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LIETUVOJE ir
apie LIETUVA
v
4
- Jono Pauliaus n kryžius
netrukus iškils unikalioje Lietuvos
vietoje - Kryžių kalne. Žmogaus
dydžio krucifiksą Popiežiaus kry
žiui sukūrė menininkas iš Romos
Enriko Manfrini, o pats 3.8 metro
kryžius pagamintas iš lietuviško
ąžuolo. Popiežiaus kryžiaus šven
tinimo iškilmės numatytos šių
metų rugsėjo 18 d.
- Vyriausybės rūmuose Vil
niuje rugpjūčio 29 d. pasirašytas
JAV ir Lietuvos vyriausybių susita
rimas dėl subsidijų skyrimo ener
getikos ūkiui plėtoti. JAV vyriau
sybė skirs $175,000 valstybinės
įmonės ■Lietuvos energetikos sis
tema" ryšių sistemos ir naciona
linio elektros tinklo plėtojimo
priešprojektinei studijai.
- Šią savaitę į George valstijo
je esantį teisėsaugos centrą išvyko
18 Lietuvos Vidaus reikalų minis
terijos Valsybės vadovybės apsau
gos departamento pareigūnų. JAV
Valstybės departamentas jiems su
organizavo specialius trijų savaičių
kursus. Lietuvos pareigūnų kelionę
bei kitas išlaidas finansuoja ameri
kiečiai.
- Lietuvos vyriausybė pri
tarė nacionalinės transporto plėt
ros programos įgyvendinimo prie
monėms 1994-1997 m. Planuoja
ma iki 1995 m. antrojo pusmečio
parengti devynių įstatymų bei
kodeksų, reglamentuojančių trans
porto veiklą, projektus.
- Du Švedijos Karališkojo laivy
no burlaiviai ’Gladan" ir "Falken"
rugpjūčio 26-27 dienomis viešėjo
Klaipėdos uoste. Burlaivių įgulų
nariai apžiūrėjo Palangą, o bur
laivių vadai surengė protokolinius
vizitus, papasakojo, kad jų burlai
viuose karinei tarnybai ruošiami
Švedijos, Olandijos, Suomijos, JAV
ir kitų šalių jūrų kadetai.
- Savotiškais įkaitais rug
pjūčio 25 d. tapo valstybinės žve
jybos laivyno įmonės "Jūra" vado
vai ir Lietuvos žemės ūkio minist
ro pavaduotojas, žuvų pramonės
departamento direktorius Algirdas
Rusakevičius. Nesulaukdamos
konkrečių šių pareigūnų veiksmų,
kurie padėtų išlaisvinti nuo liepos
1 d. Argentinos Buenos Aires uoste
už "Jūros" įmonės skolas sulaikytų
žvejybinio tralerio šaldytuvo "Sū
duva" 67 įgulos narių ir praradu
sios bet kokią viltį civilizuotai iš
spręsti šią problemą, jūreivių žmo
nos su vaikais ir motinos užrėmė
kabineto duris ir gerą pusvalandį
šių ponų neišleido. O dabar mote
rys pasikeisdamos budi įmonės
generalinio direktoriaus priimama
jame ir šią protesto akciją žada
tęsti tol, kol vyrai sugrįš į Klaipėdą.
Iš "Sūduvos" į Klaipėdą skriejančio
se telegramose nuolat rašoma apie
komplikuotą įgulos situaciją. Laive
baigėsi maisto ir kuro atsargos,
pašlijo jūreivių drausmė, o pini
gai, kuriuos įmonė išsiuntė į Ar
gentiną, kol kas vis nepasiekia
jūreivių.
- Kauno Vytauto Didžiojo
universitetas rugpjūčio 23 d. pradė
jo šeštuosius mokslo metus po at
kūrimo. Universitete dabar yra
aplinkotyros, biznio ir vadybos,
humanitarinių mokslų, informati
kos, menų ir socialinių mokslų
fakultetai.
- Vyriausybė priėmė nuta
rimą, pagal kurį penkerių metų
tarnybinio atlyginimo dydžio
kompensacija bus išmokama mi
nistro pirmininko arba ministro
šeimai, jam žuvus einant pareigas.
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REFERENDUMAS MIRĖ NEGIMĘS
— Dauguma Lietuvos žmonių pasekė Lietuvos Prezidento pavyzdžiu —
Rugpjūčio 27-osios referendu
mas "Dėl nuvertintų indėlių ir akci
jų vertės atstatymo, neteisėto pri
vatizavimo ir pažeistos teisėsaugos"
prasidėjo truputį anksčiau. "Lietu
vos paštas" rugpjūčio 26 d. infor
mavo Vyriausiąją rinkimų komisi
ją, kad dėl referendumui pateiktų
įstatymo nuostatų paštu balsavo
48,007 rinkėjai. Balsavimas paštu
buvo prasidėjęs rugpjūčio 20 d. Į
pašto skyrius buvo nugabenta apie
132 tūkstančius biuletenių. Vyriau
sioji rinkimų komisija rėmėsi pra
ėjusių prezidento rinkimų rezulta
tais. Tada, 1992 m. vasario mėnesį
paštu balsavo 132,426 rinkėjai.
Taigi, referendumo išvakarės ne
džiugino referendumo organizato
rių: balsuotojų paštu aktyvumas
nuo 1992-ųjų apie tris kartus su
mažėjo.
Rugpjūčio 27-oji beveik visoje
Lietuvoje išaušo saulėta ir šilta.
Šeštadienis. Referendumo diena.
Lietuvos piliečiai turėjo patraukti
link balsavimo vietų, juk klausi
mai keliami referendume tikrai
opūs šiandieninėje Lietuvoje. Ta
čiau žmonės išvyko prie ežerų,
upių, jūros arba liko namuose.
Prognozės, kurias galima buvo
daryti po balsavimo paštu aktyvu
mo analizės, nedžiugino. Tačiau
balsavimo aktyvumas užfiksuotas
vidurdienį, referendumui parašė
tikrą mirties nuosprendį. Tik 4.5%
visų Lietuvos balsuotojų iki 12 vai.
dienos pasinaudojo savo teise. Li
kus dviem valandoms iki balsavi
mo vietų uždarymo, t.y. 7 vai.

vakaro tik 31% žmonių buvo bal
savę. 9 vai. vakaro, kada visi bal
savimo punktai buvo uždaryti.
Tam, kad referendumo rezultatai
būtų pripažinti galiojančiais, refe
rendume turėjo dalyvauti daugiau
nei pusė visų registruotų balsuoto
juRugpjūčio 28 d. Vyriausiosios
rinkimų komisijos pirmininkas Ze
nonas Vaigauskas spaudos konfe
rencijoje pareiškė, kad pagal pra
dinius duomenis tik 36.83% iš 2.5
milijono balsuotojų dalyvavo refe
rendume. Toje pat spaudos kon
ferencijoje LDDP gyrė Lietuvos
žmonės už-išjnintį: "tai mūsų per
galė dėl Lietuvos". Referendumas
kainavo $1.1 milijono, kiniuos
Lietuvos valdžia pasiskolino iš
Tarptautinio Valiutos fondo.
Vytautas Landsbergis pasakė: "Aš
nesiruošiu atsistatydinti, kadangi
mūsų populiarumas auga. Dabar,
po referendumo, ekskomunistai
sugebės priimti teisingesnius
sprendimus šalies valdyme". Mes
padarėme viską, kad Lietuva su
žinotų apie LDDP nusikalstamą
politiką, sakė Landsbergis.
Lietuvos balsuotojai, atrodo, pa
sekė Lietuvos prezidento Algirdo
Brazausko pavyzdžiu. Jis jau prieš
kurį laiką buvo pareiškęs nedaly
vausiąs referendume. Rugpjūčio 25
d. Lietuvos prezidentas per televizi
ją agitavo prieš referendumą. Gal
būt, žmonės pasuko pagal Lietu
vos Centro sąjungos tarybos pir
mininką, Seimo pirmininko pava
duotoją, jau kuris laikas vieną

populiariausių politikų Egidijų Bič
kauską. Jis pasisakė ypač prieš pir
malaikius Seimo rinkimus: tai būtų
aktas destabilizuojantis normalų
valstybės vystymąsi.
„ Lietuvos Katalikų Bažnyčia pa
laikė referendumo organizatorių
poziciją. Telšių Vyskupas Antanas
Vaičius ir 24 vyskupijos dekanai,
klebonai ir kunigai išplatino pa
reiškimą, raginanti dalyvauti refe
rendume ir balsuoti už jam pateik
tas nuostatas. Analogiškus pareiški
mus padarė Kaišiadorių vyskupi
jos kunigai su vyskupu Juozapu
Matulaičiu ir septyni Kauno arki
vyskupijos kunigai. Tačiau nei Ka
talikų Bažnyčios, nei Tėvynės Są
jungos (Lietuvos Konservatorių)
įtaka šiandieninėje Lietuvoje, ma
tyt, nėra stipri. Vytautas Lands
bergis pasakė, kad lietuviai ne
turėtų bijoti naujų iniciatyvų, juk
Lietuva buvo pirmoji, pasakiusi,
kad ji norinti nepriklausomybės.
Jo balsas nebuvo išgirstas.
O gal Lietuvos žmonės eilinį
kartą į politiką pažiūrėjo per savo
pilvą? Rita Dapkutė,32 metų Ame
rikos verslininkė Lietuvoje ir bu
vusi V. Landsbergio padėjėja kru
vinojo sausio dienomis, ant savo
kavinės "Ritos slėptuvė" durų iška
bino plakatą: "Jei jūs šiame refe
rendume balsuosite 'taip', kainos
čia pakils".
Prabėgo mažas laiko tarpas tarp
kovų už nepriklausomybės atsta
tymą ir šiandienos, įvyko didžiuliai
pasikeitimai ne tik vieno žmogaus
sąmonėje...
AJ.

Madžiunų kaimas, Švenčionių rajonas. Močiutė palinkus
prie svirties.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Artėja šeimos metų viršūnė
Jau tik maždaug mėnuo liko iki šiemet švenčiamų tarptautinių
šeimos metų kulminacinio momento - viso pasaulio šeimų atstovų su
Šv. Tėvu, susitikimo, numatyto spalio mėnesio 8 ir 9 dienomis.
Kaip prisimename, bažnytiniai šeimos metai prasidėjo keletą dienų
anksčiau, negu juos pradėjo švęsti tarptautinė bendruomenė. Jungtinių
Tautų sumanyti tarptautiniai šeimos metai buvo pradėti šių metų
sausio 1 dieną. Bažnyčia, paremdama šią iniciatyvą ir pati į ją įsijung
dama, tarptautinius šeimos metus pradėjo jau praėjusių metų gruodžio
26-ąją - Šventosios Šeimos sekmadienį. Popiežiaus legatas, Popiežinės
šeimos tarybos pirmininkas kardinolas Alfonso Lopez Trujillo, šeimos
metų atidarymo mišias pernai gruodžio 26-ąją aukojo Nazarete vietoje, kur gyveno Šventoji Šeima ir kur įvyko Dievo įsikūnijimas.
Po atidarymo visuose pasaulio kontinentuose vyko įvairios iniciaty
vos, kuriomis vietos Bažnyčios pažymėjo šiuos tarptautinius šeimos
metus. Daugumoje atvejų tai buvo pastoraciniai ir moksliniai susitiki
mai, skirti religinėms, socialinėms ir etinėms šeimų problemoms.
Dabar visame katalikų pasaulyje ruošiamasi kulminaciniam tarptau
tinių metų renginiui - susitikimui su popiežium Jonu Paulium II-uoju.
I šį visuotinį susitikimą Šv. Tėvas pakvietė visų vietinių Bažnyčių
šeimų atstovus. Tikimasi, kad Romoje spalio pradžioje vyksiančiame
susitikime galės dalyvauti bent po vieną sutuoktinių porą iš visų
pasaulio vyskupijų.
Visuotinis šeimų susitikimas su Šv. Tėvu prasidės šeštadienio, spalio
8-osios rytą. Nuo 10 valandos iki vidudienio susitikimo dalyviai,
pasiskirstę į kalbines grupes, septyniose Romos bazilikose melsis ir
dalinsis patirtimi. Po pietų, nuo 16 valandos iki 19-os, vyks Popiežiaus
vadovaujamas susitikimas Šv. Petro aikštėje. Kitą dieną - sekmadienį spalio 9-ąją, Popiežius aukos mišias už visas pasaulio šeimas, jų metu
susitikimo dalyviai atnaujins savo santuokos priesaikas.
VRLS

Iš Lietuvos misijos prie JT veiklos

Ignalinos rajono Vaišniunų kaimo ūkininkas Vytautas Čeponis prie avižų gubų.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

"IŠEIVIJOS" TERMINOLOGIJA
Jau senokai Audris Jarašūnas,
gimęs Amerikoje pirmos kartos
emigrantų iš Lietuvos šeimoje,
prieš kelerius metus įvykusiame
jaunimo kongrese griežtai protesta
vo prieš užsienio lietuviams pri
mestą "išeivio" terminą. Pasigirsta
daugiau tokių balsų mūsų spaudo
je, nes užsienio lietuvių daugu
mos nesudaro "išeiviai". "Darbinin
ko" rugpjūčio 12 dienos laidoje
skaitau "Dienovidžio" redaktorės
pokalbį su "išeivijos šviesuomene"!
Kas ji? Iš kur ji "išėjo"?
Toje tragiškai melagingoje "Lie
tuvos kovų ir kančių" istorijoje
brutalūs trėmimai atvaizduojami
kaip kokia patogi išvyka į egzo
tiškus kraštus, į Sibirą gyvuliniuo
se vagonuose išvežus šimtus tūks
tančių nekaltų baltiečių, juos hipokritiškai pavadinus "perkeldin
tais asmenimis". Sovietiškoje spau
doje politiniai pabėgėliai, šalia
"vaduotojų" ir "fašistų" epitetų,

Aurelija M. Balasaitienė
buvo vadinami ne "išvietintais"
("displaced"), bet "perkeltais" as
menimis, kaip ir savo lietuvių
emigracijos istorijoje "Lietuvių
Kolumbai" juos pavadino dr. A.
Eidintas. Kas nuo sovietiško tero
ro bėgusius baltiečius "perkėlė"?
Tai brutalaus okupanto dėka savo
tėvynes praradę, gyvybę ir laisvę
gelbėdami "išvietinti" politiniai
pabėgėliai, į Vakarus lėkę bet kokio
mis susisiekimo priemonėmis, nors
būtų buvę patogiau, jei juos kas
nors būtų "perkėlęs".
Taigi iš kur atsirado "išeivijos"
terminas? Atrodo, kad Jis yra pana
šiai nukaltas kaip ir "perkeldintas
asmuo", nes politinio pabėgėlio
terminas pažeistų darbininkų "ro
jaus" Stalino sukurtą mitą. Tiesa,
kad būta ir -"išeivių", kurie iš Ne
priklausomos Lietuvos emigravo į
kitus kraštus, ieškodami geresnio
duonos kąsnio ar stačiai patikėję,

kad Amerikoje ir 'gatvės grįstos
auksu". Tai buvo tikri "išeiviai",
išplaukę laivais, apsirūpinę vizo
mis. Deja, toji gentkartė jau seniai
ilsisi po žeme, o po Antrojo Pa
saulinio karo Amerikoje, Kanado
je, Australijoje ar Pietų Amerikoje
apsigyvenę buvę pabėgėliai nebu
vo "išeiviai". įsigiję savo gyvenamų
kraštų pilietybę, jie liko "užsienio
lietuviais". Jei vyresnei kartai ir
būtų įmanoma prikergti "išeivio"
titulą, tai iš kur "Bėjo" jau net
kelios gentkartės užsienyje gimusių
lietuvių?
Prisimenu tą siaubingą bėgimą
iš Tėvynės 1944 metų vasarą su
jaunesne sesute ir našle mamyte,
dar neatsigavusia po sunkios ope
racijos. Mes "neišėjome", mūsų
niekas "neperkėlė", tikbėgome tarp
krintančių bombų, vis dar aprau
dodamos savo artimus ir labai
brangius šeimos narius, kuriuos
prieš metus bolševikai brutaliai

Rugpjūčio 15 d. - L. r. patikėtinė G. Damušytė su keliais Centrinės
ir Rytų Europos atstovais dalyvavo Generalinės Asamblėjos prezidento
Amb. S. R. Insanally sušauktose konsultacijose. Susirinkusieji aptarė
rengiamo GA rezidento pranešimo projektą dėl bendrų sąlyčio punktų
siekiant reformuoti Saugumo tarybą. L. r. patikėtinė G. Damušytė
išreiškė Lietuvos pritarimą projekto krypčiai, ypač dėl Saugumo tarybos
išplėtimo.
Misijos patarėjas D. Sužiedėlis dalyvavo JT Žvejybos konferencijos
ketvirtosios sesijos atidarymo posėdyje. Konferencija, kurioje dalyvauja
apie 90 valstybių, toliau siekia sukurti tarptautinę konvenciją reguliuoti
žvejybą tarptautiniuose vandenyse ir išsaugoti smarkiai išžvejotų žuvų
išteklius. Konferencija tęsis dvi savaites.
Rugpjūčio 16 d. - URM išsiųsta informacija apie papildomus
Lietuvos narystės mokesčius Taikos palaikymo operacijoms Gruzijoje,
buv. Jugoslavijoje, Kipre, Libane, Mozambike ir Ruandoje.
Rugpjūčio 18 d. - Lietuvos Misijoje įvyko Baltijos Misijų atstovų
pasitarimas apie numatytas 49-tosios Generalinės Asamblėjos rezoliuci
jas, jų tarpe dėl svetimos kariuomenės išvedimo iš Baltijos valstybių,
žmogaus teisių ir kitais klausimais.
I URM išsiųsta informacija apie JT kompensaciją Taikos palaikymo
operacijose dalyvaujantiems kariams. Lietuvos karių būriui pradėjus
savo tarnybą Danijos taikos palaikymo bataliono sudėtyje buv. Jugo
slavijoje, kompensacija bus mokama nuo šiol ir Lietuvos kariams.
L. r. patikėtinė G. Damušytė dalyvavo Indonezijos Misijoje sureng
tame nepriklausomybės dienos priėmime.
Rugpjūčio 19 d. L. r. patikėtinė G. Damušytė susitiko su Pietų
Korėjos atstovu, kuris prašo Lietuvos paremti Pietų Korėjos kandidatūrą
į Saugumo tarybą.
Misijos patarėjas D. Sužiedėlis dalyvavo mėnesiniame Rytų Europos
valstybių grupės posėdyje. Buvo aptarti klausimai susiję su rinkimais į
įvairias JT tarybas ateinančios 49-osios Generalinės Asamblėjos metu.

