
Lietuvos Respublikos am
basadorius Jungtinėse Tau
tose Oskaras Jusys. UN Photo

Dviejų draugiškų šalių 
ambasadoriai

Spalio 21 d. "Darbininke" prie Kęstučio K. Miklo, "Darbininko" 
korespondento Jungtinėse Tautose, rašinio apie naują JT sesiją įdėtoji 
nuotrauka buvo Islandijos ambasadoriaus Gunnar Palsson, o ne Lietu
vos ambasadoriaus Oskaro Jusio. Klaida gimė ne mūsų laikraštyje, o 
Jungtinių Tautų Photo Section. Dviejų šalių naujųjų ambasadorių 
nuotraukose, padarytose rugsėjo 22 d., buvo suklysta, sukeičiant pa
vardes. Tačiau pažvelkite į naujuosius šių dviejų mažyčių šalių amba
sadorius. Jie tikrai panašūs. Visi prisimename Islandiją, kaip pirmąją 
valstybe, pripažinusią Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Šios šalies 
tvirta pozicija stiprino Lietuvą sunkiausiose dienose. Lietuva brangina 
Islandijos draugyste. Klaida, užgimusi Jungtinėse Tautose, sukėlė šiuos 
prisiminimus. Atsiprašome skaitytojų ir Lietuvos bei Islandijos amba
sadorių už klaidą.

"Darbininko" Redakcija

Didžiausia 
Rusijos mafija - KGB
Vakarai kartu su Rusijos valdžia 

išsirengė į naują kryžiaus žygį - su 
organizuotu nusikalstamumu, rašo 
Michaelas Valleras (Maiklas Vale
ras) laikraštyje "Wall Street Jour
nal (Europe)". Iš tiesų reikia ben
dradarbiauti, kad būtų užkirstas 
kelias rusų krikštatėviams skverb
tis į Vakarų Europą, Aziją ir Ameri
ką. Bet toks bendradarbiavimas 
kelia pavojų. Rusijos organizuotų 
nusikaltėlių gaujos ne tik kovoja 
su valdžia. Daugeliu atvejų jos ir 
yra tikroji valdžia. —b

Rusijos kovos su organizuotu nu
sikalstamumu šerdis yra Federacinė 
kontržvalgybos tarnyba (FSK). Tai 
tas pats buvusios KGB vidaus sau
gumo organas. Paradoksalu, bet 
buvusios KGB operatyviniai dar
buotojai - taip pat ir nusikaltėlių 
pasaulio šerdis. Taigi jie ir kontro
liuoja naujuosius verslininkus.

Nereikia tuo per daug stebėtis. 
Kagėbistai - jau seniai savotiški 
verslininkai. Nuo 1917 metų, kai 
buvo įkurta ČK, jie veikė kaip šalies 
nomenklatūros, paskendusios ko
rupcijoje, agentai.

Bolševikams stiprinant valdžią, 
jie krėtė turtingesniųjų namus, 
vogė viską, kas papuolė po ranka. 
Vertingi daiktai buvo siunčiami į 
sandėlius, kataloguojami ir galų 
gale paskirstomi nomenklatūrai 
arba parduodami į užsienį už tvirtą 
valiutą. Tada Vakaruose ir buvo 
įkurti sovietų prekybos namai, ku
rių visi darbuotojai buvo kagė
bistai.

Chruščiovo ir Brežnevo laikais 
KGB vertėsi prekių, kurių nebuvo 
Sovietų Sąjungoje, kontrabanda. 
Tos prekės taip pat atitekdavo no
menklatūrai. Investuodami į Va
karų bendroves, kagėbistai plovė 
nešvarius pinigus, nelegaliai vertėsi 
stambiųjų ir lengvųjų ginklų preky
ba, jeigu reikėjo nudaigodavo 
priešininką, nesvarbu kurioje pa
saulio šalyje šis gyveno. Kagėbistai 
ėmė ir davė kyšius, šantažavo ir 
reketavo ne tik Sovietų Sąjungoje, 
bet ir užsienyje. Tai jiems nebuvo 
sunku, nes turėjo neaprėpiamas 
tėises: galėjo kištis į teismų, proku
ratūros darbą, sekti sovietų armi
jos karininkus. Daugelio žmonių, 
jeigu atsisakydavo bendradarbiau
ti, gyvenimą padarydavo nepa
kenčiamą. Visi tai žinojo, todėl tik 
labai dori žmonės nesidavė užver
buojami.

