino jubiliato gy
venimo kelią. Meninę progra
mos dalį atliko parapijos mišrus 
choras.

Sveikino Lietuvos Vyčių 16- 
tos kuopos pirm. Rita Pinkus. 
Parapijos tarybos vardu pirm. 
Stephen Walinsky Jr. ir kiti. 
Raštu sveikino Worcesterio die
cezijos vyskupas Timothy J. 
Harrington, kun. Margis, MIC, 
iš Argentinos, buvo ir daugiau...

Pabaigoje Jubiliatas padėkojo 
visiems už viską. Prisiminė tėve
lius, kurie iš Vabalninku prieš 
Pirmąjį Pasaulinį karą atvyko į 
Ameriką. Giminė didelė ir plati.

Mykolas ir Apolinara Petraus
kai išaugino gražią lietuvišką re
liginės dvasios šeimą: dvi dukte
ris ir tris sūnus, iš kurių du pa
siaukojo Kristaus ir žmonių tar
nybai ir vienas iš jų yra šios die
nos Jubiliatas Jonas, MIC. Jis 
daugiau kaip 40 metų praleido 
su jaunimu — studentais Maria
napolio kolegijoje. Buvo jų mo
kytojas. auklėtojas, direktorius. 
Jaunimui pašventė savo jėgas, 
energiją, sveikatą. Šiandien ju
biliatas gali džiaugtis, kad Jo 
pasėta sėkla į jaunimo širdis su
brendo ir išaugino gražius vai
sius.

1987 m. kun. Jonas Petraus
kas, MIC, buvo atkeltas j Šv. Ka
zimiero parapiją. Šis darbas Jam 
buvo nauja pastoracijos sritis, 
bet jis greitai prie jbs priprato.

J. M.
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Tautos šventė ir Šiluvos Ma
rijos šventė Apreiškio parapijos 
bažnyčioje bus prisiminta rugsė
jo 12 d. sumos metu. Po sumos 
Apreiškimo mokyklos salėje Lie
tuvos Vyčių 41 kuopa rengia mi
nėjimų su paskaita ir kita programa.

Apreiškimo parapijos geguži
nė - piknikas bus rugsėjo 19 d. 
Kultūros Židinio kieme ir salėse. 
Pradžioje bus pakeltos vėliavos. 
Bus ir meninė programa su cho
ro dainomis. Parapijos taryba ir 
klebonas kun. Vytautas Palu
binskas prašo visų parapiečių 
grųžinti loterijos šakneles. Lote
rijos traukimai bus pikniko 
metu. Visi kviečiami palaikyti 
savo lietuviškų parapijų!

“The New York Times” rug
pjūčio 31 d. ir rugsėjo L d. laido
se plačiai aprašė Rusijos kariuo
menės išvedimų iš Lietuvos, 
įdėjo nuotraukų, situacijos 
žemėlapį. Įvykiui skirta daug 
dėmesio.

Dail. Juozas Bagdonas, ry
šium su jo paroda Žemaičių dai
lininkų muziejuje kunigaikščio 
Oginskio rūmuose Plungėje, 
buvo plačiai paminėtas Žemaiti
jos laikraščiuose, įdėta parodos 
nuotraukų ir aprašymai.

Antanas Petraitis, miręs rug
pjūčio 31 d. rytų, buvo pašarvo
tas M. Shalins laidojimo koply
čioje. Palaidotas rugsėjo 4 d., 
šeštadienį, iš^V. Atsimainymo 
parapijai bažnyčios Maspeth Šv. 
Karolio kapinėse. Lietuvoje liko 
žmona, dukra Ramunė ir keturi 
anūkai. Visi gyvena Vačgiry, Jur
barko rajone.

Dail. Česlovas Janušas jau ku
ris laikas negaluoja, dabar vėl yra 
paguldytas į Šv. Jono ligoninę.

Lietuvių Fronto Bičiuliai, 
veikli organizacija, studijų sa
vaitę surengusi rugpjūčio pra
džioje Dainavoje, yra išsirinkusi 
naujų tarybų, į kurių įeina: Juozas 
Ardys, dr. Zigmas Brinkis, dr. 
Petras Kisielius, dr. Vytautas 
Majauskas, Vytautas Petrulis, P. 
Algis Raulinaitis, Vladas Sinkus, 
Jonas Urbonas ir Vytautas Voler- 
tas. Kontrolės komisijų sudaro: 
Jonas Kavaliūnas, Pilypas Naru
tis ir dr. Vaclovas Šaulys.