"perkeldino" į Sibirą, o mums buvo
lemta to likimo išvengti dėka vie
no pogrindyje dirbusio jaunuolio.
Keturis dešimtmečius išgyvenau
svetingoje Amerikoje, tapau jos
lojalia piliete, išauginau keturis
vaikus, bet esu lietuviškai patrio
tiškai nusiteikusi užsienio lietu
vaitė, todėl griežtai protestuoju

prieš man ir mano vaikams priker
giamą klaidingą "išeivio* titulą. Tai
tik sušvelninimas siaubingo isto
riško įvyktu jo iškraipymas, nuo
bolševikinio siaubo bėgusius žmo
nes pavadinti neva tai patogiai
keliavusiais "išeiviais". Net su
tikčiau vadintis "buvusia pabė
gėle"...

They said those expelled intu šiame krašte* ir jų išvykimas ■išeiviais", nes jie iš krašto neišėjo
cluded
chiefs and other senior
■nukirto* Maskvos žvalgybos tink savo noru. Jiems grėsė mirtinas
lu Amerikoje... Jtai buvo] sovietų pavojus, todėl turėjo laikinai pa- executives of the Soviet KGB and
KGB ir karinės žvalgybos ...GRU sistraukti. Bet likimas lėmė palikti military intelligence or GRU opersavo Tėvynę ne tik laikinajam ations in Washington, New York
aparatas Washingtone...* (2)
and San Frandsco".
"... Užsienio skyriaus atstovas periodui...
(3) David B. Ottaway, ’U. S.
Emigr
antai
yra
žmonės,
nutarę
Bemard Kalb pasakė, kad sovietų...
išmetimo įsakymas nebuvo suriš visam laikui persikraustyti iš savo Narnės 25 Soviets to Depart, Oct.
tas su Daniloff nepaleidimu iš So krašto į svetimą. Jie nėra pabėgėliai 1 Deadline Sėt*, "The Washington
vietų Sąjungos (JAV žurnalisto, ar jėga išvaryti žmonės. Jie palieka Post*, September 18, 1986.
"State Department spokesman
sulaikyto Maskvoje. Sovietai oficia savo tėvynę laisva valia. Mūsų
liai įtarinėjo jį šnipinėjant ameri tarpe emigrantų buvo tiek mažai, Bemard Kalb said that the expulkiečiams. Vėliau paaiškėjo, kad jis jog vadinti visus žmones tuo var sion order given to the Soviets in
jokių valdžios pareigų neturėjo, du, geriausiu atveju, yra netikslu, New York yesterday was not a
tik, kaip žurnalistas, bandė už o blogiausiu atveju, tai yra istori response to the Soviet refusal to
megzti ryšius su rusų disidentais - jos slėpimas. Reikia manyti, kad free Danilof, and that the dedsion
P.Ž)...* (3)
sovietiniai "diplomatai" šį terminą was taken because the Soviets were
refusing to meet the U. S. demand
Tuo pačiu metu iš New Yorko naudojo ne per klaidą.
buvo išmesti 25 sovietų "diploma
(2) John M. Goshko, "U. S. Loss of lašt March that the size of their
tai". "The Washington Post’ toliau of Moscovv Workers Seen Costly", U. N. mission be cut by 25 to 218
rašė,"... visi 25 buvo įtariami KGB "The Washington Post", October before Oct. 1*.
*... A senior administration offiagentai".
23, 1986.
Jeigu prezidentui Algirdui Bra
"Senior administration offidals... dal said all 25 were suspected KGB
zauskui yra svarbu palaikyti gerus said all of the Soviets involved in agents. A U. N. source who savv
ryšius su užsienio lietuviais, ne the U. S. expulsion orders were the list said one held the rank of
jaugi jis galvoja, kad jo ministrui connected to the Soviet "espio- counselor, the third-highest posiPo ilgų metų pertraukos, duris vėl atvėrė lenkų atrestauruota Lietuvos valstybinė
paskyrus visiškai akademiškai nage apparatus in this country" tion at the mission, and that Seve
filharmonija. Nuotraukoje - pagrindinė filharmonijos salė.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka
nepasiruošusį diplomatiniam dar and that their departure has ’de- rai others were second and third
bui žmogų svarbioms pareigoms capitated" Moscow's American in secretaries..."
užsienio reikalų ministerijoje, jis telligence network".
pakels mūsų pasitikėjimą? Ar tas
VIRGINIA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ, lietuviškai kalbanti advokatė,
žmogus turės įtakos užsienio diplo teikia paslaugas IMIGRACIJOS bei ŠEIMOS teisiniuose reikaluose.
matų darbams? Ar jam teks matyti The American Immigration Lawyers Association narė. Turi
svarbius dokumentus? Ar jis tik leidimą praktikuoti Massachusetts ir Washington, D.C. One
(b)
kad
atstovybė
Washingtone
rins, pavyzdžiui, ambasadoriaus A. Bulfinch Place, Suite 100, Boston, MA 02114.
Advokato S. Povilo Žumbakio
dalis
buvo mums simboliškai svarbi Eidinto aprašymus iš Washingto- Tel.: (617) 723-2242; FAX: (617) 723-1899.
komentarai, transliuoti Chicagoje
rugpjūčio 14 d. per Amerikos Lietu okupacijos nepripažinimą JAV, anais laikais, kai kraštas buvo oku no? Kokios būdavo anų laikų dip
vių Radijo programų, kuriai vado sukaupti palikimų turtą sovietų puotas barbarų iš Rytų. Vakaruose lomatų priesaikos savo viršinin JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose
iždui, skleisti dezinformaciją, sek mes kovojome, kad valdžios ne kams Maskvoje? Ar jau baigėsi tų reikaluose. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Simsvauja Anatolijus Siutas.
bury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.
ti užsienio lietuvių gyvenimą, ana pripažintų sovietų diplomatų, kaip priesaikų laikas?
-oKaip žadėjau praeitų komentarų lizuoti jų veiklą, užmegzti ryšius ir teisėtų Lietuvos atstovų;
Ypač dabar, kai mums buvę pa SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
metu, tesiu pradėtą temą apie pre t. t.
(c) jog daug nepasitikėjimo prieš tikimi diplomatai yra išstumiami P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
zidento Algirdo Brazausko susi
JAV valdžiai išmetus mūsiškį kelias savaites mūsų tarpe vėl iš pareigų, ar tai yra LDDP būdas tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
domėjimą užsienio lietuviais, taip kartu su kitais nepatikimais "diplo sukėlė neaiškus, tos pačios užsienio pagerinti ryšius su Vakarų lietu
BUVUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
pat kai kuriuos jo partijos tarnau matais" iš Amerikos, jis grįžo dar reikalų ministerijos, kur kaip tik ir viais? Pagaliau, nejaugi A. Brazausrius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel.
tojus.
buotis į tarybinę Tėvynę užsienio tamauja šis šaunus anų laikų sovie kas nežinojo, kalbėdamasis su JAV 344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
Minėjau apie naują užsienio rei reikalų ministerijoje.
tų dilomatas, ambasadoriaus Ani- prezidentu Bill Clinton, jog Ameri- lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.
kalų ministro Povilo Gylio padė
Vytauto Landsbergio pirminin ceto Simučio atleidimas iš pareigų ka išmestų diplomatų darbelių taip
jėją, kurio praeitis spindi Sovietų kavimo laikais neteko matyti šio Jungtinėse Tautose;
lengvai nepamiršta? Ar A. Bra- JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj
Sąjungos tarnybiniais nuopelnais. gabaus diplomato valdžios parei
(d) kaip buvę sovietų diplomą- zauskas mano, kad JAV Saugumo - OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY.
Šis asmuo pradėjo eiti ypatingai gose. Gal galima tą jo karjeros tai" veikdavo prieš Vakarų de- tarnybos nežino, kas šiuo metu Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti,
svarbias pareigas užsienio reikalų periodą nurašyti, kaip akademines mokratijas ir užsieniečius, vienaip tarnauja Lietuvos užsienio reikalų kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.
ministerijoje šių metų vasario 24- atostogas...
ar kitaip sugebančius pasprukti-iš veikloje? Ar prezidentas negalvoąją. Todėl mus domina jo pa
Komunistams (LDDP) susigrą kruvinų J. Stalino nagų;
ja;
norint įtikti amerikiečiams VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227: TeL 821-6440.
sirūpimas ir profesinė patirtis. žinus valdžią atgaTfr savo rankas,
prezidentasA:’BražauskžS''CT»:' ***prašant*tš jų visokios pagalbos
Salė vestuvėms ij kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviYpač dėl to, kad besidarbuodamas, šis "istorikas-diplomatas" ramiai, valdžioje vis tiek toleruoja buvusių ' Lietuvai ir net mums, Amerikos niai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
.
. .
.
F “
jis taip pat intensyviai domėjosi be jokios reklamos sugrįžo] valdžią sovietinių tarnų paslaugas.
lietuviams - nepridera priimti dirbti
užsienio lietuviais - "išeiviais", "emi- tęsti savo aukštų pareigų.
Šis mūsų "diplomatas", kurio į svarbias pareigas žmogų, kuris SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška
ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei
grantais"(l).
Trumpai tariant, tai puiki kieto pačio išvardintoje akademinėje ir buvo išmestas iš Amerikos?
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd.,
Štai ką jis pats pasakoja apie komunisto "istoriko-diplomato" partinėje biografijoje nėra nei kva
O gal mes visko dar nežinome? Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.
savo akademinį pasiruošimą diplo biografija. Būtų labai įdomu su po diplomatinio pasiruošimo, šian Gal $io lojalaus partiečio paskyri
matiniam darbui:
žinoti jo pilną biografiją: visus dien eina svarbias pareigas, susiju mas pagerino ryšius su kolegomis LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". WINC-FM
1961-siais baigė rusų kalbos spe laimėjimus, pagyrimus, medalius. sias su užsieniu. Tai yra ne tik Rytuose? Gal padėjo derybose dėl 90.5, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas
cialybę Vilniaus Universitete;
Neteko girdėti, kiek garbės apdo mums jautri situacija. Kaip turi tranzito ir kitų jautrių problemų? Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 508 753-7232
Veliučionių spec. internato mo vanojimų jis turi: kiek V. Lenino, reaguoti JAV pareigūnai, svarbiuose
Gal kas nors iš valdžios ar prezi
LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš
kytojas;
J. Stalino ar kito kokio mirusio postuose matydami žmones, visą dentūros galėtų paaiškinti, kaip
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY
Lietuvos komjaunimo Centro bolševiko medalių jam buvo pri gyvenimą ištikimai tarnavusius jie padeda mums, paskirdami to 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 769-3979.
Komiteto instruktorius (ar ne toje segta prie atlapų? Deja, dar ne visi Maskvai, komunizmui ir kurių by kius diplomuotus tarnautojus at
pačioje organizacijoje prezidentas archyvai prieinami vakariečiams... los guli Kremliaus archyvuose?
sakingoms pareigoms? Tik norė
A. Brazauskas ėjo Komunistų par Yra aišku: tai buvo Maskvai patiki
JAV valdžia šį "diplomatą" iš tume paprašyti, tegul tik mums
Z
,
"
A
tijos sekretoriaus pareigas?);
mas žmogus, ištikimai tarnavęs jai. Amerikos išmetė 1986 - iais.
nebando to aiškinti buvęs Mask r LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI
Jaunimo organizacijų sąjungos Savo pranešimų nuorašus gauda
Tačiau šis lojalus komunistas vos korespondentas, dabar einąs
PRISTATOMI J VISAS KAPINES
sekretorius (be abejo, šis titulas vo tos organizacijos, kurioms jis ir aiškinasi, kad jo iš Amerikos ne aukščiausias spaudos atstovo pa
NEVY YORK, NEW JERSEY
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.
draugui pasitarnavo darbe su užsie rašė tuos pranešimus, analizes, išmetė, kaip KGB šnipo. Jis buvęs reigas A. Brazausko valdžioje! Šią
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
nio lietuviais, kai jis bandydavo pasiūlymus... Spaudoje "diploma tik nelaimingas kuklus pareigūnas, temą dar pratęsiu sekančią savaitę.
patraukti jaunimą į lietuvių kal tas" aiškina, kad tais sekretoriaus patekęs į didžiųjų kraštų politi
bos kursus);
(1) Terminas "emigrantas" dažnai
A. Brazausko vadovavimo laikais nius žaidimus. Nekalta auka di
Lietuvos Komunistų partijos jis tik atstovavęs Lietuvos užsienio džiųjų rungtynėse...
yra naudojamas netiksliai. Tą ne
Centro Komiteto instruktorius (į reikalų ministerijai. O šiandien,
1986-iais vienas pagrindinių JAV tikslų termino naudojimą, žinoma,
66 - 86 80 ST. MIDDLE VTLLAGE,
tokias pareigas, be abejo, buvo prezidento A. Brazausko gadynėje, laikraščių "The Washington Post" puikiai išnaudojo sovietiniai pro
OĮJEENS N.Y. 11379
priimami tik gilaus įsitikinimo ko vėl darbuojasi Lietuvos užsienio apie sovietinių "diplomatų" išme pagandistai.
PHONES (718) 326-1282; 326-31S0
■ TAI MtSŲ VIEMNTtLĖ VIETA munistai, kitokių partija tikrai ne ministerijoje.
timą iš Amerikos rašė taip:
Iš J. Stalino nagų pasprukę lietu
- GAUSI PARODU SALt prileisdavo!);
Žinodamas:
"Aukštas administracijos pareigū viai nebuvo emigrantai, tuo metu
1973-iais baigė Visuomeninių
(a) kiek neramių vėjų mūsuose nas... sakė, kad visi sovietai, susiję jie buvo pabėgėliai. Vėliau, ne
mokslų akademiją prie Sovietų sukėlė sulaužytas draugo A. Bra su išmetimo iš JAV įsakymu, turė esant galimybių grįžti į Tėvynę,
Sąjungos Komunistų partijos Cent- zausko žodis a. a. Stasiui Lozo jo ryšį su sovietų "špionažo apara jie tapo užsienio lietuviais, net ne
ro Komiteto, apgynęs "istorijos"! raičiui (pagal Viktorą Naką, ne
disertaciją "JAV Komunistų parti skelbtame posėdyje Varšuvoje prieš
jos idėjinės ir organizacinės prob rinkimus A. Brazausko "emisaras"
lemos šeštajame dešimtmetyje" pažadėjo S. Lozoraičiui, jog, jeigu
(įdomu, ar ruošiasi kur nors iš jis pralaimėsiąs rinkimus, jam bus
spausdinti šį genialų mokslinį dar leista toliau eiti ambasadoriaus pa
bą!).
reigas VVashingtone! Tačiau, kad ir
Po to bent du kartus tarnavo pralaimėjęs rinkimus, ambasado
Sovietų Sąjungos Konsulate Wa- rius buvo užsienio reikalų minis
shingtone... Konsulato tikslas buvo terijos pašalintas iš pareigų Waapeiti Pabaltijo kraštų sovietinės shingtone.);

Apie raganų medžiokles, voratinklius...
raganas, vorus ir museles
ji

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA

- Lietuva rugpjūčio 7-12
d. buvo pakviesta dalyvauti
Švedijoje rengiamoje parodo
je "Baltic Jubilea", kuri skirta
Baltijos valstybių ryšiams at
naujinti. Pirmą kartą tokia pa
roda vyko 1914 m. Šiemet
parodoje dalyvavo jos rengė
ja Švedija, taip pat Danija,
Suomija, Lenkija, Rusija, Lie
tuvą, Latvija ir Estija.
- Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje pagal Kanados ir Baltijos vals-

tybių švietimo partnerystės
projektą dirbs po aštuonis ka
nadiečius mokytojus. Lietuvo
je jie padės Šiaulių pedago
gams, mokys juos anglų kal
bos, perteiks savo patirtį.
- Kaune, M. Žilinskio gale
rijoje, surengta šveicarų fo
tografo, dailininko, kinemato
grafininko ir leidėjo Emsto
Scheidegerio kūrybos paroda.
Vienas iš rengėjų buvo Šveicarijos
kultūros fondas "Pro Helvetia".

LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)
ar TRAUKINIAI (AMTRAK)
-r AUTOBUSAI
-r NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
* ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ
MOKĖTI GAUMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

Donatas Banionis ir Regimantas Adomaitis (karaliaus Min
daugo vaidmenyje) J. Marcinkevičiaus vaidinime "Mindaugas"
režisierės Bučienės pastatyme Vilniuje, Žemutinės pilies griuvėsiuose.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363
TEL: 718 423 -6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS

FAX 718 423 - 3979

SUDAROMA LIETUVOS SEIMO IR LIETUVIŲ
IŠEIVIJOS ŠIAURĖS AMERIKOJE KOMISIJA

DARBININKAS
341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, NY11207

Edftorial Office 718- 827-1352
BusinessOffice718-827-1351

Šį pavasarį Detroite, Michigane, sitenkinimų dėl pilietybės atstaty
Komisija darbo posėdžiams ren
įvykusiame JAV-ių ir Kanados LB mo, muitų bei vizų mokesčių, nuo kasi nemažiau kaip du kartus per
kraštų valdybų pasitarime dalyvau savybės atgavimo, atskaitomybės metus. Išnagrinėjusi klausimus ir
jančių pritarimo sulaukė siūlymas už labdarą, neteisėtos emigracijos ištyrusi problemas, komisija pa
Lietuvos Seimo įstatymu formali ir kitais išeivijai opiais klausimais. ruošia pranešimus Seimui, paren
zuoti Lietuvos ir užsienio lietuvių
LB-nės atstovai asmeniškai pasi gia įstatymo projektus. Komisija
POSTMASTER: Send Address Change to:
ryšius. Buvo pasisakyta už matė su Tėvynės sąjungos pirm. priima sprendimus, bendru susita
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N Y 11207
sukūrimą nuolatinės komisijos, Vytautu Landsbergiu, Centro są rimu. Komisijos posėdžiuose su
— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISUA —
kurios paskirtis būtų puoselėti Lie jungos pirm. Romualdu Ozolu, patariamojo balso teise kviečiami
tuvoje ir šiaurės Amerikoje 0AV- Socialdemokratų partijos pirm. dalyvauti Lietuvos vyriausybės,
se ir Kanadoje) gyvenančių lietu Aloyzu Sakalu, Tautininkų sąjun ministerijų ir kitų valstybės ir
vių bendradarbiavimą, rūpintis gos pirm. Rimantu Smetona, Krikš visuomeninių institucijų atstovai.
abipusia pagalba ir parama, keistis čionių demokratų partijos pirm, Komisijos nariai turi teisę Lietuvo
irbantieji Amerikoje pasirenka vasaros atostogas liepos moksline, kultūros ir kita infor pavaduotoju I. Uždaviniu ir amb. je ir užsienio valstybėse priimti
ar rugpjūčio mėnesL kai didieji karščiai vargina. Pagal macija, teikti pasiūlymus Lietuvos Č. Stankevičiumi, Politinių kali liudijimus ir pravesti apklausą su
daugiametę tradiciją rugsėjo mėnesio pirmąjį pirmadie Seimui ir kitoms valstybinėms ins nių ir tremtinių sąjungos pirm. jos veikla susijusiais klausimais.
nį atšvenčiama Darbo diena. Po šios šventės prasideda vėltitucijoms
rimto komisijos veiklos klausi Baliui Gajausku ir su Lietuvos de
Seimas skiria patalpas Seimo
darbo sezonas.
mais.
mokratinės darbo partijos pirm. rūmuose komisijos veiklai, o Lie
Darbo šventės proga verta prisiminti kai kurias popiežiaus Jono
Konkrečių žygių minėto siūly Adolfu Šleževičiumi, kuris taip pat tuvos valstybė finansuoja komisi
Pauliaus II mintis apie žmogaus darbą: mintis, kuriose atsispindi mo įgyvendinimo reikalu ėmėsi yra Lietuvos ministras pirminin jos veiklą iš valstybės biudžeto.
Kristaus Evangelijos socialinis mokslas. Neprilygstamas žmogaus liepos mėnesį Lietuvoje viešėję kas. Kiek anksčiau klausimas buvo Komisija steigiama ketvertų metų
darbo taurumas sudaro šio mokslo branduolį. Materializmas atima JAV LB Krašto valdybos pirm. Vy aptartas ir pritarimas gautas iš De laikotarpiui. Jam pasibaigus, Sei
iš žmogaus darbo šią taurumo žymę, nes materialistinės teorijos tas Maciūnas, vykdomoji vicepirm. mokratų partijos pirm. Sauliaus mas įvertins jos atliktą darbą ir
neįstengia žmoguje įžvelgti nieko kita, kaip tik ekonominę būtybę, adv. Regina Narušienė ir visuome Pečeliūno.
priims sprendimą dėl tolesnės
kurioje nėra vietos žmogiškojo asmens orumui. Bažnyčia negali ninių reikalų tarybos pirm. Algi
Siūlymui sukurti komisiją pri komisijos veiklos. Komisijai pir
atsiriboti nuo darbo pasaulio, nes "darbo" Evangelija sudaro neatskiri mantas Gečys. Atvykę Lietuvon tarė visų Seime atstovaujamų par mininkauja vienas iš Seimo narių
amą Kristaus Evangelijos dalį. Juk Dievo Sūnus, tapdamas žmogumi, savo lėšomis, LB pareigūnai trejetą tijų vadovai. Lietuvos Seimo teisi ir vienas iš LB tarybų skirtų at
prisiėmė ne kurio kito, o kaip tik darbo žmogaus dalį.
dienų praleido Lietuvos Seime su niam skyriui talkinant, dviejų die stovų.
Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Dievas sitikinėdami ir įtaigodami politinių nų bėgyje buvo paruoštas Lietu
Neabejojama, kad komisija galė
yra Kūrėjas. Dėl to ir žmogus, tarpininkaujant darbui, tampa partijų vadovus įstatymu sukurti vos Respublikos Seimo projektas tų tapti būtinu forumu nagrinėti
kūrėju. Visame regimajame pasaulyje tiktai žmogus dirba tikrąja šio Lietuvos Seimo ir lietuvių išeivijos nr. 1079. Pagal projektą, komisiją bei spręsti išeiviją ir Lietuvą
žodžio prasme. Darbas juk yra ne kas kita kaip žmogaus kūrybinės Šiaurės Amerikoje komisiją. Kal sudaro devyni Seimo nariai (po liečiančius klausimus. Tikimasi,
laisvės pasireiškimas, dalyvaujant paties Dievo kūryboje.
bantis su partijų vadovais moty vieną atstovą nuo politinių parti kad pašalinės jėgos ir asmeninės
Popiežius Jonas Paulius II jaunystėje yra dirbęs akmens skaldyk vuota, kad jei panašaus pobūdžio jų ir politinių organizacijų), penki ambicijos nuo bėgių nenuvers šiuo
loje ir fabrikuose. Dėl to darbo žmonės ir jų problemos jam yra komisija anksčiau būtų veikusi, JAV ir trys Kanados Lietuvių Ben metu į laimėjimą sėkmingai
labai artimi. Šv. Tėvas yra įsitikinęs, kad apsprendžiant dabartines buvę galima sumažinti, jei ne druomenių tarybų parinkti atsto riedančio svarbaus projekto.
darbo žmonių problemas, reikia ieškoti šviesos Kristaus Evangelijo išvengti, išeivijoje kilusių nepa vai.
Alg. Gečys
je. Be Evangelijos - sako Popiežius - šios problemos yra
neišsprendžiamos. Besiremdamas Evangelija, Šv. Tėvas tvirtina:
Žmogus niekada neturi tapti darbo vergu. Žmogus niekada neturi
tapti produkcios gamybos vergu, neturi tapti vienokios ar kitokios
ideologijos vergu. Žmogus turi būti darbo šeimininkas, o ne vergas!
Šv. Tėvas įspėja darbininkus: Visada prisiminkite, kad "ne vien
duona žmogus yra gyvas". Šiuos žodžius yra pasakęs Kristus, kuris
geriau už bet ką kitą pažįsta žmogaus širdį. Be abejo, Kristui rūpi ir
medžiaginiai žmogaus poreikiai. Juk Jis pats liepė maldoje prašyti,
kad Dievas duotų ir kasdieninės duonos. Bet vien duona, vien
medžiaginės gėrybės negali žmogaus pilnai patenkinti.
Minint šv. Benedikto 15-kos šimtmečių sukaktį, popiežius Jonas
Paulius II kvietė pasekti šio didžiojo Vakarų kultūros Tėvo pavyzdį,
sujungiant darbą su malda. Savo vienuolijos gyvenimo programą
paremdamas maldos ir darbo idealu, šv. Benediktas davė naują
kryptį visai Vakarų Europos kultūrai. Tai buvo laikai, kada Kristaus
Evangelija tik pradėjo skleistis Europos žemyne. Tai buvo vergijos
didžiausio įsigalėjimo laikotarpis. Šv. Benediktas stebėjo šią padėtį
ir ją lygino su Kristaus Evangelijoje skelbiamais teisingumo, visų
žmonių lygybės ir brolybės idealais.
Darbas anais laikais buvo laikomas žmogaus pažeminimu, vergo
dalia. Būti laisvu reiškė nedirbti, taigi gyventi naudojantis kitų
darbu. Šv. Benedikto šūkis "Orą et labora" - melskis ir dirbk - buvo
tikra revoliucija, kuri darbą iškėlė į aukščiausią žmogaus gyvenimo
sferą. Remdamasis Kristaus Evangelija, šv. Benediktas mokė, kad
darbas yra visų žmonių sulyginimo priemonė, nes darbu gali pilnai
pasireikšti Dievo vaikų laisvė. Malda ir darbas yra žmogaus gyveni
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Zarasų kalėjime sėdėjo apie šimtą kalinių. Birželio 24 d. "11 valandą
pradėjo šaudyti kalinius kalėjimo kieme. Kosolapovas, Gubanovas ir J.
Rugienius, vadovaujantys žudynėms, iš sąrašo įsakinėjo, kurį kalinį
išvesti. Kieme buvo paruoštas sunkvežimis lavonams išvežti. Pirmuoju
išvestą pik. Itn. Igną Pašių nušovė A. Petrovas, Joną Patniūną ir Joną
Gabrusevičių - milic. Iv. Bobrovas.
Tuo metu užskrido vokiečių žvalgybos eskadrilė, bėgantieji raudon
armiečiai ir vietiniai milicininkai apšaudė lėktuvus. Dolgovas, Šiškovas,
Glikmanas ir būrys kitų vietinių padeginėjo miestą ir ligoninę. Gaudant
kalinius, dūzgiant lėktuvams ir iš gatvės apšaudant, sausroje miestui
greit suliepsnojus, staiga, nežinia ir kur ir kas, iš kulkosvaidžio serijomis
smarkiai apšaudė kalėjimą ir aikštę. Galima įsivaizduoti padėtį - tai
pragaras!
Manydami, kad čia pat frontas ir kalinius išžudyti nebesuspės, J.
Rugienius ir kiti benzinu apipylė duris, tinko sienas, padegė ir pabėgo.
Padegtame kalėjime paliko užrakintus kalinius ir kieme lavonus.
Kraštutinių kamerų į aikštę kaliniai, pajutę padėtį, išlaužė duris. Keli
įbėgę raštinėn rado pamirštus raktus, tuoj atidarė visas kameras. Liepsnų
ir dūmų priedangoje, visiškoje maišatyje, nepastebėti kaliniai išbėgio
jo". (Jonas Juodvalkis. Mano dienos. Čikaga, 1973.)
Be to, įvairiose Lietuvos vietose besitraukdami raudonarmiečiai,
saugumiečiai nužudė apie 300 civilių žmonių, iš jų net 21 kunigą.
2. Jokiose NGB-NKVD suvestinėse neparodyta Lietuvos karininkų bei
kareivių išvežimo. O jų buvo išvežta ne vienas tūkstantis.
3. Mažiausiai vienas ešelonas 1941 m. birželio 18 d. pasuko ne j
Rytus, o į Šiaurę. Kai jie atvyko į Murmanską, jau buvo prasidėjęs karas.
930 ešelono kalinių vyrų (tarp jų buvo ir LTSR švietimo liaudies
komisaro Antano Venclovos brolis Pijus) surikiavo ir tūkstantį kilo
metrų pėsčius varė į Archangelsko srities taigą. Po 30 d. kelionės pėstute
jie tuojau buvo varomi į taigą kirsti eglių. Per pirmą žiemą jie beveik visi
išmirė. O karo pabaigje iš 930 liko tik 26. Vienas iš jų, Alfonsas Būtėnas,

ir dabar gyvena Širvintose. Jis sako, kad per visą pokario laikotarpį
Lietuvoje sutikęs tik vieną anos kelionės bendražygį.
4. 1941 m. birželio 22-30 Lietuvoje vykusio sukilimo dienomis žuvo
apie du tūkstančius sukilėlių.
Taigi nedaug bus suklysta, kai viskas bus suskaičiuota, kad 1940 1941 m. lietuvių tauta neteko apie 40,000 savo tautiečių. Vadinasi,
"LGG" knygoje kol kas įrašytos tik dviejų trečdalių aukų pavardės. Kas
atsimins dar beveik vieną trečdalį? Po trejų vokiečių okupacijos metų,
1944 m. vasarą, bolševikai antrą kartą atėjo į Lietuvą ir tuojau pradėjo
vykdyti savo 1940 -1941 m. pradėtą lietuvių tautos naikinimą, šį kartą
jau visuotinį - "nuo seniūno iki Kubiliūno". O kadangi lietuviai ne tik
nestojo į Raudonąją armiją, bet ir ginklu pradėjo priešintis okupantų
veiksmams, tai tas naikinimas darėsi vis ryškesnis: dabar ne tik gaudė
ir trėmė, bet ir šaudė. Kiek 1944 - 1945 m. bolševikai nušovė jaunų
Lietuvos vyrų vien todėl, kad tie jaunuoliai slėpėsi nuo bolševikinės
mobilizacijos, dabar jau niekas nesuskaičiuos, nes bolševikai tų nušautųjų
neįrašydavo net į civilinės metrikacijos mirties įrašų knygas. O arti
mieji, kurie būtų galėję prisiminti savo žuvusius sūnus ir brolius, taip
pat baigia išmirti. Šiandien mažai ir tokių, kuriems būtų svarbu juos
surašyti. Pasak žmonių, kam, čia visa tai ir prisiminti - vis tiek mirusiųjų
neatgaivinsi ir neprikelsi...
O ar neverta prisiminti? Ar, minėdami aukas Gedulo ir vilties dieną,
neturėtume prisiminti jų vardų ir visam pasauliui pasakyti: "Žiūrėkite
ir įsidėmėkite, kokį "rojų" bolševikai nešė lietuvių tautai"!
Nemažai žmonių bolševikai nužudė jau 1944 m. vasarą ir rudenį.
1548 žmonės buvo suimti iki 1944 m. lapkričio 1 d. (LKKI, 94). O kai
Lietuvos TSR prokuroras lapkričio 13 d. kreipėsi į SSRS prokurorą,
siūlydamas iš Lietuvos ištremti partizanų šeimas (t. p. 95), J. Bartašiūnas
su vietiniais milicijos daliniais ėmėsi griežčiausių priemonių prieš
vengiančius registruotis ir eiti į Raudonąją armiją. Čia dar į talką atvyko
gen. Vetrovo ir kelios kitos enkavedistų divizijos, kurios 1944 m.
pabaigoje ne tik gaudė ir šaudė, bet ir degino Klepočių, kitų kaimh
sodybas. O nuo 1945 m. sausio pradžios iki gegužės pabaigos (pėr
penkis mėnesius) NKGBsurengė 3423 operacijas, ku ių
metu nukovė 5214 partizanę, sulaikėar areštavo 47 tūkst. asmenų, tarp
kurių buvo 7,4 tūkst. partizan
i jiį rėmėjų ir 24,3 tūkst. nestojusi jjų
karinėn tarnybon. (Liudas Truska.
bolševikų ir nacių meta s ,
šitiek žmonių? Juk Lietu os
"Lietuvos rytas", 1993 04 24). Kur
ik apie tns tuksta us
kalėjimuose iki 19 06 15 būdav
kalinių. Bolševikai 1
m. į tuos pačius
ėjimus sugfūdo
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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO IR LIETUVIŲ IŠEIVIJOS
ŠIAURĖS AMERIKOJE JAV IR KA
NADOJE) KOMISIJOS SUDARYMO

Lietuvos Respublikos Seimas
nutaria:
1. Sudaryti Lietuvos Respubli
kos Seimo ir lietuvių išeivijos Šiau
rės Amerikoje (JAV ir Kanadoje)
komisiją:
2. Komisijos paskirtis - puoselėti
Lietuvoje ir Šiaurės Amerikoje (JAV
ir Kanadoje) gyvenančių lietuvių
bendradarbiavimą, rūpintis abipu
sia pagalba ir parama, keistis moks
line, kultūros ir kita informacija,
teikti pasiūlymus Lietuvos Respub
likos Seimui ir kitoms valstybinėms
institucijoms komisijos veiklos
klausimais.
3. Komisija steigiama ketvertų
metų laikotarpiui. Jam pasibaigus
Lietuvos Respublikos Seimas įver
tins jos atliktą darbą ir priims
sprendimą dėl tolesnės komisijos
veiklos.
4. Komisiją sudaro:
1) devyni (9) Seimo nariai (po
vieną atstovą nuo šių politinių
partijų ir politinių organizacijų,
turinčių Seime savo atstovų: LDDP,
Tėvynės sąjungos - Lietuvos kon
servatoriai, Lietuvos socialdemo
kratų, Lietuvių tautininkų sąjun
gos, Lietuvos krikščionių demo
kratų, Lietuvos demokratų, Cent
ro sąjungos, Valstiečių partijos,
Politinių kalinių ir tremtinių sąjun
gos);
2) penki (5) JAV ir trys (3) Kana
dos Lietuvių Bendruomenių tary
bų išrinkti atstovai.
Šiame straipsnyje nurodytos
politinės partijos, taip pat JAV ir
Kanados Lietuvių Bendruomenių
tarybos turi paskirti savo atstovus
į komisiją iki 1994 m. spalio 1
dienos.
Šios kadencijos Seimo veiklos
metu politinių partijų ir politinių
organizacijų atstovavimas komisi
joje nekeičiamas.
5. Komisija darbo posėdžiams
renkasi ne mažiau kaip du kartus
per metus komisijos nustatytu
laiku. Išnagrinėjusi klausimus ir

(nukelta į 4 psl.)

15,000. Dabar štai per nepilnus metus jau daugiau kaip 50,000 įkalintų
žmonių...
Reikia juos vežti į lagerius! Bet ne tik bolševikai, o ir dabartiniai
tremtinių sąrašų rengėjai bei sjcęlbėjai kalba tik apie tuos tremtinius,
kurie buvo išvežti iš Lietuvos per masinius trėmimus. O kas buvo
padaryta su kaliniais, kol kas niekas nekalba ir nerašo.
Visus 1945 metus kiekvieną mėnesį buvo vežami kaliniai iš Lietuvos
į tolimus Rusijos lagerius po vieną du kartus per mėnesį.
I. Bene pirmas kalinių ešelonas buvo išvežtas iš Kauno kalėjimo į
Kalinino kalėjimą 1945 m. sausio 31 - vasario 1 d. Šiuo ešelonu, kaip
rašo Jonas Šukys savo atsiminimų knygoje "Mane nuteisė sušaudyti",
buvo išvežti 1400 teistų ir neteistų kalinių.
Beveik tą pačią dieną iš Vilniaus Lukiškių kalėjimo į Stalinogorsko
lagerius buvo išvežta tūkstantis neteistų kalinių.
3. 1945 m. vasario mėnesį keli tūkstančiai Žemaitijos kalinių buvo
išvežti į Karelijos girias.
4. 1945 m. kovo pabaigoje keli tūkstančiai neteistų kalinių buvo
išvežta į Komsomolską prie Amūro.
5. 1945 m. pavasarį labai didelis ešelonas (pasak vieno šios "kelionės"
dalyvio, net 50,000, o iš tikrųjų tik 5000) neteistų kalinių buvo išvežtas
į Archangelsko sritį. į šį ešeloną daugiausia pateko tie žemės valdytojai,
kurie dėl vienų ar kitų priežasčių laiku nesugebėjo atiduoti vadinamųjų
pyliavų.
6.1945 m. pavasarį apie 1500 neteistų kalinių buvo išvežta iš Vilniaus
LDonbaso lagerius prie ten esančių anglių kasyklų.
7. 1945 m. birželio 29 d. buvo išvežtas didelis teistų kainių ešelonas
iš Kauno kalėjimo į Vorkutą.
8. 1945 m. rugpjūčio 9 d. buvo išvežtas teistų kalinių ešelonas iš
Vilniaus kalėjimų į Vorkutą.
9. 1945 m. rugpjūčio 16 d. iš Vilniaus kalėjimų į Vorkutą...neteistų
kalinių ešelonas.
10. 1945 m. spalio 10 d. iš Vilniaus išvežtas kalinių ešelonas į
Vorkutą.
II. 1945 m. spalio 24 d. iš Vilniaus geležinkelio stoties pajudėjo
teistų ir neteistų kalinių ešelonas į Vorkutą.
12. 1945 m. lapkričio 26 d. iš Kauno geležinkelio stoties išvežtas
didžiulis kalinių ešelonas į Archangelsko sritį. Čia vėl buvo nemažai
ūkininkų, neatidavusių nustatytų pyliavų.