Galingiausia mafija
Kai Sovietų Sąjunga subyrėjo, ši 

mafija nusimetė visus civilinės

Islandijos ambasadorius 
Jungtinėse Tautose Gunnar
Palsson. UN Photo 

valdžios kontrolės pančius ir pasi
naudojo privatizacijos ir rinkos 
ekonomikos sudarytomis sąlygo
mis. Savo politine nepriklausomy
bę dar sustiprino jokiai kitai struk
tūrai neprieinama galia išvežti pini
gus.

Kai Michailas Gorbačiovas panai
kino Komunistų partijos valdžios 
monopolį, KGB suskato užpildyti 
politinį vakuumą. Prieš 1990 m. 
rinkimus į liaudies deputatų su
važiavimą Rusijoje ir kitose respub
likose KGB įsteigė specialius cent
rus organizuoti ir manipuliuoti 
rinkimų procesais. Buvo rengiami 
politinio ir organizacinio darbo 
seminarai KGB remiamiems kan
didatams. Šie gaudavo slaptą ki
tiems neprieinamą, informaciją 
apie būsimų rinkėjų problemas, 
reikmes ir norus. Anot slapto KGB 
informacinio biuletenio, 7756 KGB 
karininkai buvo iškelti kandida
tais į vietinius sričių ir federaci
nius įstatymų leidimo organus; 86 
proc. laimėjo ir tapo deputatais.

Tos pačios tendencijos pastebi
mos Rusijos verslo srityje. Pasak 
"Laisvės" radijo apžvalgininko Vik
toro Jasmano, perestroikos metais 
pirmuosius "privačius" bankus ir 
prekybos namus įsteigė KGB ir 
VLKSM (komjaunimas). Per juos 
buvo parduotos buvusios Sovietų 
Sąjungos strateginės mineralų, me
talų, kuro atsargos ir kitos gerybės. 
Vakarai neleido dempingo (išmesti 
šių prekių į rinką), kad nekristų 
kainos, todėl buvo pasinaudotax>r- 
ganizuotų nusikaltėlių kanalais. 
Maskvai reikėjo tvirtos valiutos ir 
ji ją gavo.

Kad būtų lengviau palaikyti ry
šius su nusikaltėlių pasauliu, Vaka
rų šalyse buvo įsteigti atramos 
punktai, užmaskuoti kaip bend
rovės. Pavyzdžiui, KGB pirminin
ko Vladimiro Kriučkovo sūnus bu
vo tokio punkto viršininkas Švei
carijoje. Vladimirovičius suklasto
jo sąskaitas ir pervedė daug dolerių 
į KGB ir Komunistų partijos vado
vų šeimos narių sąskaitas. Buvusio 
ministro pirmininko Valentino 
Pavlovo sūnus, dirbęs Liuksembur
go banke, taip pat prisidėjo prie 
šios aferos. Kai Rusijos parlamen
to komisija pradėjo ieškoti šių pini
gų, užsienio žvalgybos šefas Jev
genijus Primakovas sustabdė ty
rimą ir reikalas buvo užmirštas.

Tuo tarpu užplūdę Rusiją už
sienio verslininkai stengėsi už
megzti ryšius su dabartiniais ir 
buvusiais KGB karininkais kaip

Ar galiu priimti Komuniją?
Vatikane 1994 m. spalio 15 d. 

išleistas Tikėjimo mokslo kongre
gacijos laiškas katalikų Bažnyčios 
vyskupams dėl išsiskyrusių ir civi
liai vėl susituokusių katalikų komu
nijos priėmimo. Šis laiškas atsilie
pia į pastaruoju metu pagyvėju
sius ginčus dėl sielovados tų civi
liai vėl susituokusių katalikų, kurių 
ankstesnioji sakramentinė santuo
ka Bažnytinio tribunolo nėra pri
pažinta negaliojanti.

Tikėjimo mokslo kongregacijos 
laiškas primena katalikų Bažnyčios 
mokymą apie santuokos neišardo
mumą. Laiškas išsako Bažnyčios 
rūpestį dėl sunkumų ir kančių, 
kurias patiria nereguliarioje san
tuokinėje būklėje esantys tikintieji.