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

Lithuanian Customs and Tra- 
ditions — Lietuvių papročiai ir 
tradicijos išeivijoje, angliškai ir 
lietuviškai Danutės Bindoldenės 
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 15 dol., persiuntimui 
pridėti dar 2.50 dol.

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
venų klientai gali kreiptis telef. 
203 232-6600. BOSTONO apy
linkėje gyvenantys gali kreiptis 
telef. 508 428-1004.

Antanas Griganavičius-Grig 
su žmona Adele, gyvenę Jamai- 
coje, persikelia gyventi į Spring 
Hill, FL, kur statosi sau namus. 
Jie buvo uolūs lietuviškų rengi
nių lankytojai. Linkime sėkmės 
saulėtoje Floridoje.

Algirdas J. Lukoševičius, Phar- 
maceutica Baltica, Ltd, New 
York, prezidentas, buvo pa
kviestas ir dalyvavo pasitarimuo
se tarp Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos vaistų registracijos klausi
mais. Pasitarimai vyko Vilniuje 
ir juos organizavo Lietuvos svei
katos apsaugos ministerijos 
farmakologijos komitetas. A. J. 
Lukoševičius jau treti metai kaip 
konsultuoja vaistų registracijos 
srityje Lietuvos sveikatos apsau
gos ministerijų. Pharmaceutica 
Baltica, Ltd, finansiškai parėmė 
ir šiuos pasitarimus.

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ

- Ukrainos atstovybė 
pradėjo veikti Vilniuje. Laikinas 
atstovybės adresas - Turniškių 
gatvė 22.

- Lietuviška mokyklėlė 
atidaryta Baltarusijoje, Ašmenos 
rajono Rimdžiūnų gyvenvietėje. 
Atsirado grupė gyventojų, norin
čių, kad jų mažyliai mokytųsi gim
tosios tėvų kalbos. Jau yra ir moky- 
tojų-entuziastų, panorusių dirbti 
mokyklėlėje.

- Naujas turgus - busimasis 
tarptautinis prekybos centras - 
įrengtas Klaipėdoje. Čia ateityje 
bus rengiamos mugės, aukcionai, 
demonstruojamos naujausios tech
nologijos.

mo įmonės "Nafta" generalinis 
direktorius Bronislovas Vainora 
paskirtas eiti ir Lietuvos energeti
kos ministro pavaduotojo parei
gas. Jis taip pat paskirtas atsakin
gu už naftos ir jos produktų ter
minalo Būtingėje, taip pat magis
tralinio naftotiekio į Mažeikius 
projektavimą ir statybą. Iki rugsė
jo 15 d. bus įsteigtos terminalo 
statybos direkcijos atstovybės 
Būtingėje ir Vilniuje. Planuoja
ma, kad terminalas bus statomas 
maždaug 18 mėnesių. Išankstiniais 
skaičiavimais, jis kainuos apie $70- 
$80 milijonų.

Ieškoma Paulina Siemaškienė 
— Žvaigždytė. Ji turi du sūnūs: 
Liutaverų ir Algirdų. Ieško sesuo 
Ona Lukoševičienė, Valančiaus 
g. 4-9 butas 5, Vilnius 2009, Lit- 
huania.

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.

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

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

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdybai dabar rūpi kaip pravesti 
1992 metų grožinės literatūros 
premijos už geriausių tų metų 
knygų paskyrimų.

Premija yra 2000 dol. Pinigus 
paskyrė nuolatinis mecenatas 
Lietuvių Fondas. Fondo pagei
davimu premijos paskyrimas ir 
įteikimas vykdomas tik rudenį. 
Taip premija už 1992 metų ge
riausių grožinės literatūros kny
gų bus įteikta Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumo metu Chicagoje.

Jau eilę metų išleistų knygų 
sųrašų sudaro rašytojas poetas 
Alfonsas Tyruolis-Sešplaulds, 
gyvenus Chicagoje. Surašė yra 
tik 8 knygos. Gaila, kad knygų 
leidimas yra sumažėjęs. Autoriai 
turi parašę knygų, bet niekas 
neorganizuoja tokios leidyklos, 
kuri pajėgtų išsilaikyti ir knygas 
leistų. Naujos knygos juk ir reiš
kia mūsų kūrybinį gyvastingu
mų.
Dabar Lietuvių Rašytojų Drau

gijos valdyba baigia sudaryti 
knygų vertinimo komisijų. Jos 
sąrašas artimiausiu laiku bus pa
skelbtas spaudoje.