(Bus daugiau)

Šiluva Amerikoje

- Tarptautinio valiutos
fondo delegacija, vadovau

Šiais metais rugsėjo 11 d. vėl švęsime Šiluvos Marijos šventę pas

Nekaltai Pradėtosios Marijos Seseris Putname, CT. Prieš beveik 400
metų Šiluvoje kritusios Marijos ašaros, kad Lietuva nutolo nuo Kristaus,
įgyja ypatingos prasmės dabar, kai mūsų aplinkoje taip daug pasimeti
mo ir taip dažnai pamirštamas Kristaus kvietimas jungti mūsų gyve
nimą su jo meile.
Susirinkim Putname kartu su Marija sudėti savo jausmą ir meilę i
geresnio gyvenimo ilgesį, j savo maldą, kad Kristus atnaujintų pasaulį,
kad jo Bažnyčios žodžio ir varpų skambėjime išnyktų šių dienų pakly
dimuose ištvinęs egoizmas ir žiaurumas.
Susitiksime Putname su neseniai atvykusia iš Lietuvos Nekaltai Pradė
tosios Marijos vienuolijos vyriausiąja vadove sės. Albina Pajarskaite ir
kartu su ja pagvildensime pasišventusi© gyvenimo svarbą mūsų aplinkoje
ir Lietuvos moraliniame atgimime, kurio dar ilgas kelias į tikrąjį viso
krašto pasišventimą žengti į Kristaus mums rodomą gyvenimo tikslą ir
prasmę.
Pakvieskime savo kaimynus ir pažįstamus atvykti į dvasinio atsinau
jinimo puotą, kuri prasidės mišiomis 11 vai. Jas laikys vienuolijos
kapelionas kun. V. Cukuras. Po mišių kartu papietausime 12 vai., o 1
vai. po pietų sės. Albina Pajarskaitė praves koferendją, kurioje
pažvelgsime, kaip Lietuvoje Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys vykdo
savo pašaukimo misiją. Po konferencijos 2 vai. 30 min. bus Šiluvos
atlaidų procesija, rožinio malda ir po to - palaiminimas.
Nepraleiskime šios progos dvasiniai atsinaujinti ir sustiprinti savo
viltį, kad mūsų aplinkoje ir Lietuvoje prašvis geresnė ateitis.

Č. M.

□ Rusijos kontražvalgybos tar
nyba rugpjūčio 24
d. areštavo du be
darbius vyrus ir
konfiskavo 21
svarą pramoninio
urano, pavogto iš
atominio karinio komp
lekso. Naujienų agentūros

Aplink
pasaulį

praneša, kad sulaikytųjų tėvai
dirbo tame komplekse, pavadin
tame Arzamas-16, ir buvo tiesio
giai susiję su urano-238 gamyba.
Uranas-238 yra naudojamas ato
minių elektrinių kuro gamyboje.
Jis taip pat yra naudojamas pluto
nio, pagrindinio atominių bombų
komponento, gamyboje, bet ši
technologija yra ypatingai sudėtin
ga. Valstybinės kontražvalgybos
tarnybos atstovas Valdimir Tomarovskij gasakė, kad pavogta me
džiaga nebuvo ginklų kokybės.
Pagal įstatymą sulaikytieji gali būti
nuteisti iki penkių metų kalėjimo.
□ Jungtinių Tautų oficialūs at
stovai rugpjūčio 24 d. išreiškė savo
susirūpinimą dėl Jono Pauliaus II
saugumo jo numatomo vizito rug
sėjo 8 d. į Sarajevą metu. Bosnijos
Serbų lyderis Radovan Karadzic
patarė Popiežiui nevykti į Sara
jevą. Jis pasakė, kad kai kurios
grupės ar individai gali bandyti
sužeisti Popiežių, o apkaltinti bus
Bosnijos serbai. Popiežiaus apsau
ga Sarajeve rūpinsis Jungtinių
Tautų taikos palaikymo kareiviai.
□ Ukrainos nepriklausomybės
deklaracijos paskelbimo dienos iš
vakarėse, rugpjūčio 23 d., Sevas
topolio miesto lyderiai balsavo už
tai, kad šis Juodosios jūros uostas
priklausytų Rusijai. Sevastopolio
miesto taryba 36 balsais už ir 3
susilaikusiais balsavo už "Sevas
topolio legalų Rusijos statusą".
Miesto taryba praktiškai patvirti

no birželio 26 d.
mieste įvykusio
referendumo re
zultatus, pagal
kuriuos 70% Se• > vastopelio gyven
tojų, kurių dauguma yra ru
sai, balsavo už Rusijos sta
tusą. Net Komu
nistų partijos ly

deris Jevgenij Marmazov, pasakė,
kad miesto tarybos sprendimas yra
grėsmė Ukrainos nepriklausomy
bei.
□ Medicinos žurnalas "Journal
of the American Medical Association" rugpjūčio 24 d. laidoje paskel
bė duomenis apie tyrimus praves
tus 8,205 žmonių, kurių amžius
virš 68 metų, grupėje. Yra dar vie
na priežastis, kodėl vyresnio am
žiaus žmonės turėtų reguliariai
sportuoti bei mankštintis: tai gali
juos, apsaugoti nuo pavojingos
rūšies vidinio kraujavimo, kuris
kiekvienais metais nužudo tūks
tančius amerikiečių. "Žmonės, ku
rie yra fiziškai aktyvūs turi žemesnį
rizikos laipsnį gauti "gastrointestinal hemorrhage", - pasakė Dr.
Jack M. Guralnik.
□ Rusijos prezidentas Boris Jel
cin aplankys Didžiąją Britaniją
rugsėjo 24-25 dienomis. Savo vizi
to metu jis susitiks su Didžiosios
Britanijos premjeru John Major.
Bosnija, kuri dominavo Major ir
Jelcin susitikimo metu Maskvoje
vasario mėnesį, greičiausiai vėl bus
aptariama dviejų lyderių pokal
biuose. Galvojama, kad ir radioak
tyviųjų medžiagų kontrabandos iš
Rusijos klausimas taip pat bus
paliestas susitikimo metu. Kara
lienė Elizabeth planuoja aplankyti
Rusiją rugsėjo mėnesio pabaigoje,
po Jelcin apsilankymo Anglijoje.
Tai bus pirmasis Britanijos monar
cho vizitas į Rusiją.

SUDAROMA LIETUVOS SEIMO
IR LIETUVIŲ IŠEIVIJOS
Š. AMERIKOJE KOMISIJA
(atkelta iš 3 psl.)
ištyrusi problemas komisija pa
ruošia pranešimus Seimui, paren
gia įstatymų projektus.
6. Komisijos posėdžiai yra teisė
ti, kai juose dalyvauja ne mažiau
kaip 2/3 komisijos narių. Komisija
priima sprendimus bendru suta
rimu. Komisijos posėdžiai yra at
viri.
Komisijos posėdžiuose su
patariamojo balso teise kviečiami
dalyvauti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės ministerijų, kitų val
stybės ir visuomeninių institucijų
atstovai.
7. Komisija iš savo tarpo išsiren
ka 2 pirmininkus - vieną iš Seimo
narių ir vieną iš Šiaurės Amerikos
Lietuvių Bendruomenių atstovų.
8. Komisijos nariai turi teisę Lie
tuvoje ir užsienio valstybėse pri
imti liudijimus ir pravesti apklausą
su jos veikla susijusiais klausimais.

9. Komisijos būstinė yra Vilniu
je Seimo rūmuose.
Nuo 1995 m. sausio 1 d. komisi
jos veikla finansuojama iš Lietu
vos Respublikos valstybės biu
džeto.
10. Pavesti Seimo valdybai skirti
Seimo rūmuose patalpas komisi
jos veiklai, aprūpinti ją materia
linėmis techninėmis priemonėmis.
Iš Seimui 1994 metams skirtų asig
navimų skirti lėšų, reikalingų ko
misijos darbui 1994 metais.
11. Nutarimas įsigalioja nuo jo
priėmimo.
LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO PIRMININKAS
Projektą teikia Seimo nariai: A.
Sakalas, M. Treinys, B. Gajauskas,
R. Ozalas, S. Burbienė, V. Petraus
kas, A. Vaižmužis.
Projektą rengiant dalyvavo V.
Maciūnas, A. S. Gečys, R. Narušienė.

pirmąsias Baltijos premijas.

— Lietuvos užsienio rei

jama A. Knoblio, lankėsi Lie
kalų ministerija šiemet jau
tuvos banke, susitiko su ban
apie 20 kartų buvo informuo
ko valdybos nariais bei de
ta, kad pažeidinėjama Lietu
partamentų direktoriais. Ap
vos oro erdvė. Dėl kiekvieno
tarti pokyčiai Lietuvos pini
atvejo ministerija siuntė pro
gų rinkoje, bankų veiklą re
testo notas Rusijos ir Baltaglamentuojantys įstatymai,
. rusijos Respublikų ambasa
tartasi dėl TVP memorandu
doms Vilniuje.
mo nuostatų. Užsienio eks
- Vokiečiu bankininkai
pertų nuomone, Lietuvos
padės rekonstruoti Šiaulių
bankų ir finansų sistemos raida ^JKordo" įmonę. Čia ketinama selabai priklausys nuo kuo greitesnio nas padangas perdirbti į kitus guLietuvos banko ir Komercinių ban- mos gaminius. Rekonstrukcija
kų įstatymo priėmimo.
.kainuos 12 mln. DEM. Dalį pro- Tarptautinio valiutos fon- jekto finansuos vokiečiai.
do valdytoju iš Lietuvos pusės
- Lietuvos ir Lenkijos siena
Vyriausybė paskyrė Lietuvos ban- Budziškių perėjoje lapkričio mėnesį
ko valdybos pirmininką K. Rat- bus atidaryta visų rūšių transporkevičių. Pasaulio banko, Europos tui. Iki šiol čia važiavo tik karinis
rekonstrukcijos ir plėtros banko transortas. Perėjos statybą Lenkibei Daugiašalių investicijų agen- jos pusėje vykdo vokiečių firma
tūros (MIGA) valdytoju paskirtas ’ "Tarbon", jai padeda dar dvi vokiefinansų ministras E. Vilkelis.
čių ir viena lenkų firma. PHARE
- Iki rugsėjo vidurio turi būti fondas statybai paskyrė 2,5 min.
pateiktos kandidatūros Baltijos ekiu. 20 hektarų plote bus įrengta
premijoms gauti - kiekviena vals 17 kontrolės juostų.
tybė gali pristatyti po du kandida
- Klaipėdoje atidaryta Lenki
tus. Lietuvoje tuo rūpinsis Vyriau jos laivų klasifikacinės bendrovės
sybės šiam reikalui sudaryta de (Polski Rejestr Statkovy) - laivų
vynių žmonių komisija. Lapkričio registro atstovybė. Čia jau pradė
mėnesį rengiamoje Baltijos Asamb dami išdavinėti saugios laivybos
lėjos sesijoje numatoma įteikti liudijimai Lietuvos laivams.

Prof. Birutė Ciplijauskaitė iš Chicagos šių metų poezijos
pavasaryje Lietuvoje skaitė savo eiles. Viktoro Kapočiaus nuotr.

SUPAZINDINAM SU ATA'S TAUPIAUSIOM
SKRYDŽIŲ KAINOM Į PABALTIJĮ
Ar Jūs skrendate biznio reikalais,
ar pasimatyti su giminėmis Pabaltyje,
Jūs nenorite gaišti laikę persėsdami
Maskvoje ar Frankfurte. Norite
nukeliauti kuo greičiau, be reikalo
neišleidžiant dar daugiau pinigy.
ATA's iš New Yorko į Rygę yra
greičiausias kelias. ATA paruošė
ums pigiausię ir maloniausię kelionę,
eurię jūs tikrai užsipelnėt. Į vienę pusę
cainos iš New Yorko ne aukštesnės
taip $429, ir žemos—iki $279
spalio mėn., ATA yra vienas iš
geriausiy pasirinkimy tarp aukšty
kainy skrydžiy kampanijy,

PATOGŪS PERSĖDIMAI JAV
Naudokitės ekonomiškais ATA's
skrydžiais į Rygę iš JAV miesty.
Pasirinkite {patogius TWA skrydžius,
kurie sujungia New Yorko ATA's
su Ryga.

SKAMBINKIT JŪSŲ
KELIONIŲ AGENTUI
ARBA ATA:

800-382*5892.

iš

NEW YORKO
.Savaitės dienomis

s399

. | vieny pusę
Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30

.

Savaitaaliais

$429
$349

J vieny pusę
Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30

.

Studentams

| vieny pusę, savaitės dienomis
Keliaujant nuo 6/1 iki 9/30

Alk

Isskrendant
jš

Savaitgalį

ATLANTA............... ....$561

Savaitės
dienomis
$531

BALTIMORE........... ....$520

$490

BOSTON................ ....$429
tCHICAGO.............. ....$484

$399

CLEVELAND.......... ....$520

$490

DALLAS................... ....$579

$549

DETROIT................ ....$524

$494

HOUSTON.................$579
t LOS ANGELES...... ....$547

$549

MIAMI...................... ....$569
MINNEAPOLIS..... ....$479

$539

NEW ORLEANS... ....$569
PHILADELPHIA..........$474

$539

PHOENIX............... ....$547

$517

$454

$517

$440
$444

PITTSBURGH......... ....$479

$449

SAN ANTONIO... ....$579

$549

SAN DIEGO.......... ....$547
t SAN FRANCISCO ....$547

$517

SALT LAKE CITY... ....$547
SEATTLE................. ....$549

$517

WASHINGTON D.C. .$520

$490

$517

$519

Visos kainos yra nustatytos perkant
skrydžius į abu galu
t fer ATA.
Visi kiti miestai per TWA sujungti su New Yorko,
tęsiant j Rygę per AIA.

American Trans Air
Bilietai turi būti nupirkit-7 dienos prieš išskrendant. Taip pat yra šiek tiek brangesni bilietai turintys mažiau suvaržymę.
Valstybiniai mokesčiai $32.95 sumokami atsiimant bilietus. Studentę amžius nuo 18 iki 26m., parodant
mokyklos I.D.. ATA suteikia patarnavimus į Rygę iki Spalio 30, 1994.

Vasarvietės koncertai
Kennebunkporte, ME
Pranciškonų vasarvietė Kenne
bunkporte šiemet ypatingai grabai
sutvarkyta, išdažyta, padekoruota.
Šioje sodyboje pajunti, ką gali at
likti veiklūs ir sumanūs tvarkyto
jai, kurie taip skoningai įrengė vi
sas patalpas.
Didžiojo centrinio namo kori
doriuje svečius sutinka maneke
nas - aprengta gražiais tautiniais
drabužiais lietuvaitė. Ji rankoje lai
ko gėlių puokštę, į kurią įdėta ir
keletas varpų. Koridoriaus dešinėje
ant sienos, tarp durų, apgalvotai
sukabinti dekoratyvūs kilimai, kad
nebūtų pažeistos sienos, paveikslų
ritmas. Kairėje pusėje pakabinti
paveikslai. Tai dažniausiai repro
dukcijos, bet jos vertingos, pri
taikytos prie aplinkos.
Vasarvietės raštinėje irgi jauku,
švaru ir malonu. Čia puikus svečių
priėmimas, patarnavimas.
Visi kambariai yra sutvarkyti,
iškloti kilimais, su įrengtais vo
nios kambariais, tualetais, drabu
žinėmis.
Lauko takai dekoruoti, iškloti

įvairiom plytom, pridėta gėlių va
zonų. O taką į baseiną net iš tolo
matai: kiek ten daug gėlių žydi!
Viduje laiptai visi atnaujinti, ap
dengti šviesiai gelsvu plastiku.
Abiejuose valgomojo kambariuose
sukabinta daug paveikslų. Čia savo
kūrinius išstačius! meno entuziastė Elena Vasyliūnienė, kuri metai
iš metų čia lankosi, praveda kon
certus. Kultūrinis gyvenimas yra
ypatingai gyvas: koncertai, litera
tūriniai vakarai. Tokiai veiklai čia
sąlygos kuo geriausios. Čia pat yra
didelė, jauki salė. Liepos gale čia
koncertavo smuikininkas Julius
Veblaitis. Jis dalyvavo net trijuose
koncertuose. Dainavo solistė An
gelė Kiaušaitė iš Keamy, NJ, akomponavo Juliaus Veblaičio dukra
Jūratė. Pranešėja buvo Elena Vasy
liūnienė. Scenos galinė siena pa
versta į dekoraciją, kuri vaizduoja
parką. Dekoracija salę dar pagilina
ir prie svečio labiau priartina gražią
šios apylinkės gamtą.
Čia buvo atvykęs ir Joe Thomas,
muzikas - vieno asmens orkestras.

į IŠ VISUR J
- Lietuvių Tautodailės Insti
tuto visuotinis metinis narių su

Pranciškonų vasarvietės scenoje po liepos 29 d. {vykusio koncerto. Iš k.: pianistė Jūratė
Veblaitytė, vasarvietės administratorius Tėv. Gabrielis Baltrušaitis, OEM, programos vedėja
Elena Vasyliūnienė, smuikininkas Julius Veblaitis, solistė Angelė Kiaušaitė.
Julius Veblaitis koncertavo ir su
juo. Buvo ir literatūros vakaras,
kur savo kūrybą skaitė Algirdas
Landsbergis su sūnumi Jonu, kuris
skaitė angliškai, o tėvas tuoj gražiai
išvertė į lietuvių kalbą. Čia gyvena
poetas Tarabilda, garsios dailininkų

Chicagos lietuviu žinios
Išvyko gyventi Lietuvon
Vis daugiau tautiečių išvažiuoja
apsigyvenimui Lietuvon, ypatin
gai pensininkai, vyresnio amžiaus
žmonės, kurie nori tėvynėje baigti
savo gyvenimo dienas. Rugpjūčio
4 d. į Lietuvą išvyko kun. Juozas
Juozevičius, kuris apsigyveno pas
savo seserį Kupiškyje. Jį tėvynėn
palydėjo dr. Jonas Račkauskas.

Laukiama
sol. Stasio Povilaičio
Chicagiečiai nekantriai laukia
žymiausiojo Lietuvos pramoginių
dainų atlikėjo - Stasio Povilaičio,
kuris jau trečią kartą atvyksta kon
certuoti į Chicagą. Jo koncertas
bus Jaunimo Centre rugsėjo 10 d.,
8 vai. vak. Šis populiarus daini
ninkas, jau 25 metus pasižymintis
Lietuvos estradoje, nuo Chicagos
pradės savo rudenines gastroles
Amerikoje ir aplankys tas vietoves,
kuriose nebuvo dainavęs praėjusį
pavasarį.

Brangus renginys
"Lithuanian Mercy Lift" - orga
nizacija, kuri remia Lietuvą, lėšų
sutelkimui ruošia pokylį Monteriore patalpose Lemonte rugsėjo
10 d. Šis "Vilties Sodo" vardu vadi
namas renginys gajia brangus, var
gu ar mūsų pensininkams įkan
damas. Bilietai dviems asmenims
kainuoja... 250 dol. Tačiau, atro
do, kad rengėjai tikisi, kad lietu
vių tarpe yra ir pakankamai tur

tingų žmonių. Skelbiama, jog ba
liuje gros Sauliaus Gylio vadovau
jamas "Žiburio" orkestras.