"Bažnyčios ganytojai yra pašauk
ti atskleisti tiems tikintiesiems Kris
taus meilę ir motinišką Bažnyčios 
artumą. Juos būtina priimti su 

verslo partneriais. To laikotarpio 
Rusijos įstatymuose buvo įrašytas 
reikalavimas, kad vienas verslo 
partneris būtų rusas. 1992 m. laik
raštis "Golos" rašė, kad 80 proc. 
visų bendrų su užsieniu įmonių 
(joint ventures) partneriai yra KGB 
karininkai. Beveik visose valsty
binėse ir pusiau privačiose bend
rovėse jie užima aukštus adminis
tracinius postus. Tradiciškai vie
nas iš jų direktoriaus pavaduotojų 
- kadrinis KGB karininkas.

Vakarų verslininkai, susidėję su 
KGB karininkais, gaudavo ekono
minių privilegijų. KGB karininkai, 
žinoma, broliaujasi su veteranais, 
todėl gali gauti slaptą informaciją, 
užmegzti asmeninius ryšius paleisti 
kitus mechanizmus, kad reikalai 
būtų greitai sutvarkyti - pavyzdžiui, 
biurokratai, tarp jų ir aukštai sėdin
tys, būtų papirkti ir tylėtų. Rusijo
je teisėtos sutartys sudaromos re
tai. Sutramdyti biurokratus mažai 
kas gali. KGB gali viską, todėl nau
dinga, kad bendros įmonės part
neris būtų KGB karininkas. Kai 
kurie Vakarų verslininkai net buvo 
sukūrę teoriją, pateisinančią tokią 
partnerystę - atseit slaptos polici
jos policininkai ir buvę šnipai taps 
verslininkais ir plėtos reformas.

Tačiau apsiriko. Sąžiningi sau
gumo karininkai nukentėjo, kai 
atskleidė korupcijos faktus ir pra
nešė Jelcinui. Pasak vieno buvusio 
KGB generolo, Jelcino vidaus sau
gumo šefas Viktoras Ivanenka mė
gino pasakyti prezidentui tiesą apie 
kai kuriuos kolegas ir už tai buvo 
atleistas.

Jelcinas įsteigė vadinamąjį akty
vo rezervą. Jo nariams, KGB ka
rininkams ir šnipams, buvo leista 
imtis verslo arba eiti valstybinę 
tarnybą ir naudotis visomis privi
legijomis. Rusijoje nėra įstatymo, 
nukreipto prieš interesų konfliktą 
(valdininkas turėtų tarnauti tik 
valstybei, o ne savo nauda rūpin
tis), todėl organizuota korupcija 
laikoma teisėta. Nebėra skirtumo 
tarp privataus verslo, reketo ir sau
gumo tarnybų. 

Vilnius, Gedimino prospektas. Pensininkė su šuniuku par
duoda obuolius po 2 litus už kilogramų.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

meile ir raginimu pasitikėti Dievo 
gailestingumu. Pagarbiai ir išmin
tingai jiems reikia nurodyti kon
krečius atsivertimo ir dalyvavimo 
bažnytinėje bendruomenėje kelius. 
Tie tikintieji nėra atskirti nuo 
Bažnyčios, jie lieka Jos nariais. 
Bažnyčiai rūpi ganytojiškai būti 
šalia jų ir kviesti juos dalyvauti 
Bažnyčios gyvenime taip, kad tai 
būtų suderinama su Dieviškosios 
teisės normomis, kurių pakeisti 
Bažnyčia negali. Būtina išsiskyru- 
siems ir civiliai vėl susituokusiems 
katalikams atskleisti, kad jų daly
vavimas Bažnyčioje nesuvedamas 
vien į galimybę priimti komuniją. 
Reikia padėti jiems suprasti daly
vavimo Kristaus aukos, mišiose, 
dvasinės komunijos, Dievo žodžio 
apmąstymo, gailestingumo darbų 
vertę. Būdama ištikima Jėzaus

narni dėl Bažnyčios mokymo apie 
santuokos neišardomumą".