Draugijos reikalams aptarti, 
LRD valdybos posėdis įvyko 
rugsėjo 9 d., ketvirtadienį, 
Kultūros Židinyje.

- Lietuvos Ambasadorius 
prie JT A. Simutis su Rusijos Am
basadoriumi J. Voroncov rugsėjo 2 
d. įteikė JT Generaliniam sekreto
riui Boutros Boutros-Ghali Lietu
vos-Rusijos deklaraciją dėl kariuo
menės išvedimo, kuri pabrėžia, kad 
Rusijos kariuomenės IšvedifnAs iš 
Lietuvos atveria naują puslapi dvie
jų valstybių santykiuose. Dekla
racijoj taip pat minimi kiti rūpimi 
klausimai, įskaitant palankesnio re
žimo prekybiniams santykiams, 
bendradarbiavimo su Kaliningrado 
sritimi bei žalos kompensavimo 
klausimus, kurie bus aptarti toles-

NEW YORKO FILHARMONIJOS DIREKTORIUS 
- VOKIETIJOS PREZIDENTAS?

Kai iš garsiosios New Yorko žmogų. Toks yra Kurt Masur, 66 

filharmonijos dirigento pareigų - - - . . .
pasitraukė Zubin Mehta, ilgai filharmonijos direktonus ,r dm- 

ieškota kito direktoriaus. Filhar
monija pasikvietė vokietį Kurt 
Masur.

Nedaug kų žinojome apie šį 
naujų filharmonijos vadovą. 
Matėme, kaip jis diriguoja or
kestrui. Dabar “The New York 
Times” rugsėjo 1 d. paskelbė, 
kad jis gali būti kandidatas į Vo
kietijos prezidentus. Vokietijoje 
artėja prezidento rinkimai. Nori 
išrinkti ramų jau pagarsėjusį

metų. Jis yra ne tik New Yorko

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

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

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

Lietuvos Vyčių 80-ojo seimo, įvykusio rugpjūčio 12-15 dienomis vVorcester, MA, atida
rymo proga prie miesto rotušės pakeliamos JAV ir Lietuvos vėliavos. Programai vado
vauja Rūta Sarafinienė. seimo rengimo pirmininkė. Pačioje kairėje sėdi Worcester, 
MA, burmistras Jordan Levy, šalia jo— Edvardas Meilus, Jr. seimo rengimo komiteto 
narys. “The Catholic Free Press” nuotrauka

Lietuvos Vyčių garbės nariai, dalyvavę organizacijos 80-jame seime Worcester, MA. 
Sėdi iš k.: Rita Pinkus, Estelle Rogers, Algirdas Brazis, Lietuvos Ambasadorius Wa- 
shingtone Stasys Lozoraitis, Pranė Petkuvienė (c. v. pirmininkė), Loreta Stuldenė. 
Stovi iš k.: prel. Algimantas Bartkus, kun. Albinas Janiūnast Kazys Sipaila, Ona Bender, 
dr. Jokūbas Stukas, Ona Mitchell-Matalavich, Longinas Švelnis, Robertas Boris. Te
resės Meiluvienės nuotrauka

80 METŲ DIEVUI IR TĖVYNEI

gentas, bet taip pat vadovauja ir 
Leipcigo Gewandhaus or
kestrui. Su New Yorko filharmo
nija jis pasirašė sutartį iki 1997

• m. Orkestrui jis turi diriguoti 18 
savaičių, iš jų 4 savaitės tenka 
gastrolėms.

Prezidentų Vokietijoje renka 
ne visa tauta, bet specialus vie
netas, kurį sudaro Vokietijos 
parlamento nariai ir atskirų Vo
kietijos valstybėlių parlamentų 
atstovai, viso 1324 asmenys.

New Yorko Filharmonija ma
no, kad Kurt Masur nesutiks 
kandidatuoti į Vokietijos prezi
dentus.