Rengiamos gegužinės
Balzeko lietuvių kultūros muzie
jus rengia gegužinę rugpjūčio 28
d. New Buffalo, Michigan valstijo
je (nepertoliausia lietuviais apgy
vento Union Pier miestelio) esan
čioje Stanley Balzeko sodyboje. Čia
programą atliks Lietuvos vyčių tau
tinių šokių grupė, kuriai vadovau
ja Frank Zapolis, Auksė Kane ir
Lidija Ringienė. Rugpjūčio 21 d.
Jaunimo Centre bus metinė Balfo
gegužinė, kuri žada būti linksma ir
įdomi.

Kun. Kęstutis Trimakas
važiuoja i Lietuvą
Kun. Kęstutis Trimakas, kuris
sekmadieniais laiko lietuviškas pa
maldas Šv. Antano parapijoje Ci
cero, jau ne pirmą kartą išvyko
dėstyti teologijos į Vytauto Di
džiojo universitetą Kaunan. Rug
pjūčio 14 d. po lietuviškų pamal
dų šios parapijos pastate įvykusios
kavutės (jos rengiamos kiekvieną
sekmadienį) metu įvyko atsisvei
kinimas su šiuo kunigu. Apie išvykstantįjį kalbėjo lietuvių veikė
jas dr. Petras Kisielius, o tautiečiai
neturtingiems teologijos studen
tams suaukojo 230 dol. ir per kun.
Trimaką įdėjo jiems nuvežti. Taip
pat šios kavutės metu komp. Da
rius Lapinskas parodė video juos-

Chicagos "Lituanicos" šventėje
buvo šlapoka
"Lituanicos" futbolo klubo meti
nis turnyras ir gegužinė rugpjūčio
13 d. Lemonte buvo smagi ir nuo
taikinga, jeigu neskaityti šlapių
aikščių (ypatingai šioje srityje
pasižymėjo viena iš jų). Iki pietų
stiprokas lietus padarė savo ir net

tą, vaizduojančią jo sukurtos ope
ros "Karalius Mmdaugas" pasta
tymą Jurbarke, kur jis pats asmeniš
kai dalyvavo ir dirigavo.

nubaidė dalį galimų žiūrovų, ku
rie visai nesiryžo keliauti į Lem
entą. Tačiau popietėje gamta jau
buvo "Lituanicos" pusėje ir nors
kelis kartus buvo pasirodę siau
bingi debesys, kurie nuplaukė be
kritulių.

Sekminių dienų Vokietijos ateitininkų šventėje vyskupas
Paulius Baltakis užriša juostelę įžodi davusiai Vasario 16osios gimnazijos mokinei Rasai Slankauskaitei iš Lietuvos.
Už vyskupo iš kairės stovi: Vasario 16-osios gimnazijos kape
lionas knn. G. Tamošiūnas, kun. V. Aliulis ir kuopos pirminin
kas A. Udrys.
M. Šmitienės nuotrauka

Atvyksta kanklių ansamblis
Vilniaus kanklių ansamblis rug
sėjo 6 d. atskrenda į Chicagą ir čia
rugsėjo 11 d. 3 vai. p. p. koncer
tuos Jaunimo Centre. Šį koncertą
ruošia Pranė Šlutienė. Iš Chicagos
ansamblis važiuos koncertams į
kitas lietuvių kolonijas.

Aprašo
Šv. Kryžiaus ligoninę

giminės, bet jau gimęs ir augęs
Amerikoje. Lietuviškai nebemoka,
bet su lietuviais draugauja. Apie
literatūrą kalbėjo Alė Staknienė.
Po tokių kultūrinių pobūvių
dažnai surengiamos ir vaišės.
Šiaip vasarvietėje labai puikus
valgis. Didžiulis stalas apkrautas
valgiaisT^ko tik nori, ką tik su
manai, ten tikrai surasi. Valgius
nuo bendro stalo reikia pačiam
pasiimti. Valgant merginos tuoj
surenka panaudotas lėkštes. Čia
duodami pusryčiai ir vakare pie
tūs, nes žmonės dieną išeina į

pajūrius, į miestelio parduotuves.
Valgomuosiuose kambariuose pa
tarnauja lietuvaitės, atvykusios iš
Lietuvos. Jos prižiūri, kad kamba
riai būtų švarūs bei tvarkingi.
Vyriausias administratorius yra
Tėv. Gabrielis Baltrušaitis, kuris
mėgsta mechaninius darbus, juos
supranta ir greitai pats viską patai
so.
Svečius priima Sofija Kazlaus

kienė. Ji atvyksta iš Floridos ir šios
vietos svečius apdovanoja ne tik
savo šypsena, bet ir parodo didelį
rūpestingumą. Paklausiau, iš kur ji
taip moka tvarkytis su gausiais
lankytojais, kurie atvyksta, išvyks
ta, kalba įvairiom kalbom. Pasiro
do, kad ji su vyru turėjusi savo
motelius, išmano šį biznį, moka
net kelias kalbas. Svarbiausia - ji
mėgsta svečių globos darbą. Va
sarvietė, jos koridoriai, kambariai,
takai ir gėlės yra jos visada mato
mos ir prižiūrimos.
Maine valstija turi savo didelius
turtus: gražią gamtą, pajūrius,
puikias vasarvietes, ir žinoma,...
skanius vėžius. Čia suvažiuoja dai
lininkai, muzikai, šiaip gamtos
bičiuliai. Ir tikrai malonu, kad prie
šio pajūrio puošmenų prisideda ir
lietuvių pranciškonų vasarvietė.
Kas keliauja pro šalį, prašom su
stoti ir pasigrožėti. 0 tai pamatyti
tikrai verta.
(P-P

į

"ChicagoTribune" dienraštis rug
pjūčio 14 d. laidoje plačiai aprašė
lietuvių įsteigtą Šv. Kryžiaus ligdnfp’Y''"'
nę. Straipsnyje rašoma, kad šią
ligoninę 1928 m. įsteigė šv. Kazimiero seserys ir ji turi 410 lovų,
Rašoma, kad 1991 m. ligoninė
turėjo apie 7 milijonus dolerių
nuostolių ir buvo prie bankroto
ribos. Tačiau vadovaujant energin
gam direktoriui Mark Clement,
ligoninė atsigavo ir jau baigus 1994
m. fizinius metus (iki birželio 30
d.) turėta arti 4 milijonų pajamų.
Gaila, kad šioje ligoninėje dabar
dirba tik keli lietuviai gydytojai,
nors technišką personalą sudaro
nemaža grupė lietuvių.

Los Angeles, CA
Sugrįžo Madonos statula

\Liepos 28 d. 12:30 vai. p. p. į Šv. Kazimiero parapijos klebonijos duris
pasibeldė du policininkai - detektyvai. Pasisveikinę, juodu moja klebortui ranka ir sako:
-Eikime prie bažnyčios stovinčios jų mašinos. Jums atvežėme gražią
Madonos statulą. Turėtum ją atpažinti, nes ji čia stovėjo 40 metų.
Nuėjęs prie mašinos pamačiau ant užpakalinės sėdynės paguldytą
Marijos statulą, kurią kažkas buvo pavogęs š. m. gegužės 13 d. Padėko
jau policininkams už statulos suradimą ir atvežimą. Dabar gražioji
statula vėl puoš mūsų bažnyčią.

Tautos šventės minėjimas
Š. m. rugsėjo 4 d., sekmadienį, Lietuvių Tautinės Sąjungos Los
Angeles skyrius rengia Rugsėjo 8-osios Šventės minėjimą. Minėjimas
įvyks Šv. Kazimiero parapijos viršutinėje salėje. Bus graži meninė
programa.

Dukterų balius

- Operos solistas Virgilijus
Noreika ir jo žmona baleto šokė

Š. m. rugsėjo 11 d., sekmadienį, po lietuviškų mišių, 12:00 vai. dienos
Lietuvos Dukterys ruošia rudens balių Šv. Kazimiero parapijos viršutinėje
salėje.

ja Loreta Bartusevičiūtė, pasibai
gus darbo kontraktui, iš Venecuelos sugrįžo į Vilnių.

Šaulių gegužinė

- Anglijos lietuvių pagrin
dinis sąskrydis - Tautos šventės

E. Šulaitis
Tad programa vyko pagal nusta
tyta planą ir gal kiek daugiau.
Kadangi paskutinėmis dienomis
prisidėjo dar viena komanda vyrų
grupėje, tai čia vietoje numatytų
keturių žaidė penkios. Pirma vieta
atiteko temperamentingiems "Maroons" žaidėjams, kurie sukalė 7
taškus (trys pergalės ir lygiosios).
Po jos liko šeimininkai - "Liths Lituanica" su dviems pergalėms ir
lygiomis. Tada ėjo "Sparta" su vie
na pergale ir trimis lygiomis, "Missouri" - dvi lygiosios, o paskutinėje
vietoje liko "Hyde Park" - be taškų.
"Lituanicos" komanda šį kartą
sužaidė visai neblogai. Aikštėje pa
sirodė ir vienas naujas žaidėjas futbolininkas iš Lietuvos - Dainis
Šimėnas, kuris gana gerai užsi
rekomendavo. Kiti buvo koman-*
dos senbuviai, komandos spalvas
gynė jau dešimtis kartų. Jiems
buvo nebloga treneruotė prieš nau
ją pirmenybių sezoną, kuris pra
sidėjo rugpjūčio 28 d. Rugpjūčio
18 d. Metropolitan lygos komandų
atstovų susirinkime turėjo būti
išdalintas naujas tvarkaraštis, kurį
paskelbsime vėliau. Kaip jau buvo
minėta, "Lituanica" naujame rate
žais I divizijoje.
Praėjusio šeštadienio turnyre
pasirodė ir "Lituancos" senjorai.
Jiems čia sekėsi kiek prasčiau negu
vyrams ir jie turėjo pasitenkinti
ketvirtąja vieta. (eJ.)

važiavimas įvyks rugsėjo 10 d.
pirm. Aldonos Veselkienės namuo
se, 216 Brock st., Gananoęue, Ont.,
K7G 1K4, Canada. Telef. 613 382
- 8448. Bus aptariama instituto
ateities veikla, išklausyta dail. An
tano Tamošaičio paskaita "Kilimų
technika ir menas". Planuojamas
seminaras apie pasigaminimą kilimams piešinių - projektų.
- Putnam, CT, rugsėjo mėn.
11d. pas Nekaltai Pradėtosios Mari
jos seseris ruošiama Šiluvos atlaidų
šventė. Ji prasidės mišiomis 11 vai.
Po to 12 vai. bus bendri dalyvių
pietūs, po pietų - koferendja apie
šios vienuolijos veiklą Lietuvoje.
Ją praves iš Lietuvos atvykusi vy
riausioji vienuolijos vadovė Albi
na Pajarskaitė. Po konferencijos
atlaidų procesija, rožinio malda ir
palaiminimas. Visi kviečiami su
savo kaimynais ir draugais atvykti
į šią dvasinės atgaivos šventę ir
įsijungti į bendrą maldą, kad Mari
jos užtarimu sulauktume švie
sesnės ateities savo aplinkoje ir
Tėvynėje.
-JAV LB XIII taryba, baigian
tis kadencijai, dešimtajame kore
spondentiniame posėdyje pagal
Lietuvių Fondo įstatus patvirtino
Lietuvių Fondo narių nutarimą
paskirti 150,212 dol. sumą iš LF
pagrindinio kapitalo švietimo ir
kultūros reikalams Lietuvoje.
- Anatolijui Kairiui, rašyto
jui ir dramaturgui, rugpjūčio 28 d.
sukako 80 metų. Sveikiname Su
kaktuvininką!
- Dr. Linas Sidrys ateitininkų
studijų dienose Dainavoje rugsėjo
3 d. kalbės tema "Poslinkiai lietu
vių dvasinėje kultūroje Lietuvoje
ir išeivijoje".
- Toronte, Ont., Kanadoje,
kasmet rengiami rašytojų iš dauge
lio pasaulio šalių susitikimai su
skaitytojais. Šių metų renginys
"Harbourfront Reading Series"
įvyks spalio 12-22 dienomis.
Dalyvaus per 100 rašytojų. Lietu
vos rašytojams atstovaus Tomas
Venclova.

Š. m. rugsėjo 18 d., sekmadienį įvyks Šv. Kazimiero parapijos viršutinėje
salėje Šaulių ruošiama gegužinė. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Šv. Kazimiero parapinė mokykla
Šv. Kazimiero parapinė mokykla naujus mokslo metus pradeda
trečiadienį, rugsėjo 7 d.. Mokyklą lanko 280 mokinių.

Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla
Š. m. rugsėjo 10 d., šeštadieni, prasideda nauji mokslo metai Litua
nistinėje Šv. Kazimiero mokykloje. Raginame lietuviškas šeimas leisti
savo vaikus į Lituanistinę mokyklą. Primename, kad į Kiškiukų Darželį
priimami vaikučiai tik nuo 3'/z metų amžiaus, ne jaunesni.
Sekmadienį, spalio 11 d., bus minima mokyklos 45 metų darbo
sukaktis, kartu su mokytojos Onos Razutienės, Spindulio steigėjos,
knygos pristatymu. Iš anksto pasiženklinkite tą dieną. Lauksime tėvų
pagalbos ir paramos,
*

Susikaupimo savaitgalis
1994 m. dvasinio susikaupimo savaitgalis, išvyka įvyks lapkričio
mėn. 4-5-6 dienomis, San Luis Rey vienuolyno patalpose, prie
Oceanside, CA.
130 metų senumo atnaujinti ir jaukūs pastatai ir juos supanti aplinka
sudaro labai tinkamą vietą nutolti nuo kasdieninių rūpesčių, susikaupti
ir arčiau pajusti Viešpatį Dievą.
Vienuolyno administracija mus kasmet rūpestingai ir maloniai pri
ima, globoja ir skaniai maitina.
Religinę savaitgalio programą sutiko pravesti kun. Aloyzas Volskis.
Kviečiame visus šv. Kazimiero parapijos narius pasinaudoti šia proga
ir kaip galint greičiau užsiregistruoti. Savaitgalio išvykos kaina - $100.00
vienam asmeniui.
Registracijos reikalais kreipkitės į Dalilę Polikaitienę telefonu (805)
496 - 9711.
L.Ž.

minėjimas įvyks rugsėjo 17 d.
Wolverhamptone. Rengia Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjungos
VVolverhamptono skyrius.

- Solistės Virginijos Bruožytės-Muliolienės koncertas Clevelande įvyks rugsėjo 18 d. Rengia
skautininkių draugovė ir Dievo
Motinos parapija.

-- LB Michigan apygardos
metiniame suvažiavime išrink
ta nauja apygardos valdyba: Liuda
Rugienienė - pirmininkė, Danutė
Petrusevičiūtė - sekretorė ir Jonas
Jonaitis.

- Vatikano radijo lietuviškos
laidos Lietuvoje girdimos kasdien
8:30 vai. vak. 31 ir 41 m. bango
mis ir kartojamos kitos dienos rytą
6:40 vai. Savo laidas programos
rengėjai stengiasi paįvairinti ben
dradarbiaudami su Romoje studi
juojančiais lietuviais kunigais ir
pasauliečiais, parengiančiais
teminius laidų ciklus, reportažus
ar pašnekesius apie Bažnyčios gyve
nimo aktualijas. Lietuviškų pro
gramų vedėjas yra kun. V. Veblen
tas.
\

Švelnumėlis

Amžius ir pinigai

Ras pirkėją

- Nesuprantu, kaip galėjai ištekėti
už tokio senio?
- Mano mieloji kai tu imi pini
gus, neklausi, kuriais metais jie
išspausdinti.

- Mamyte, ką daro žmogus su
automobiliu, kai jis visiškai susi
dėvi?
- Parduoda mūsų tėveliui.

•i. *

Skaitytojų laiškai
LAIŠKAS IŠ VILNIAUS
Margas genys, margas svietelis, margi žmonės, bet vis margesni
laiškeliai, kurie mus aplanko, vis dar iš nepriklausomos Lietuvos.
Viename iš jų, laiško autorius rašydamas apie užsienio kalbas sako:
"Dabar, daugelis pradėjo studijuoti kalbas. Ypač jaunimas. Vyksta
kursai, stovyklos, būreliai. Bolševikų laikais domėtis užsienio kalba
buvo nepageidautina. Net tie, kurie lankydavo kursus, jie visi buvo
KGB iškaltoje, kaip kandidatai į liaudies priešus ir šnipus”.
Palietęs dar nepertoliausiai nuskubėjusius laikus, laiške rašo: "Seniau
mes skaitėme tik šūkius "Šlovė TSKP", "Ačiū partijai", kurie, kaip keista,
labai greit, iš visų atminties, išgaravo".
Žvelgdamas į tik ką Vilniuje įvykusią Dainų ir šokių šventę, rašo:
"Labai nuostabi buvo Dainų šventė. Tai nuostabios akimirkos! Didelis
meno darbuotojų darbo ir organizacijos indėlis. Čia reikėtų paminėti
keletą žodžių ir apie svečius. Tai jaunimas, gimęs užsienyje, kuris blogai
kalba lietuviškai, o dar blogiau elgiasi. Viešbučio darbuotojai sakė, kad
tokių siaubo naktų nėra matę. Jie gėrė, mėtė butelius per langus, juos
svaidė į darbuotojus, keikėsi, lovose gulėjo su batais. Ir taip elgiasi
jaunimas, kuris yra arčiau dainų ir šokių! Tad kaip elgiasi tie, kurie yra
toliau nuo meno? Sakė, kad mūsų jaunimas, koks jis bebūtų, prieš juos
yra Dievo avinėliai.
Tai va, kol nepabendraujame, tai atrodo, kad tik mes blogiausi"!
Kas gi, pagaliau, galėtų tvirtinti, kad visa tai nemarga?

p. Palys

- Liaukis su ta zoologija.... Argi
negali manęs kitaip vadinti, kaip
tik avinėliu, katinėliu, paukšteliu!...
- Tai juk aš iš meilės, asile nera
liuotas.

Sunkumai prieš vedybas
’ Ką man daryti? - klausia dra
ugo jaunuolis, norintis apsivesti. Visos mergaitės, kurias atvedu
supažindinti su tėvais, nepatinka
mano mamai*
Draugas pataria: "Reikia surasti
mergaitę, panašią į tavo mamą".
"Taip ir padariau, bet ji labai
nepatiko mano tėvui".

Apie tėveli

Apie Bastiliją
Istorijos pamokos metu moky
toja klausia Jonuką:
- Kas paėmė Bastiliją?
- Tik ne aš.
Mokytoja skundžiasi tėveliui, jog
jo atžala blogai mokosi. Tėvas
atsako:
- Nežinau, ar jis paėmė tą Bastil
iją ar ne, bet į namus neparsinešė.
Mokytoja papasakojo mokyklos
direktoriui apie Jonuką ir jo tėvelį.
- Taaaip, jų visa šeima tokia, giliai atsidūsta direktorius. - Jeigu
jau ką paims - niekuomet
negrąžins.