Šis Tikėjimo kongregacijos laiš
kas atsiliepia į pastarųjų metų 

Kristaus žodžiui Bažnyčia prisf^ svarstymus apie išsiskyrusių ir nau-

Kokia čekistų įtaka verslui, gali
ma spręsti iš finansų ir statybos 
grupės "Most" veiklos. Pasak bu
vusių Maskvos KGB pareigūnų, jos 
strategai pasamdė nuo 800 iki 1000 
buvusių KGB ir Vidaus reikalų mi
nisterijos pareigūnų dirbti analiti
kais, makleriais ir tiekėjais. Analizės 
skyriui, svarbiausiam bendrovės 
prezidento Vladimiro Gusinskio 
patarėjui, vadovauja buvęs KGB 
pirmasis pavaduotojas Filipas Bob- 
kovas, neseniai buvęs Kriučkovo 
dešinioji ranka. Buvo aktyvus 1991 
m. rugpjūčio pučo veikėjas. Jo 
skyriuje dirba 60 KGB veteranų, 
tarp jų - buvęs KGB pirmininkas 
Viktoras Čebrikovas, demokratijos 
aktyvistus siuntęs į psichiatrines 
ligonines; B. S. Šulženko, Ukrai
nos KGB šefas; buvęs KGB sky
riaus, medžiojusio disidentus, va
dovas generolas Ivanovas.

Plačiai kalbama, kad "Most" kon
glomeratas paperka parlamento 
narius, nusistačiusius prieš čekis
tus. Bendrovė taip pat kuria infor
macijos priemonių imperiją, kad 
galėtų formuoti visuomenės nuo
monę. Verbuojami jauni žurna
listai profesionalai, palaikantys 
vakarietiškas reformas. "Most" kar
tu su "Stoličnyj" ir Kredito bankais 
remia liberalų dienraštį "Segodnia" 
ir Nepriklausomos televizijos tink
lą (NTT). "Segodnia", įsteigto tik 
prieš metus tiražas - 100 tūkst., o 
NTT žiūri 40 mln. žiūrovų. Ir "Se
godnia", ir NTT gana liberalūs, bet 
"Most" nekritikuoja.

Informacijos vieškelių 
plėšikai

Naują pavojų teisėtam Rusijos ir 
Vakarų verslui kelia Federacinė 
vyriausybės ryšių ir informacijos 
agentūra, Rusijoje žinoma kaip 
FAPSI. Jai atiteko buvusios KGB 
aukštos technologijos ryšių cent
rai. FAPSI veiklos sritis - elektroni
nis šnipinėjimas. Jau dabar ji be
veik kontroliuoja Rusijos teleko
munikacijas. Neseniai kontržval
gybos direktoriaus pavaduotojas

(nukelta į 7 psl.) 

pažįsta neturinti galios įteisinti 
naują sąjungą, jei teisėta ir galio
janti buvo ankstesnė santuoka. Iš
siskyrusių ir vėl civiliai susi
tuokusių katalikų būsena objek
tyviai priešinga Dievo įstatymui ir. 
kol tokia būsena tęsiasi, jie negali 
priimti komunijos, negali dalyvau
ti Eucharistiniame Bažnyčios ben
drume.

Ši norma nėra bausmė ar koks 
išsiskyrusių ir vėl civiliai susituo
kusių diskriminavimas. Tai objek
tyvi padėtis, kurioje komunijos 
priėmimas nėra įmanomas. 1982 
metais paskelbtame popiežiaus 
Jono Pauliaus II-jo apaštaliniame 
paraginime "Familiaris consortio" 
rašoma: "Jei tokioje būsenoje esan
tys asmenys būtų prileidžiami prie 
komunijos, tikintieji būtų klaidi- 

joje, civilinėje santuokoje gyve
nančių katalikų sielovadą. įvai
riuose kraštuose buvo siūlymų tam 
tikrais atvejais, tokioje būklėje 
esantiems tikintiesiems leisti pri
imti komuniją. Kaip būtina sąlyga 
buvo nurodomas pačių tikinčiųjų 
sąžinės sprendimas, kuris jiems 
leistų komuniją priimti. Pavyz

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

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

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, 
kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgevvood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvi- 
niai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

66-86 80 ST. KflDDLE VILLAGE, 
0UEENS N.Y. 11379

PH0NES (718) 326- 1282 ; 326-3150
TAI MtTSV VIENINTELĖ VIETA -

- GAUSI PARODU SALE -

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
LĖKTUVAI

* LAIVAI (CRUISES)
* TRAUKINIAI (AMTRAK) 

AUTOBUSAI
*- NUOMOJAMOS MAŠINOS
•r VIEŠBUČIAI

ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 
GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ 

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363 

TEL: 718 423 - 6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS
FAX 718 423 - 3979

džiui, jei asmuo jaučiasi nuoširdžiai 
bandęs išlaikyti ankstesnę san
tuoką ir visiškai neteisingai palik
tas, jei jis yra įsitikinęs, kad anks
tesnė santuoka buvo negaliojanti, 
bet to nesugeba. įrodyti Bažny
tiniame santuokos aukščiausiame 
tribunole.