TĖV. VIKTORO GIDŽIŪNO 
KNYGA

Tėv. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, istorikas, miręs 1984 m. 
sausio 30 d., nesuspėjo baigti 
monografijos apie pranciškonų 
Jurgį Ambraziejų Pabrėžų, kuris 
buvo žymus pamokslininkas, 
gamtininkas, mokslininkas ir 
daktaras. Monografijų iš surink
tos medžiagos baigė dr. Irena 
Vaišvilaitė, istorikė. Knygoj 

nimas, skelbiama dalis jo pa
mokslų, kurie yra įdomi etnogra
finė medžiaga. Monografijų išlei
do Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademija Romoje, 295 psl. Kai
na 20 dol. Užsakymus siųsti 
“Darbininko” administracijai: 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207.

Rugpjūčio 12-15 dienomis, 
Lietuvos Vyčius visi keliai vedė 
į Worcester, MA. Ten vyko me
tinis seimas. Traukiniais, auto
busais, lėktuvais ar automobi
liais suvažiavo virš 300 delegatų 
bei svečių iš įvairių JAV vieto
vių, iš Romos ir net iš Lietuvos.

Atidaramoji sesija

Pirmoje sesijoje susirinkusius 
sveikino 26 kuopos pirmininkė 
ir Vyčių garbės narė Rita Pinkus. 
Ji pristatė burmistrų Jordan 
Levy, kuris trumpame žodyje 
pasakė, kad jo seneliai gimė Lie
tuvoje ir jis didžiuojasi savo lie
tuvišku krauju. Jų centro valdy- 

wadowich važiavome automobi^' ^>os pirmininkei Pranei Petku- 
liu. Buvau navigatorė, bet pra- rienei įteikė miesto raktus.

Metiniame pranešime pirmi
ninkė Petkuvienė apibūdino 
centro valdybos metinę veiklų. 
Valdyba kasmet susirenka pen
kis kartus įvairiuose lietuvių 
centruose. Čia būna aptariami 
ateities planai. .................

Po sesijos sužinota liūdnų 
žinių. Trys centro valdybos na
riai turėjo vykti namo dėl mirties 
ar ligos šeimoje. Tylos minute 
pagerbti mirusieji.

Seimų vakarai buvo skiriami 
pasilinksminimui. Vykome į 
gražų Maironio Parkų. Daug bu
vau girdėjusi apie šių nuostabių 
vietovę, bet tik šiemet teko pa
matyti. Puikus pastatas prie pat 
ežero. Manau, kad tai vienas ir 
veikliausių lietuvių centrų Ame
rikoje. Jo durys retai kada užsi
daro.

Prie geros muzikos šokome, 
dainavome ir vaišinomės. Soli
stas baritonas Algirdas Brazis 
daug prisidėjo prie geros nuotai
kos palaikymo. Neatsiliko ir se
sutės Antanaitytės — Marytė 
Shalins ir Julytė Kowrak, kurios 
pravedė lietuviškų sing-a-long.

Riedant per tylias VVorceste
rio gatves, liūdnokai skambėjo 
“Eisim broleliai, namo, namo...”

(Bus daugiau)
Dalia Bulvičiūtė

Su drauge Konstancija Neh- 

liu. Buvau navigatorė, bet pra
sta. Kiek pakeliavus pajutome, 
kad kažkas “ne taip”. Kur dingo 
tas VVhitestone tiltas? Ačiū Die
vui, atsirado draugiškas polici
ninkas, kurį mes sekėme iki pat 
tilto. NY finest#we thank you!

Jau iš tolo pastebėjome plevė
suojančių trispalvę ir daugybę 
pažįstamų veidų, bet kur dingo 
jų vardai? Seimo rengėjai supra
to, kad nejaunėjame, tad kiek
vieno vardas, didelėm raidėm 
buvo parašytas ant krūtinių. At- 
pažinome kiekvienų bičiulį!

Su burmistru rotušėje

Gausi Vyčių minia nužygiavo 
į miesto rotušę. Matėsi televizi
jos kameros ir laikraščių reporte
riai, kurie gražiai aprašė seimų, 
apie kurį vakare buvo rodoma 
per televizijų.

Mums mojuojant šimtais tri
spalvių, burmistras Jordan Levy 
perskaitė proklamacijų, skel
biančių Worcester Lietuvos 
Vyčių savaitę.

Atidarymo mišias Šv. Pauliaus 
katedroje aukojo VVorcesterio 
vyskupas Timothy J. Harring- 
ton. Jis džiaugėsi mūsų meile 
Lietuvai ir priminė, kad dau
gybė lietuvių yra palikę ryškų 
pėdsakų VVorcesterio istorijoje.