Buvę turtuoliai
Prie šventoriaus vartų sėdi du
elgetos.
- Ar žinai, kad aš kadaise buvau
banko valdytojas?
- Žinau.
- Iš kur? - stebisi buvęs ban
kininkas.
- Buvau jūsų klientas.

Pinigu svarba

Iš garsios giminės

- Brangioji, man sunku rasti
žodžių...
- Nieko mielasis, svarbiausia rasti pinigų.

Miesto mero svainis mėgdavo
girtis giminaičio užimamomis pa
reigomis. Eilinį kartą sulaikytas už
kelių eismo taisyklių pažeidimus,
jis buvo nuvežtas į policijos nuo
vadą. "Vaikinai, ar žinote, kas aš
esu"? - nenurimo sulaikytasis. Bu
dintis, policininkas ramiai pažiū
rėjo į jį, surinko merijos telefono
numerį ir pasakė: "Praneškite me
tui, kad sulaikytas jo svainis ir kad
jis neatsimena savo pavardės".

Pavyzdingas elgesys

Valentinas Ramonis

Prie kasos
Banko tarnautojas neiškentęs
klausia lankytojo:
- Pagaliau sakykite, ar jūs norite
įnešti, ar išsiimti pinigus?
- Ar aš?... Norėčiau pasiimti, bet
kažkur nukišau pistoletą.

- Mamyte, ar tiesa, kad kiekvie
nas vaikas privalo turėti tėvelį?
- Taip, dukrele, tiesa.
- O kodėl mūsų šeimoje trys
vaikai, tačiau tėvelis - vienas?

Gerb. redaktoriau,
"Darbininko" 1994 m. rugpjūčio 12 d. numeryje, ’p.j." inicialais
pasirašęs asmuo labai aštriai kritikuoja dar neišėjusi, kokį tai "Lithuanian Heritage" žurnalą. Jis ji net palygina su "Kančių ir melų istorija",
tačiau giria dabartinės Lietuvos valdžios finansuojamą "Lithuania in
the World". Gal turėtų palaukti kol žurnalas išeis, tada būtų įdomiau
skaityti jo kritiką, nes nei jis nei mes to žurnalo dar nematėm. Tačiau
aš taip pat mačiau tą lankstuką apie kurį jis kalba.
Aš tame lankstuke niekur nepastebėjau jau tokio didelio lietuvių
spaudos ar redaktorių įžeidimo, kaip jis mini. Atrodo kad jame kalbama
apie ankstyvesnės imigracijos Amerikos lietuvių angių kalba leidžiamą
spaudą, kuri kaip visi žino, nepasižymi nei patrauklumu, nei punktu
alumu. O šis žurnalas žada tą pagerinti. Kiek suprantu jis taip pat bus
leidžiamas anglų kalba, tai pačiai publikai. Palaukim ir pamatykim, ar
tai bus ar ne. Tačiau niekur neskaičiau, kaip korespondentas rašo, kad
lietuviųredaktoriai būtų nemokšos, neišmanėliai ar panašiai.
Korespondentui taip pat nepatinka viena iliustracija, daryta prieš 40
metų nes pagal jį, žurnalas rašys apie dabartį, o ne senovę. Nežinau ar
jis tą lankstuką gerai perskaitė, nes ten visur minima Lietuvos istorija,
senovė, kalba, tautodailė, papročiai, tradicijos, legendos, geneologija ir
panašiai. Pasirodo, kad kada skaitom, ypač svetima kalba, vienas
vienaip suprantam, kitas kitaip.
Su pagarba,

- Šiomis dienomis tu labai kosti,
veidas pagelto... Pagalvojau, gal
yra koks nors pavojus.
- Ačiū, mieloji, kad taip rūpi
niesi mano sveikata. Nors ir nebu
vo reikalo kviesti gydytoją, bet jei
atėjo, tegul mane apžiūri.
- Jis ne daktaras, jis - draudimo
gentas.

Firmos vadovas sako ieškančiam
darbo vyriškiui:
- I šią vietą mes priimame tik
pavyzdingo elgesio žmogų.
- Taigi mane iš kalėjimo išleido
anksčiau laiko už pavyzdingą el
gesį, - paaiškino šis.

Nauji vargšai
- Kas atsitiktų, jeigu milijonie
rius savo milijoną išdalintų mili
jonui vargšų?
- Būtų milijonas ir dar vienas
vargšas.

Atsargumas
Verslininkui atėjus namo, žmo
na jam sako:
- Tavęs kambaryje laukia svečias.
- Bet aš nieko nekviečiau, - nuste
bo vyras.
Aš pati jį pakviečiau.
- O kam?

Šito viršininko neįmanoma ne
mylėti - atleis iš darbo.
Apie darbuotojų mandagumą
sunkiausia spręsti viršininkui. - Jautėsi pasaulio centru, kol jo
nenusodino "centras".
Degtukai perkami parduotuvėje,
geri batai - turguje, o dideli vir
šininkai - dideliuose kabinetuose.

fe

ei
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE

(Cor. 77th Street)

(HOPE)
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LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine.
368 West Broadway, Boston, MA 02127

TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IŠ BOSTONO Į VILNIŲ
□ Siuntinių agentūra VILTIS pristato siuntinius žmonėms asmeniškai į namus per vieną
mėnesį.
□ Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25. Rudens sezono persiuntimui taikoma
nuolaida: priklausomai nuo siuntinio svorio ir siuntimo vietos 1 svaro kaina yra nuo
69 iki 89 centų.
□ Visi siuntiniai yra apdraudžiami. Muito nėra.
□ VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES DOVANA.
Aukotojas gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro tremtinį, vie
nišą žmogų.

WE DELIVER
Tel.: 296 - 4130

J

ATGIMUSIOS
LIETUVOS DAINOS
Jūs galite namuose klausytis
gražiausių Lietuvos estradinių
dainų, jei įsigysite
trijų kasečių komplektą
(po 90 minučių kiekviena)
tik už 17 dol.
(Persiuntimui pridėti 2 dol.)
Dėl užsakymų skambinti1.
Darbininko administracijai
9 vai. r. - 4 vai. p. p.

tel. 718 827-1351
arba rašyti:

Darbininkas (administr.)
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Septynetas vieno laukia, jeigu
jis nevėluoja, o "užsilaiko".
Šiuolaikinis Cezaris: priprato,
kad už ji darytų kelis darbus.
Pasakyk visiems "Labas rytas", ir
aš tau pasakysiu, kuris iš jų tavo
viršininkas.
Vaikai valgo ir auga, viršininkai
sensta ir pučiasi.
Viršininkai ateina ir nueina, o
pavaldiniai... kenčia.
Koks viršininkas bebūtų, paval
diniai jame mato tik trūkumus.
Jis niekada nenusižengė savo
pagrindiniam principui - neturėti
principų.
Kuo aukštesnis pjedestalas, ant
kurio užlipo nykštukas, tuo geriau
matyti, kad jis - nykštukas.
Direktorius - toks pat žmogus,
kaip ir kiti, tik jis apie tai nežino.
Rėksnys viršininkas nė neįtaria,
kad įsimylėjėliai tylėdami susikal
ba.
Kiekvienam viršininkui reikalin
gas muzikinis minimumas: blo
giausiai sekasi tiems, kurie neišlai
ko takto.
Veršiu nebaubęs - viršininku
nebūsi.
Kartais darbas sustoja ne dėl to,
kad trūksta žaliavos, bet kad
viršininkas žalias.
Viršininko žvilgsnis^epavaldus
gamtos dėsniams: ir žiemą gali
žaibuoti.

New York-Vilnius-New York $675 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $675 r.t.
One way to Vilnius $450
One way to Kaunas $450

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

Apie viršininkus...

VVbodhaven, N. Y. 11421

VILTIS

Ir tuščia galva turi svorį, jei ji
priklauso dideliam viršininkui.
Stengėsi būti panašus į viršininką
ir tapo nepanašus į save.
Pradedantys kopti karjeros laip
tais svajoja kuo aukščiau pakilti,
baigiantys - kuo minkščiau nutūp
ti.
Kuo daugiau turi pavaldinių tuo daugiau žinančių apie tavo
trūkumus.
Atėjo šventė ir į mūsų kontorą:
šefo silpnybes jau perpratome.
Daugelis viršininkų apsistato
save nuliais - jie panašūs į gelbėji
mosi ratus.
Mūsų viršininkai visada buvo
kuklūs, tik jų vasarnamiai - ne.
Išsijungė televizorius - ir nutrū
ko viršininko ryšys su masėmis.
Mūsų viršininkas dargi šypso
damasis rodo dantis.
Nesvarbu, kuris iš mūsų teisus,
svarbu, kuris iš mūsų viršininkas.
Kai paaiškėja, kad viršininkas
neteisus, keičiasi pavaldiniai.
Viršininkas: Aš už save neatsakau
- aš atsakau už jus.
Aš galėčiau iš savęs po lašą iš
spausti vergą, bet kaip iŠ mano
viršininko išspausti vergvaldį?
Maskarade visi pažino direkto
rių. Jis, kaip visada, buvo su vir
šininko kauke.
Šiandien jis nepaperkamas tik
todėl, kad dar nežino savo vertės.

LIETUVIŲ KATALIKŲ SUSIVIENIJIMAS
Už prieinamus mokesčius siūlo
apdraudos planus.
Susivienijimas savo nariams moka
dividendus ir teikia pirmenybes
prašant mortgičii?.
Norį įsirašyti kreipkitės į Susivienijimo Centrą, 7173 So. Washington Street, Wilkes - Barte, PA 18701.
Didžiojo New Yorko lietuviai kreipkitės / Su
sivienijimo direktorių Joną A. Vainių, 3 Clare Dr.,
East Northport, N.Y. 11731. Namų tel. 516 2613797, ofiso tel. 718 847-2686..

MODERN, TOTAL HIP AND KNEE jOlNT REPLACEMENTS
ARE NOW BEING PERFORMED IN THE BALT1C STATES IN
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.

PAYMENT FOR THE SURGERY CAN BE MADE EITHER IN
THE U.S. OR IN THE INDIVIDUAL REPUBLIC.

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

Siuntinius priimsime šiuose miestuose:
WORCESTER, MA
BROCKTON, MA
CENTERV1LLE, MA
PROVIDENCE, Rl
LOWELL, MA
LAWRENCE, MA
NASHUA, NH
WATERBURY, CT
HARTFORD, CT
PUTNAM, CT
NORWOOD, MA
BROOKLYN, NY

rugpjūčio 27 d. 11 vai. ryto - 3 vai
rugsėjo 1 d.
4-6 vai. p.p.
rugsėjo 7 d.
3 - 5 vai. p.p.
rugsėjo 8 d.
4 - 6 vai. p.p.
rugsėjo 9 d.
12-1 vai. p.p.
rugsėjo 9 d.
2 -3 vai. p.p.
rugsėjo 9 d.
4-5 vai. p.p.
rugsėjo 10 d.
9-11 vai. ryto
rugsėjo 10 d.
1 - 3 vai. p.p.
rugsėjo 10 d.
5 - 6 vai. p.p.
rugsėjo 13 d.
6-7 vai. vakaro
rugsėjo 17 d.
12-4 vai. p.p. (Ku

Rugsėjo 24 d. visus pakviesime į iškilmingą mūsų LIETUVIŠKOS SODYBOS atidarymą South
Bostono Lietuvių klube, kuriame dalyvaus ir monsinjoras K. Vasiliauskas, atvyksiąs iš Lietuvos
VILTIES kvietimu.

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES I VILNIŲ
IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS
AMERIKOJE AR KANADOJE
Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455
Gintaras Karosas ir VILTIES ŠTABAS

(800) 654-2432

(201) 592-8780

Lituanistinė mokykla
New Yorke tebeveikia

k

New Yorko Maironio šeštadieni kyklos? Ar yra vaikų kaltė? Gal
nė mokykla 1993/1994 mokslo geriau pasakius ne vien tėvų, bet
metais veikė. Dėl sumažėjusio visos lietuvių bendruomenės. Gal
mokiniu skaičiaus ir pajamų mo net ir mokyklos kaltė. Visi yra
kykla buvo perkelta į Kultūros labai užsiėmę savo gyvenimu. Aš
Židinį. Girdėjosi gandų per pasku pati mažai turiu laisvo laiko, bet
tinius pora metų, kad nėra mokyk man atrodo, kad išlaikyti mūsų
los. Kas netiki kviečiami atsilankyti mokyklą veikiančią yra labai svar
šeštadieniais į Kultūros Židinį. bu ir todėl pati kas šeštadienį
Pamokos prasideda 9:30 ir baigiasi atsikeliu anksti ir šąlu visą žiemą
1 valandą nuo rugsėjo vidurio iki su darželine klase Židinyje. Esu
laiminga, kad ne viena taip jau
birželio pradžios.
Mūsų mokykla susideda iš vaikų, čiuosi, nes yra ir kitų žmonių,
gimusių ne tik Amerikoje, bet ir iš kurie tiki, jog mokykla turi veikti,
naujai atvažiavusių iš Lietuvos. ir jie kas šeštadienį lankosi ir dirba
Nors labai sumažėjo vaikų skai su mumis. Kai kuriem yra ilga
čius, mes tikime, kad yra svarbu kelionė, bet tas nesustabdo jų. Net
išmokti lietuvių kalbos, istorijos per sniego audras susirenka gru
bei kultūros. Taip pat yra labai pelė mokinių.
Yra grupė žmonių, kuri bando
svarbu, kad vaikai galėtų pabend
rauti su kitais lietuviais ir pamatytų, kad jie ne vieni. Yra ir dau
giau lietuviškų šeimų.
Teisybė, kad New Yorke suma
žėjo dėmesys lietuviškai mokyklai.
Tik reikia pasižiūrėti į mūsų mo
Šventasis Tėvas ne kartą yra kal
kyklos vaikų skaičių. Bet pasiklaus
kite savęs, kodėl taip pasidarė? Yra bėjęs apie būtinumą įtraukti visas
mokyklinio amžiaus vaikų New krikščioniškas bendruomenes į
Yorke, bet kodėl jie nelanko mo- sveikatos apsaugos sielovadinį dar
bą, tuo būdu padedant ligoniams
žmonišku ir antgamtiniu būdu
— Vyskupui Jonui įprasminti savo kentėjimus. Tačiau
Kalvanui - aštuonias kaip tik kančios ir skausmo klau
dešimt. Daugiau kaip simą išspręsti nepaprastai sunku.
Pastaraisiais metais atsirado ir
pusę šimtmečio vysku
pas Jonas Kalvanas gy nauja problema, kuri vartotojiškai
vena Tauragėje ir tar nusiteikusiame pasaulyje susilaukia
nauja istorinėje Marty vis daugiau pasekėjų. Tai eutana
no Mažvydo liuteronų zijos klausimas. Eutanazija, kuri
bažnyčioje. 1933-1936 etimologiškai reiškia "mirties pam. jis studijavo VDU lengvinimą", suprantama, kaip
Evangelikų teologijos galimybė dirbtiniu būdu priartinti
fakultete, 1940 m. or- gyvenimo pabaigą nepagydoma
dinuotas kunigu. Lietu liga segančiam ligoniui. Šie, prak-

kaip nors išlaikyti mokyklą vei
kiančią ir kai girdi gandus, kad
mokykla neveikia, tikrai' -kartais
pagalvoji: kodėl mes tiek darbo
įdedam dėl nieko. Bet paskui pa
matai kiek vaikams ta mokykla
reikalinga ir toliau dirbi.
Ar nebūtų geriau, jeigu vietoj
kritikos ir dejonių, New Yorko lie
tuvių visuomenė mėgintų įjungti
daugiau vaikų į šią mokyklą, o
drauge ir padėtų surasti daugiau
norinčių dirbti mokytojų.
Dar kartą kviečiame apsilankyti
į mokyklą kai prasidės šie mokslo
metai. Mielai priimsime vaikus ir
visokią paramą. Bus paskelbta "Dar
bininke" apie mokslo pradžią.
Dėl informacijos galima skam
binti: Rasai Ardytei-Juškienei (908) 686 - 6193, Jūratei Balsytei Spencer - (212) 362 - 9261, Audrei
Lukoševičiūtei - (718) 849 - 6083.

Audrė Lukoševičiūtė

RŪPINTIS, KAI NĖRA VILTIES
PAGYDYTI

vos evangelikų liuteronų vyskupu
ir Konsistorijos pirmininku jis
įšventintas 1976 metais. Dalyvau
ja Pasaulio liuteronų sąjungos veik
loje. Ligi šiol jis, atlieka ir kunigo....
tarnystę Tauragės parapijoj, lanko
kitas liuteronų parapijas, kurių Lie
tuvoje daugiau kaip pusė šimto, o
liuteronų apie 30 tūkstančių. Padė
kos pamaldose Tauragės bažny
čioje dalyvavo, o po jų Jo Eksce
lenciją vysk. J. Kalvaną sveikino
kitų konfesijų dvasininkai, svečiai
iš užsienio, iš įvairių liuteronų
parapijų suvažiavę žmonės.
— Pilietybės įsigijimą tiksli
na konstitucinis teismas. Konsti
tucinis teismas paskelbė nutarimą,
kuriuo pripažįstama, kad Seimo
sprendimas pakeisti nutarimo dėl
pilietybės įstatymo įgyvendinimo
tvarkos 5 punktą prieštarauja LK
Konstitucijai. Šiame nutarime nus
tatoma norma, kad asmenys, tar
navę SSSR ginkluotosiose pajėgo
se ir iki 1992 m. kovo 1 d. nutrau
kę tarnybą bei iki 1991 m. lap
kričio 4 d. gavę piliečio pažy
mėjimus, įgijo Lietuvos pilietybę.
Taigi šie asmenys vienu metu turė
jo Lietuvos ir dar kitos šalies pilie
tybę, o tai draudžia Lietuvos įsta
tymai ir Konstitucija.
- Pradėtas statyti vaikų kai
melis. Tarptautinis judėjimas SOS
Kinderdorf International, vykdy
damas savo programą ir vadovau
damasis sutartimi su Lietuvos vy
riausybe, stato Vilniaus, Ignalinos,
Tauragės ir Šiaulių skyrių delega
tai. Ataskaitinį pranešimą padarė
Lietuvos vokiečių sąjungos prezi
dentas vilnietis žurnalistas Ingvaras
Heinrichas Lotzas. Jis vėl perrink
tas šios sąjungos prezidentu.
— Vandens energija - pigesnė.
Pakilus Dauguvos vandens lygiui,
Latvijos hidroelektrinėse gerokai
daugiau pagaminama elektros en
ergijos. Perteklių latviai parduoda
Lietuvai, todėl Ignalinos atominė
elektrinė sustabdyta maždaug
dviem savaitėm - taip pigiau ir bus
sutaupyta branduolinio kuro.
— "Vilniaus bankas", Taupo
masis, Ūkio, "Litimpex" ir Vakarų
bankai Klaipėdoje pasirašė sutartį,
įkurdami bankų investicinę grupę
su 150 mln. litų kapitalu. Sakoma,
kad dėl to atsiras daugiau galimy
bių kredituoti stambius projektus,
racionaliau panaudoti iš Vakarų

bankų gaunamus kreditus.