"Kadangi santuoka yra visų pir
ma vieša realybė ir sakramentas, 
asmeniniai įsitikinimai dėl anks
tesnės santuokos negaliojimo nėra 
pakankami. Norint išvengti konf
likto tarp sąžinės ir objektyviai 
nustatomos tiesos, būtina toliau 
tobulinti Bažnytinių santuokos 
tribunolų galimybes objektyviai 
nustatyti santuokos negaliojimą ar 
neteisėtumą".

Tikėjimo mokslo kongregacijos 
laiškas vyskupams primena "Fa
miliaris consortio" enciklikos tei
ginį: "Tik tada, kai išsiskyrę ir 
civiliai susituokę vyras ir moteris 
dėl rimtų priežasčių, kaip pavyz
džiui, dėl būtinybės auklėti vaikus, 
negali išpildyti reikalavimo nebe
gyventi kartu, bet įsipareigoja visiš
kai susilaikyti nuo santuokinių 
santykių, jie, jei nesukelia papik
tinimo tikinčiųjų bendruomenei, 
gali priimti komuniją".

Laiškas surašytas Kryžiaus išaukš
tinimo šventėje, rugsėjo 14 d., ir 
paskelbtas spalio 15 d.
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Šventė, skirta įnirusiems
"Išnyksiu kaip dūmas, neblaškomas vėjo, 
Ir niekas manęs neminės"

T
uose Maironio minoriškuose žodžiuose slypi dvejopa 
tiesa apie "asmens" ir "bendruomenės" santykį.

"Asmuo" nori išlikti gyvas. Gyvas ne tik metafizine 
prasme - amžinybėje; gyvas ir sociologine prasme - "bendruomenėje"; 
gyvas savo darbo indėliu į bendrą gerovę; gyvas savo įmintom 
pėdom visuomeninės istorijos kelyje.

"Bendruomenė" "asmenį" eksploatuoja. Kai išsemia iš jo viską, ką 
galėjo, dairosi kitų. Čia ir prasmingas Maironio anas minoriškas 
žodis - "ir niekas manęs neminės".

Krikščioniška kultūra taiso šį, sakytum, egoistišką biologišką san
tykį tarp "asmens" ir "bendruomenės". Ji įpareigoja "asmenį" dirbti 
kitų gerovei - "mylėti artimą". Ji įpareigoja ir "bendruomenę" 
"asmens" atminimą palaikyti gyvą, nors jis būtų miręs.

Tuo dvejopu įsipareigojimu kuriama tauresnė, visuotinė "ben
druomenė" - gyvųjų ir mirusiųjų bendravimas. Tai kartojame ir 
katalikų Bažnyčios "Credo" maldoje - tikėjimo išpažinime. Tam 
bendravimui išreikšti ir pabrėžti yra skirta ir viena ypatinga šventė 
- Vėlinės.

Kokia gyva ir įvairiaspalvė yra Vėlinių tradicija visose tautose - 
civilizuotose ir necivilizuotose! Tai krikščioniško ir prieškrikščio
niško pasaulio tradicija.

Prieškrikščioniškosios epochos žmonės dėjo ant kapų valgius. 
Krikščioniškasis žmogus dega žvakeles, meldžiasi.

Tokia žmogaus prigimtis: jis išreiškia save regimais ar girdimais 
ženklais. Ir duona ant kapo, ir žvakelės ir maldos žodžiai bei 
veiksmai reiškia dvejopą žmogaus tikėjimą: tikėjimą gyvenimu 
anapus mirties slenksčio, tikėjimą bendravimu tarp gyvųjų ir mi
rusiųjų.

Susimąstymas apie ryšį su mirusiaisiais gali duoti dvasinės ramy
bės ypač šios dienos neramiam žmogui. Neramiam dėl to, kad jis 
jaučiasi vienišas. Vienišumas yra giliausias nusiskundimas, girdi
mas dabar iš didmiesčio žmogaus.

Valandėlei sutelkus mintis ties iškeliavusiaisiais anapus ribos, gal 
ims švelnėti anas vienišumo jausmas. Gal grįš jausmas, kad nesame 
vieni; kad esame vienybėje su artimaisiais.

O tie artimieji yra ne tik mylimieji siaura prasme šeimos nariai. 
Artimieji yra ir visos tautos mylimieji - Lietuvoje buvo lankomi 
žuvusiųjų savanorių, sukilėlių, partizanų, tautos veikėjų kapai.

Jie prisimenami ir kitomis progomis, bet Vėlinių dieną kiekvie
nam lietuviui širdis iš naujo leidžia pajusti, kokia plati yra lietu
viškoji šeima - šalia gyvųjų visuose kontinentuose joje yra tie, kurie 
šiame krašte iškeliavo amžinybėn ir tie, kurie Lietuvos miškuose 
liko be kapo; ir tie, kurių kaulai liko stepėse bei tundrose Kazachs
tane ar prie Pečioros; ir tie, kurie amžinybėn iškeliavo pro Vilniaus 
Liublinkos, Vladimiro, Stutthofo kalėjimus bei lagerius; ir tie, kurie 
buvo sušaudyti bei nukankinti.

Didelė yra mūsų mirusiųjų bendruomenė. Daug joje yra kankinių 
ir šventųjų. Šventųjų, kurie nėra įtraukti į sąrašus, bet kurių skaičius 
yra didesnis už kalendoriuose surašytus.

Pluoštelis laiškų, atsiųstų Toron
to Prisikėlimo parapijos Tarybos 
Labdaros sekcijos pirmininkei dr. 
Juditai Čuplinskienei, netyčiomis 
pakliuvo ir į kitas rankas.

Štai iš Kretingos apie žmones, 
kurie skurdo ir bado priremti prie 
sienos, rašo pranciškonas T. Anta
nas Grabnickas:

"... Kasdien mūsų įsteigtoje val
gykloje maitinami apie 200 žmo
nių. Iš jų 150 valgo kasdien, o 50- 
imt mėnesio pabaigoje, kai baigia
si atlyginimas. Daugelis šių žmonių 
gauna pensijas arba minimalų at
lyginimą, bet šių pinigų neužtenka 
maistui, o ką bekalbėti apie mo
kesčius už butą, elektrą, kurą... 
Žmonės puola į neviltį. Tai juos 
mes ir maitiname. Tačiau labdaros 
valgykla turi sunkumų. Trūksta 
lėšų. Rajono valdyba nežada jokios 
pagalbos. Vienuolynas remia kiek 
galėdamas. Šiemet buvome pasi
sodinę keturis hektarus bulvių. Ka
dangi buvo sausra, derlius prastas. 
Todėl reikės pirkti ne tik duoną, 
bet ir bulves, daržoves..."

Kretingiškių bene pati jauniau
sia vargo valgykla, kuri iš pradžių 
dar šiaip taip pati sugebėjo išsivers
ti, bet, padidėjus alkanų ir stoko
jančių, niekaip vien tik su savano
riais darbuotojais ir iš savo turimų 
išteklių negali išsilaikyti. Štai kodėl 
nedelsiant torontiškiams rašo tokį 
padėkos kupiną laišką Tėvas Asti- 
jus:

"Mano mintys vis sugrįžta į To
rontą... Čia pajutau Jūsų meilę 
Lietuvai ir jos žmonėms. Kiek jūs 
esate kantriai išklausę mūsų, atvy
kusių iš Lietuvos, daugelį aimanų, 
vargų ir kiek mes esame daug iš-

Kun. K. J. Ambrasas

kentėję ir kaip mes sunkiai gyve
name... Turbūt nėra buvę, kad Jūs 
būtumėte neatsiliepę į mūsų prašy
mus... Dėkoju Jums visiems pran
ciškonų, Šv. Antano kolegijos, Kre
tingos valgyklos ir vardu visų tau
tiečių, kurie užmiršo padėkoti. 
Vien tik pasišventusių torontiškių 
tautiečių pastangomis Liuvene teo
logiją gali studijuoti dvi kolegijos 
studentės. Ponas Gustaitis kolegi
jai surinko ir padovanojo biblio
teką. Teologijos magistrė Indrė 
Čuplinskaitė moko mūsų studen
tus bažnyčios istorijos ir anglų 
kalbos. Visų geradarysčių čia ne
suminėsi, bet labiausiai dėkoju 
Jums už tuos 200 (iš jų apie 70 
vaikų), kurie gauna kasdienę 
duoną iš Dievo ir Jūsų gerumo. 
Norėčiau ir aš su JUMIS laiminti 

. duoną ir melsti Gerąjį Viešpatį už 
Jus ir jūsų šeimas, norėčiau prisi
glausti prie Jūsų, kurie neatstu- 
miate nė vieno, kurie ateina pas 
JUS. Tepasilieka su JUMIS visais 
Dievo malonė".