- Komunizmo nusikaltimai
ir Lietuvos resovietizadja. Vilniu
je įvyko antroji konferencija iš cik
lo "Komunizmo nusikaltimai ir
Lietuvos resovietizacija", kurią
surengė opozicinės partijos ir judė
jimai. Pranešimus konferencijoje
skaitė: Algis Kašėta ("Partizanų
periodinė spauda 1944-1957 m.’),
Dalia Kuodytė ("Politinė ir karinė
mintis pokario partizanų spaudo
je"), Juozas Starkauskas ("Kunigas
Juozas Zdebskis - kovotojas už
Bažnyčios, Lietuvos ir spaudos lais
vę (pagal KGB operatyvinę bylą)",
kun. Kazimieras Kuzminskas ("Lie
tuvos Kronikos sąjunga (LKB kro
nikos platintojai pasaulyje"), Ni
jolė Gaškaitė ("NKVD-KGB agen
tūra pokario Lietuvoje") ir kt.
- Akcinė bendrovė "Agrotiekimas’ pernai turėjo 782 tūkst. litų
nuostolių. Pardavus Čečėnijai

mas nenumaldomai artėja prie
pabaigos, leisti kankintis nuo nepa
keliamų skausmų, jausti savo be
jėgiškumą ir būti našta visuome
nei? Bažnyčia juk irgi yra nori
padaryti laikinąjį gyvenimą kuo
labiau priimtinu, įnešti į jį vertybes, kurios neleistų žmogui pernelyg kentėti.
Bažnyčioje visuomet buvo ir te
bėra žmonių, kurie pasišventė tar
nauti ligoniams ir mirštantiesiems.
Vienuolės, dirbančios ligoninėse ,
Motinos Teresės įsteigtieji "mirš
tančiųjų namai". Visa tai yra mė
ginimai kokiu nors būdu paleng
vinti žmogui atsiskyrimą su šiuo
pasauliu.
Kai kuriose pasaulio šalyse jau
kuris laikas egzistuoja vadinamieji
"Globos namai". Lietuvoje irgi yra
bandymų įsteigti tokius namus,
įdomu susipažinti su italų patirtiil. mi, kuri buvo aprašyta šių metų
žurnalo "Jesus" antrajame mime?

tiškai nieko nepasakantys, žodžiai
yra vienareikšmiai: kalbama apie
žmogaus nužudymą vaistų pagal
ba.
Didelį atgarsį visame krikščio
niškame pasaulyje sukėlė praėjusių
metų pabaigoje Olandijos parla-><
mento priimtas eutanazijos įstaty
mas. Prieš eutanaziją griežtai pasi
sako Katalikų Bažnyčia, kuri gina
žmogaus teises ir gyvybę nuo jo
prasidėjimo iki mirties momento.
Žmogus savo gyvybę gauna iš Die-;
vo, ir jis pats ar kitas žmogus neturi teisės spręsti apie galimybę
gyventi.
i
Eutanazijos šalininkai nenusi-;
leidžia. Jie klausia, kokia prasmė
žmogui, žinančiam, kad jo gyveni-

Bus išleista trijų fotografų
knyga:
Jau baigiama paruošti spaudai
trijų fotomenininkų - Kazio Daugė
los, Algimanto Kezio, Vytauto
Maželio knyga, kuri vaizduos
Amerikos lietuvius.
Kazys Daugėla, jų vyriausias, dar
Lietuvoje jau kūrė meniškas nuo
traukas ir dalyvavo parodose. Kelia
vo per Vokietiją į Ameriką, visur
fotografuodamas, ieškodamas įdo
mesnių motyvų gamtoje, žmonių
grupėse. Fotografavo pavienius
žmones laiko tėkmėje, o labiausiai
mėgo gamtą ir ją nuoširdžiai su
prato ir vaizdavo. Prieš metus Lie
tuvoje išleista jo didelė nuotraukų
knyga, apie kurią rašė ir "Darbinin
kas". Jo kūrybai būdinga žmogaus
kelionė per gamtą ir paliktos tė
viškės ilgesys.
Algimantas Kezys kaip fotografas
susiformavo ir išaugo čia Ameri
koje. Jis jau yra išleidęs keletą kny
gų. Dabar rengia antrą knygą apie
Chicagą. Su savo nuotraukomis
yra dalyvavęs daugelyje parodų,
taip pat autorinių.
Svarbiausias jo kūrybos tikslas gamtoje ir aplinkoje surasti sim
boliką, gilesnę mintį, Kartais tas
vaizdas gali būti ir surrealistinis,

Australijos lietuvių ansamblis "Gintaras" Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventėje.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Vienų Italijos globos namų direk
ekspresionistinis, impresionistinis.
torius Ettore Cunietti savo veiklą
Jam svarbiausia vidinė nuotaika,
apibūdino taip: "Gydymas, kurio
kuri yra didžios visatos dalis.
laikomės mes, gali būti pavadintas
Vytautas Maželis kaip fotome
palaikomuoju, vietoje kai kurių
nininkas reiškėsi ir Lietuvoje. Fo
-onkologų siūlomų skausmingų
tografuoja ir gamtą, ię žmones,
operacijų, kurios kaip ir patys žino,
ieško geros kompozicijos, siekia
bus nenaudingos bei priartins ir
gero technikinio atlikimo.
taip jau netolimą mirtį. Mes krei
Amerikoje jis sustojo ties portpiame dėmesį ne vien į ligą, bet
retūra. Yra sukūręs daugybę neuž
pirmiausia į patį pacientą. Pagrin
mirštamų portretų. Jo fotografijo
dinis visų, dirbančių mūsų namuse įamžinti muzikai, dailininkai,
■ ose, principas yra šis: rūpintis net
rašytojai, visuomenininkai. Taip
ir tada, kai nebeįmanoma pagydy
susidarė didelė portretų galerija.
ti. Stengiarpės padėti žmogui
V. Maželis sutelkė Amerikos žy
paskutiniais jo gyvenimo mėne
miųjų lietuvių fotoportretų didžiu
siais, kai laipsniškai blogėja sveika
lę kolekciją.
ta, kai nustojama galimybės pa
Leidinį organizuoja Antanas čiam save aptarnauti, kai pašlyja
Skaisgiris, kuris vadovauja Vilniu
je didžiulei Spaustuvei. Jis čia
lankėsi, susipažino su fotomeni
ninkais jų kūryba. Nuotraukos tografijos redaktoriai. Už tų įvadų
knygai jau atrinktos. Viso knygoje ir atsivers pati portretų galerija.
Dabar baigiami paruošti tekstai.
bus apie 130 nuotraukų. Daugiau
sia portretų davė Vytautas Maželis. Truputį sunkumų sudaro vertimai.
Veidai prasideda su naująja ateivių Jie turi būti stilingi, pritaikyti prie
banga. Į tolimą praeitį nenueina nuotraukos ir nusakyti patį auto
ma. Taip verčiami lapai pasiekia ir rių.
Spausdinimo problemos jau da
mūsų laikus.
bar
vargina ir autorius, ir leidėją.
Atvertus knygą, pradžioje-bus
įvadai, kuriuos rašo Lietuvoje, fo- Knyga leidžiama nespalvota, tik
juoda - balta. Tokias nuotraukas
kokybiškai atspausdinti nėra taip
sviestą, mainais negauta 3300 tonų lengva.
Ar Lietuva turi tokią spaustuvę,
mazuto ir 3100 tonų dyzelinio
kuro. Firmos skolos tiekėjams - kuri galėtų puikiai atspausdinti
2,2 mln. litų, o bankams - 6 mln. menines nuotraukas? Būtų malo
litų. Prieita visiškai prie bankroto nu, kad knyga būtų puikiai ats
pausdinta: joje tiek daug veidų,
ribos.
- Rusijos premjeras V. Čer- tiek daug praeities. Tegu tai palie
nomyrdin ketina suteikti įgalioji ka ateičiai kaip mūsų epochos liu
■' (p.j.)
mus Kaliningrado srities adminis dytojas.
tracijos vadovui J. Matočkinui vesti
valstybines derybas su Lietuva.
Rusija Lietuvai "įveda griežtą re jas skirs ir išmokės Lietuva, ten
žimą". Jei Lietuva darys nuolaidų gyvenantiems lietuviams - Balta
Kaliningrado sričiai, tik tada pasak rusija. '
J. Matočkino, bus galima kalbėti
— Kad Lietuva sulauktų
apie didesnio palankumo režimą Švedijos vyriausybės paramos savai
lietuvių prekėms Rusioje.
bankų sistemai, turi tam pasiruoš
- Socialinės apsaugos piinis- ti. Pirmiausia, Švedijos ekspertų
trų susitarimu, garantuojamias Lie nuomone, "turi būti pataisyti bank
tuvos ir Baltarusijos piliečiams, roto procedūros ir bankų įstaty
gyvenantiems kaimynų valstybėje, mai". 10 mln. USD parama pasieks
pensinis aprūpinimas. Lietuvoje Lietuvą, ne anksčiau kaip metų
gyvenantiems baltarusiams pensi- pabaigoje.

psichika, žmogui suvokus savo
ateities perspektyvas. Mūsų užda
vinys - šį ligos laikotarpį padaryti
ne tokį nepakeliamą".
Šie "Globos namų" vadovo žo
džiai visiškai nereiškia, jog šioje
įstaigoje nesirūpinama ligonių gy
dymu. Priešingai, stengiamasi pa
naudoti visas įmanomas priemo
nes, jei yra bent kiek vilties pa
sveikti, tačiau kartu ryžtingai pa
sipriešinama bet kokioms bepras
miškoms intervencijoms.
Globos namų paskirtis - pagal
galimybes padėti ligoniams gyven
ti pilnakraujį gyvenimą, kilniai ir
giedriai nusiteikus sulaukti pas
kutinės dienos šiame pasaulyje,
taip, kad gyvenimas turėtų savo
vertę, o netaptų vien beprasmišku
paskutiniosios valandos laukimu.
Visi šių namų darbuotojai privalo
jautriai atsižvelgti į savo globoti
nių pageidavimus, rodyti tikrą su
sirūpinimą jų didelėmis ir mažomis
problemomis.
---Šioje sistemoje dirba vien tik
apmokami globos namų darbuo
tojai, arba, kaip mėgstama išsireikš
ti Lietuvoje, slaugantys žmonės.
Netgi pats pavadinimas Lietuvoje
iškart nuteiktų slegiančiai - "slau
gos namai" - kažkas bejėgiško, o
kartu lyg ir paniekinančio. Italijos
globos namuose kartu su slaugy
tojais ir gydytojais dirba psicholo
gas, socialinės rūpybos atstovas,
savanoriai slaugytojai ir būtinai kas nors iš šeimos narių. Keliamas
uždavinys ligoniu besirūpinan
tiems taip susigyventi su juo, kad
mirties valanda būtų sutikta gar
bingai, kad visas darbas, diena iš
dienos, visai grupei taptų pasi

ruošimu žengimui pro mirties var
tus.
Tačiau nereikia manyti, jog psi
chologinė pagalba tokioje ligoni
nėje - tai tik nuolatinis kalbėjimas
apie mirtį ir apie žmogaus mora
lines savybes. Labai svarbu, ir to
tiktai laikomasi, sudaryti nepagy
domam ligoniui kuo geresnes są
lygas: pakabinti ant sienos mėgia
mą paveikslą, leisti bendrauti su
draugais, tėvais ir artimaisiais, pa
ruošti tokį maisto patiekalą, kurio
ligonis nori. Globos namų kam
bariai neturi jokio panašumo į li
goninių palatas: tai šviesios patal
pos, kurios, kiek įmanoma, ligo
niui turi sudaryti namų įvaizdį.
Manoma, jog tai turi paskatinti
ligonį apmąstyti savo gyvenimą,
rasti tikras vertybes ir padaryti
galutines išvadas.
Globos namuose dirba ir dva
siniai vadovai. Kun. Carlo Stucchi, einąs šias pareigas Brescia glo
bos namuose, sako, jog jo darbas
visiškai nepanašus į kunigo, pa
kviesto suteikti paskutinius patar
navimus sunkiai sergančiam ligo
niui. Globos namų kapelionas
privalo ieškoti būdų padėti savo
globotiniams išspręsti jų vidines
problemas, nepriklausomai nuo jų
religinių pažiūrų. "Mes nesiekiame,
- kalba kun. Stucchi, - neįmano
mais būdais pratęsti ligonio gyveni
mą, bet stengiamės padėti suprasti
gyvenamojo momento vertę. Nuo
mūsų nepriklauso, kada baigsis
žmogaus gyvenimas, bet mes rūpi
namės, kad tas gyvenimas būtų
vertingas šiuo metu, nes kaip tik
tai ir išreiškia gyvenimo prasmę".
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Tėv. Leonardas Andriekus,
OFM dėkoja tiems (Rašytojų Drau
gijai ir Lietuvių Moterį Katalikių
draugijai), kurie jo jdbiliejinio
amžiaus proga ketino šį rudenį
Kultūros Židinyje surengti pager
bimus, bet jis nesutinka, kad tai
būtų daroma.
JAV LB Švietimo taryba skel
bia kasmetinį vajų lituanistinėm
mokyklom paremti. Išsiuntinėjo
vokus su grąžinimo lapeliu ir prašo
aukų. Savo laiške rašo: "Kiekvieno
iš jūsų parama teiks vilties gaivinti
lituanistines mokyklas". Lietuviš
kos mokyklos yra visų mūsų rūpes
tis, todėl visi prašomi auka jas
paremti.

Poetas Bernardas Brazdžio
nis su žmona buvo išvykę į Lietu
vą, dalyvavo dainų ir šokių šven
tėje, dviejuose literatūros vakaruo
se, apkeliavo nuo Biržų iki Anykš
čių, nuo Vilkaviškio iki Alvito,
susitiko su poetu Kaziu Bradūnu,
kuris vasaras praleidžia Lietuvoje.
Birželio 17 d. Kauno Vytauto
Didžiojo Universitetas Bem. Braz
džioniui suteikė garbės daktaratą,
į Los Angeles jis grįžo rugpjūčio
pirmoje pusėje. Lietuvoje juos
vargino dideli karščiai.

Dr. Albinas Šmulkštys,
turėjęs savo gydymo kabinetą
Gibbstovm, NJ, jį likvidavo ir išvy
ko gyventi į Lietuvą. įsikūrė Vil
niuje. Chicagoje liko jo brolis Vin
cas.
Iš Lietuvos grižo kun. Jonas
Pakalrųį>kis ir kun. Vytautas Pik
turna. Jie dalyvavo dainų ir šokių
šventėje, lankė pažįstamus ir gi
mines.

"Lietuvos aidas", patriotinės
minties, plačios informacijos dien
raštis, daugiausiai skaitomas išeivi
jos lietuvių, dėl daugiau kaip
dvigubai pabrangusio pašto, buvo
priverstas pakelti metinę oro paš
tu prenumeratą iki $130 nuo 1994
m. rugpjūčio 1 d. Čekį $130 rašyti
"Lietuvos aido" vardu ir siųsti JAV
įgaliotiniui adresu: Bronius Juo
delis, 239 Brookside Lane, Willowbrook, IL 60514. Tel. 708 9861613.
NAUJA KNYGA
Ką tik išėjo iš spaudos nauja
knyga - Tautos sukilimas 1941,
pirmoji dalis "Be šūvio". Autorius
Pilypas Narutis, pats organizavęs
sukilimą, aprašo savo kartos pa
stangas aršioje lietuvių tautos ko
voje su okupantais atgauti laisvę.
Apima laikotarpį nuo 1940 m. iki
1941 m. birželio 23 d. Knyga turi
404 psl. Spalvotas vršelis A. Sutku
vienės. Gaunama "Darbininko" ad
ministracijoje. Kaina 17 dol. Per
siuntimas - 1.50 dol.

"Darbininko”
A dministraciįoje
parduodamos
lietuviškos knygos:
Lietuvių - anglų kalbų žody
nas. B. Piesarskas, B. SveceviČius.
512 psl., kietais viršeliais. Turi apie
27,000 žodžių. Kaina 15 dol.

Anglų - lietuvių kalbų žody
nas. V. Baravykas. 590 psl., kie
tais viršeliais. Turi apie 30,000
žodžių. Kaina 15 dol.

"Moteris su baltu chalatu".
Dr. Konstancija Paprockaitė - Ši
maitienė. 494 psl. didelio formato
knyga kietais viršeliais. Čia telpa
35 medicinos daktarės pasakoji
mai apie išgyvenimus dirbant li
goninėse. Kaina 20 dol.
Užakant žodynus, pridėti po 1
dol. persiuntimui; užsakant "Mote
ris su baltu chalatu" - pridėti 2 dol.

t

Spaustuvė —(718)827-1350
Vienuolynas ._ (718) 235-5962
Vyskupas
(718) 827-7932
Salė (kor.) .— (716)827-9645
Salės adm
(718) 235-8386

Retos iškilmės Apreiškimo
parapijos bažnyčioje įvyks rug
sėjo 18 d. Tą dįeną bus minima
šios parapijos 80 metų sukaktis.
Drauge bus paminėta ir klebono
kun. Vytauto Palubinsko kunigys
tės 40 metų sukaktis. Sumą koncęlebruos vysk. Paulius Baltakis,
OFM, su vietos kunigais. Po mišių
bus pašventintas kryžius, kuris bus
pastatytas priešais kleboniją ir bus
matomas iš gatvės pusės. Kleboni
jos kieme bus pašventintas koplyt
stulpis. Po to parapijos didžiojoje
salėje bus pietūs. Pietų metų apie
parapijos 80 metų sukaktį kalbės
Paulius Jurkus. Programą praves
Romas Kezys. įėjimo auka 20 dol.

Negaunu "Darbininko"! To
kių skundų laikraščio adminis
tracija gauna daug. Kaltas tik paš
tas ir paštoriai! Laikraštis pastoviai
išvežamas į paštą trečiadieniais apie
1 vai. popiet. Skaitytojai! Skųskitės paštui, nes tik dėl jo persona
lo nerangumo laikraštis pavėluo
tai pasiekia Jūsų namus. Skambin
kite 718 990-1075. Rašykite: Postmaster, Mailing Reųuirements,
1050 Forbell St., Brooklyn, NY
11256. Tik Jūsų dažni skambučiai
ar laiškučiai paštui gali pakeisti
situaciją į šiek tiek geresnę pusę!
Vyskupo Pauliaus Baltakio,
OFM, artimiausioje veikloje:
Rugsėjo 11 d. - Sutvirtinimo
sakramentas, London, Canada.
Rugsėjo 25 d. - Sutvirtinimo sak
ramentas, Mississauga, Canada.
Spalio 2 d. - Šv. Andriejaus lietu
vių parapijos 100 metų sukaktis,
New Britain, CT.

"VILTIS", Lietuvos pagalbos
siuntinių agentūra, atvyksta į New
Yorką šeštadienį, rugsėjo 17 d. ir
siuntinius priims Kultūros Židinio
kieme nuo 1 vai. iki 5 vai. popiet.
WORCESTERY Maironio Parke, nuo 11 vai. iki 3 vai. popiet. Dėl
informacijų skambinkite (617)
269-4455.

Dėkojame
Kun. Adolfas Klimanskis, Šv.
Kazimiero parapijos klebonas Providence, RI, suprasdamas lietuviš
kos spaudos sunkias sąlygas ir
norėdamas stiprinti "Darbininką",
atsiuntė 200 dol. čekį. Adminis
tracija nuoširdžiai dėkoja už para
mą.
Kun. Jonas Gasiūnas, South
Pasadena, FL, apmokėjo savo pre
numeratą, atsiųsdamas 130 dol.
čekį. Nuolatiniam mūsų spaudos
rėmėjui nuoširdžiai dėkojame.

B. ir G. Aleksandravičiai,
Bloomfield, CT, užmokėjo prenu
meratą, atsiųsdami 100 dol. čekį.
jNuoširdžiai dėojame už paramą ir
džiaugiamės, kad tokių dosnių
rėmėjų ir aukotojų dėka "Darbinin
kas" gali lankyti skaitytojus kiekvie
ną savaitę.

Sveikiname
šimtametę
"Darbininko" skaitytoją
Eva M. Delakas, gyv. Gov's
Hs. Nursing Home, VVestfield, MA.,
jau sulaukusi 100 metų amžiaus,
dar mielai skaito "Darbininką" ir
vėl atnaujino prenumeratą. Lin
kime mielai mūsų skaitytojai geros
sveikatos, ilgų metų ir daug
džiaugsmo jos gyvenime.

ATLANTA Import Export,
Ine., siuntinių į Lietuvą persiimti-'
mo bendrovės atstovai, į New"
Yorką atvyks rugsėjo 3 d., šeštadie
nį, 12 -1 vai. popiet ir rugsėjo 15
d., ketvirtadieni 12 -1 vai popiet.
Siuntinius priims Kultūros Židinio
kieme, buv. spaustuvės patalpose.
Jokių muitų nėra. Dėl informacijų
skambinkite tel. (914) 258-5133.
(Žiūrėkite skelbimą 7 psl., kada
siuntiniai paimami iš kitų vieto
vių).

Iš LB New Yorko~
apygardos valdybos
posėdžio
Rugpjūčio 17 d. Kultūros Židinio
posėdžių menėje po dviejų mėne
sių pertraukos įvyko LB New Yorko apygardos valdybos posėdis,
kuriame dalyvavo ir apylinkių
pirmininkai. Pirmininkas Kęstutis
Miklas savo plačiame pranešime
apžvelgė atsiliepimus apie šių metų
Baisiojo Birželio minėjimą, apie
PLB išleistos "Lietuvos Kančių ir
Kovų Istorijos" pirmojo doku
mentų tomo sudeginimą tuoj po
minėjimo prie paminklo Kultū/oš
Židinio sodelyje. Anot pirminin
ko, šis įvykis Lietuvoje plačiai
nuskambėjo ne tik spaudoje, bet
ir per televiziją. Daugelis Lietuvos
laikraščių įdėjo plačius aprašymus,
pailiustruodami nuotraukomis ir
teigiamai komentuodami. Kai ku
rie laikraščiai patalpino pilną teks
tą New Yorko lietuvių pareiškimo,
kurio dešimt reikalavimų buvo per
skaityta prie paminklo prieš sude
ginant šią knygą.
Pirm. Miklas taip pat painfor
mavo apie savo kelionę į Lietuvą,
apie dalyvavimą Jurbarko 735 me
tų sukakties iškilmėse, Baltijos Vie
nybės Sąjungos steigiamojoje kon
ferencijoje Kaime, Dainų ir Šokių
šventėje Kaune ir Vilniuje, JAV LB
Ekonominių reikalų tarybos pasi
tarimuose su EBSW ir su INVALDA finansinėm institucijom dėl
Amerikos investavimų Lietuvoje,
taip pat apie savo susitikimus su
prezidentu Algirdu Brazausku, su
ministru pirmininku Adolfu Šle
ževičiumi ir kitais vyriausybės bei
Seimo nariais.
Prezidentas Algirdas Brazauskas
atvyks į New Yorką ir pasakys kal
bą Jungtinėse Tautose rugsėjo 30
d. Jo susitikimas su New Yorko
lietuvių visuomene nenumatomas.
Šiame posėdyje buvo patvirtin
tos Vasario 16 ir Baisiojo Birželio
minėjimų apyskaitos. Šiemet Va
sario 16 proga Lietuvių Bendruo
menei buvo gauta aukų - $2026.
Atskaičius visas išlaidas, likutis*
$1332 sumoje buvo išsiųstas JAV
LB Krašto valdybai. Iš tos sumos,
pagal JAV LB XIII Tarybos nuta
rimą, 30% turi būti atiduota Pa
saulio Lietuvių Bendruomenenės
valdybai. Dėl to buvo pasisakyta,
kad ši duoklė yra per didelė, ir fas
reikalas turėtų būti iškeltas naujo
sios XIV tarybos sesijoje, kuri įvyks
Washingtone rugsėjo 17 ir 18 di
enomis. Šioje sesijoje, taip pat ir
dieną prieš ten įvyksiančioje JAV
LB Visuomeninių reikalų konfe
rencijoje, numato dalyvauti visi
New Yorko naujai išrinktieji tary
bos nariai. Buvo daug diskusijų
dėl Brooklyno I-sios apylinkės,
kaip faktiškai neveikiančios, tolimesnio egzistavimo. Nutarta šį
reikalą išspręsti ateinančiame New
Yorko apygardos atstovų visuoti
niame suvažiavime, kuris įvyks
gruodžio 10 d.

Reikalingas pigns kam
barys atvykstančiam iš Lietuvos
chirurgui, kuris stažuosis Sloan
Kettering Cancer ligoninėje Manhattane. Gyvens nuo rugsėjo 9 iki
spalio 15. Pageidautina, kad ne
reikėtų ilgiau keliauti į ligoninę
kaip 45 min. Skambinti (516) 2774390. (sk.).

VYSKUPAS PAULIUS BALTAKIS, OFM,
APLANKĘS LIETUVOS IR UŽSIENIO
LIETUVIUS, DALIJASI ĮSPŪDŽIAIS (2)
- Jūsų Ekscelencija, Kaune Jūsų
lankymosi Lietuvoje metu vyko IIasis "Caritas* suvažiavimas.
f
Taip, liepos 23-24 dienomis vyko
"Caritas" suvažiavimas. Jame daly
vavo virš 800 atstovų iš Lietuvos,
Lenkijos, Vokietijos, Danijos, Šve
dijos, Prancūzijos. 10 vai. katedro
je aukojau mišias, buvau pagrindi
nis celebrantas. Liepos 24 d. taip
pat buvo aukojamos mišios. Jas
koncelebravo kardinolas V. Slad
kevičius, vyskupas S. Tamkevičius,
aš ir dar keli kunigai. "Caritas"
suvažiavimas baigėsi 5 vai. vakaro.
Buvo priimti nauji statutai. Anks
čiau centrinė "Caritas" vadovybė
kontroliavo visus Lietuvos padali
nius, dabar kiekvienoje vyskupijo
je liks atskiras "Caritas" vienetas,
kuriam pirmininkaus jos vysku
pas. Šie padaliniai tvarkysis ne
priklausomai nuo centro. Seselė
Albina Pajarskaitė buvo perrinkta
generaline direktore. Suvažiavimas
buvo labai vaisingas, jame pa
sidalinta problemomis. Pagrindi
nis "Caritas" uždavinys padėti
spręsti labai opias šiandieninės
Lietuvos socialines problemas:
pensininkų, ligonių, našlaičių,
alkoholizmo, b taip pat "Caritas"
padeda ir Lietuvos katechizacijai.
- Gal teko aplankyti ir Lenkijos,
Punsko krašto lietuvius?
Liepos 26 d. išvykau į Punską,
kur mes turime nesibaigiančių
problemų. Praėjusiais metais susi
tariau su vyskupu, kad paminklas
vysk. A.Baranauskui bus statomas
šventoriuje, kadangi miesto ribose
tokio paminklo statymas yra už
draustas. Lenkai, sužinoję, kad
planuojamas paminklo A. Bara
nauskui statymas pradėjo propa
gandos prieš A. Baranausko as
menį kampaniją, kaltindami vys
kupą lėnkiį riėkentimu ir pan. Da
bar palnuojamas susitikimas su
vyskupu, kur turėtų dalyvauti
skulptorius Lenkijos lietuvių bend
ruomenės nariai, klebonas. Kita
opi problema - Punsko bažnyčios
remontas, kuris numatoma, gali
kainuoti iki $100,000.
- Jūsų Ekscelencija, ar teko susi
tikti su jausnystės, mokslo draugais,
kurie visiems yra labai brangūs?
Liepos 29 d. Anykščiuose daly
vavau Anykščių gimnazijos 1-osios laidos 50-ečio paminėjime. Jis
prasidėjo labai didingai, jį orga
nizavo Anykščių rajonas. 7 vai.
Kultūros rūmuose įvyko B. Braz
džionio ir mūsų klasės draugo A.
Paulavičiaus (poetas ir muzikas,
Sibiro tremtinys) kūrinių koncer
tas. Liepos 30 d. tęsėsi minėjimas.
3 vai. J. Biliūno vidurinėje mokyk
loje įvyko iškilmingas susitikimas
-koncertas. Aplankėme senąją
gimnaziją. 2 vai. popiet Baranaus
ko muziejuje buvo atidaryta klasėsdraugo Valdo ir Kazės Šližių paro
da. 7 vai. vyko kitos klasiokės,
fotomenininkės Onos Pajadaitės
fotokūrinių paroda. Po parodos
atidarymo vėl buvo koncertas.
Dalyvavo buvęs direktorius Rapo
las Šaltenis, mokytojas J. Karosas.
Pirmoji Anykščių gimnazijos laida
nebuvo gausi, bet vaisinga. Bai-

VIKTORO KAPOČIAUS videokasetę, 2 vai., iš šiemetinės Dainų
ir šokių šventės Vilniuje, su paaiš
kinimais apie renginius atskirame
lape, galima gauti pas Salomėją
Narkėliūnaitę. Kaina $30 su per
siuntimu. Skambinti (718) 647-

2054. (sk).
Išnuomojamas kambarys
vienam asmeniui. Galima naudo
tis virtuve. Arti susisiekimo ir par
duotuvių. Skambinti (718) 235-

3961. (sk.).
A Journal of Baltic TradiReikalinga moteris slaugy tion: Myths, Folklore, Runes, Seati invalidę ligonę (invalido veži sonal Celebrations, Spirituality.
mėlyje), 55 metų, kalba lietuviš
kai. Turi gyventi šeimoje - West
Orange, NJ. Darbas prasidės nuo
spalio 1 d. Skambinti (201) 6690020. (sk.).

$10 US/4 issues-: Cheųue or M.O.
made payable to: Romuva/Canada P.O. Box 232, Stn. "D", Etobicoke, Ontario M9A 4X2 Canada.

(sk.)

Karaliaučiuje apaštalaujantis kun. Anupras Gauronskas prie
bažnyčios, į kurią vis dar neleidžiama Įeiti, klauso išpažinčių.
gėme 22 - iš jų 4 žymus chirurgai,
2 biologai, 2 farmadstai, 2 kunigai
ir Varšuvos miesto prokuroras. Po
ra klasės draugų žuvo per karą.
Sekančią dieną buvo Šv. Onos at
laidai. 12 vai. buvo koncelebruotos mišios. Po jų buvo iškilmingi
pietūs.
- Jūsų Ekscelencija, planavote
aplankyti Karaliaučiaus bei Sankt
Peterburgo lietuvius. Kaip sekėsi ši
kelionės dalis, kokie įspūdžiai?
Rugpjūčio 4 d. automobiliu iš
vykome į Karaliaučių. Apsistojau
Šv. Šeimynos parapijos bute. Įspū
džiai apie Karaliaučiaus kraštą tik
rai nėra geri - visos raudonos
žvaigždės tebekabo savo senose
vietose, namai visur apleisti. Kata
likų Bažnyčia dar neatgavusi nė
vienos bažnyčios. Tiesa, Šv. Šei
mynos bažnyčia jau oficialiai ati
duota Katalikų Bažnyčiai, tačiau
ten dar vis tebeįsikūrusi filhar
monija. Jos direktorius kraustytis
iš bažnyčios nežada. Tikintieji du
metus prie bažnyčios turėjo pa
maldas, tačiau filharmonija ne
siruošia išsikraustyti. Vokiečių or
ganizacija yra padovanojusi baž
nyčią priemiestyje. Ji labai graži,
joje atsilanko apie 300 žmonių,
Kikevieng sekmadienį vyksta pa
maldos rusų - vokiečių, lenkų ir
lietuvių kalbomis. Klebonu jau
penki metai ten darbuojasi kun.
Anupras Gauronskas. Jam talkina
trys seselės vokietaitės. Be Karaliausčiaus kun. Gauronskas aptar
nauja dar 14 lietuviškų bendruo
menių. Reguliariai kun. A. Gau
ronskas turi pamaldas Tilžėje, kur
yra statoma nauja bažnyčia ant
senosios pamatų. Statybą vykdo
Gervėčių statybinė organizacija
kartu su Šiaulių statybine bend
rove. Jau pastatytas visas rūsys, o
sienos, planuojama, kad iškils iki
Kalėdų. Ten aukojau mišias ir
pašventinau pirmąją koplyčios da
lį. Aukojau mišias Skaisgiryje,
Tilžėje, Ragainėje, taip pat ir Slovske. Žmonės suvargę, apleisti. Yra
lietuvių, kurie grįžę iš Sibiro nebu
vo įleisti į Lietuvą, todėl jiems
teko apsigyventi Karaliaučiuje.
Visame Karaliaučiaus krašte šiuo
metu priskaičiuojama iki 40,000
lietuvių. Apsilankymo proga pa
krikštijau 18 ir dviem porom su
teikiau moterystės sakramentą.
Kun. Gauronskas prašė, kad Lietu
vos episkupatas vasaros atostogų

Antano Masionio atsiminimų
knyga "Ateitininkų dvasia ne
palūžo" gaunama ir "Darbininko"
administracijoje, 214 psl. knyga
gausiai iliustruota. Kaina $10, per
siuntimo išlaidoms padengti pride
dama $2. Užsakoma adresu: "Dar
bininkas", 341 Highland Blvd.,
Brooklyn, NY 11207.

Moteris iš Lietuvos ieško dar
bo. Gali prižiūrėti vaikus, slaugyti
ligonius, dirbti namų ruošos dar
bus. Skambinti vakarais (718) 2353961. (sk.)
Moterims siūlomi darbai
amerikiečių šeimose. Siūlo patiki
ma agentūra. Moterys turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti
namų ruošos darbus. Skambinti
tel.: (516) 377-1401. (sk.).

metu atsiųtų seminaristų, kaip kad
daro arkivyskupas T. Kondrasevičius. Kun. A. Gauronskas labai
gražiai bendradarbiauja su lietu
vių bendruomene, veikia trejetas
lituanistinių mokyklėlių.
- Jūsų Ekscelencija, kaip sugyvena
įvairios religijos Karaliaučius krašte?
Dominuoja Rusijos Provoslavų
Bažnyčia, ji turi išskirtinę padėtį.
Pavyzdžiui, jeigu Romos katalikai
nori statyti naują bažnyčią, tai jie
turi gauti leidimą iš rusų provo
slavų vyskupo. Taigi, įvairios Baž
nyčios užima skirtingą padėtį.
- Lankėtės ir Sankt Peterburge?
Taip, rugpjūčio 12 d. išskridau iš
Vilniaus su "Lithuanian airlines"
lėktuvu. Mane pasitiko Romos
Katalikų Bažnyčios klebonas Pave
las Odins, Lietuvos Generalinis
Konsulas Sankt Peterburge Edvar
das Gružas ir Sankt Peterburgo
Lietuvių Kultūros Draugijos pir
mininkė Veronika Barčkutė. Pir
miausia iškilo nakvynės klausimas.
Viešbučiai Sankt Peterburge kai
nuoja nuo $300 iki $700 nakčiai,
t.y. nepaprastai brangūs. Man pa
dėjo Generalinis konsulas E.
Gružas. Jis man parūpino specialų
miesto viešbutį, kur puikūs trys
kambariai man nakčiai kainavo
tik $62. Bendrai, Lietuvos Gene
ralinis konsulas labai gražiai ben
dradarbiauja su lietuvių bendruo
mene, konsulato patalpose pla
nuoja įrengti biblioteką. Taip pat
daug padėjo Lietuvių kultūros
draugijos pirmininkė Veronika
Barčkutė. Jų draugija yra įsikūrusi
prieš 100 su viršum metų. Lietu
vių Sankt Peterburge yra apie
2,000. Jie visi išsibarstę. Susieina
tik vasario 16, sausio 13 ar kitomis
specialiomis progomis paminėti
lietuvių tautai svarbias datas. Jie
naudojasi Dievo Motinos bažnyčia,
aptarnaujama pranciškonų, bei jos
sale. Pamaldos bažnyčioje vyksta
rusų, lenkų ir lotynų kalbomis.
Lietuviai norėtų, kad 2-3 kartus
per metus iš Lietuvos atvyktų kuni
gas jų aplankyti - būtų dar viena
proga suseiti ir pabendrauti. Sankt
Peterburgo lietuvius taip pat slegia
ekonominės problemos, maistas
du kartus brangesnis nei Lietuvo
je. Karaliaučiaus bei Sankt Peter
burgo lietuvių prašymus perdaviau
arkivyskupui A. Bačkiui.
- Ačiū, Jūsų Ekscelencijai, už pokal
bį.

BUTAI

PENSININKAMS,

modernūs, erdvūs, savarankiškai
tvarkytis, gražioje aplinkoje, Mari
jos Nekalto Prasidėjimo seserų
priežiūroje. Pasinaudokite proga,
kreipkitės: Vilią.Maria, P.O. Box
155, Thompson, CT, 06277. (sk.)

TALPINTUVAI PER TRANSPAK siunčiami kas savaitę.
Skubius siuntinius siunčiame AIR
CARGO. Pinigai pervedami dole
riais. TRANSPAK, 2638 W. 69th
Street, Chicago, IL 60629. Telef.
312 436-7772. CONNECTICUT

valstijoje 203 232-6600. (sk.)

"Laisvės Žiburio” radijo
transliacijos yra girdimos sek
madieniais 9 vai. ryto iš kitos radi
jo stoties - KDM 1380 AM banga.