Tačiau dosnūs ir supratingi Ka
nados lietuviai šelpia ne tik alka
nus kretingiškius. Kauno "Carito" 
valgyklai torontiškiai pradėjo siųs
ti paramą, kuri nenutrūksta ligi 
šios dienos. Jie ėmė remti ir 1994 
vasarį įsikūrusią 180 studentų šal
pos valgyklą Vytauto Didžiojo 
universitete. Kaip rašo "Carito" 
reikalų vedėja s. O. Virbašiūtė, stu
dentai maitinami "iš tų padų jūsų 
atsiųstų pinigų. Šiais metais pinigi
nės paramos negavome nei iš vie
nos organizacijos, nes įmonės 
bankrutuoja".

Toliau ta pati seselė rašo: "Geros

valios nuoširdūs rėmėjai! Leiskite 
visus Jus nuoširdžiai pasveikinti, 
palinkėti sveikatos ir nepavargti 
darant kitiems gera. Kad tikrai jūs 
mūsų geradariai, liudija jūsų dar
bai. Kaune, Vilniaus 46 veikia tik 
jūsų aukomis išlaikoma šalpos val
gykla. Iš tų padų lėšų atidarėme 
VDU patalpose tokią padą val
gyklą... Negalvokite, kad da, vieto
je, neieškome geros valios žmonių, 
kurie pagal galimybes mums pa
dėtų... Sunku žodžiais nusakyti jū
sų gerumą, kurį už daugelio tūks- 
tandų kilometrų atiduodate eko
nomiškai nuskurdintai Lietuvai... 
Jūsų aukojami pinigai tikrai pa
naudojami tikslingai. Iš Jūsų gau
namus pinigus buchalterė rašo 
atskiroje knygoje ir bet kuris iš 
Jūsų atvažiavęs gali tai pamatyti. 
Už Jūsų nuoširdumą, atidumą, gerą 
valią teatlygina Kūrėjas..."

Apie bene pačią pirmutinę Lie
tuvoje buvusiose sovietinėse ka
reivinėse 1992 gruodį Vilniaus 
arkivyskupijos įkurtą "Betanijos" 
valgyklą praneša s. Aldona Dalgė- 
daitė: "Batanijoje" šiuomet maiti
nami 500 žmonių ir dar šimtui 
alkanų maistas atvežamas į "Cari
tą" prie Katedros. Studentams šal
pos valgykla dar tik remontuoja
ma ir dar neaišku, kada ji pradės 
veikti, - patalpa labai nuniokota. 
Pasitaiko vienkartinių aukų, ret- 
kardais iš Ritos Dapkutės restora
no pasiseka gauti maisto atliekų, 
vasarą iš šiltnamio agurkų, bet 
pastovūs rėmėjai esat tiktai Jūs - 
Toronto Prisikėlimo parapija. Ka
dangi Vyriausybė ir miesto valdžia 
nei jokios pagalbos, nei prašymo 
sumažinti mokesčius už komu-

Vilniaus Raudonojo Kryžiaus ligoninė. Vietų ligoniams pakanka, bet trūksta vaistų, kitų 
gydymo priemonių.Viktoro Kapočiaus nuotrauka

nalinius patarnavimus nepatenki
no, Vilniaus šalpos valgykla laiko
si vien tik iš aukų. Valgykla - labai 
reikalinga, tik nepajėgiama paval
gydinti visų norinčių, sunku atei
nančius irzlius dažnai priekabius 
senelius, invalidus, ligonius kant
riai ir ramiai aptarnauti, laukiami 
savanoriai, kad atėję pabūtų su 
žmonėmis, juos pakalbintų, orga
nizuotų kokią pramogą, kurią kar
tas nuo karto dabar su vaikais per 
šventes surengia seselės...

Vilniaus arkivyskupas metropoli
tas Audrys Bačkis dosniesiems 
torontiškiams parašė tokius padė
kos žodžius: "Šį mėnesį vėl gavome 
"Betanijos" valgyklai skirtus pini
gus už spalio ir lapkrido mėne
sius. Nuoširdžiai dėkojame Jums 
ir visiems Prisikėlimo parapijos 
geradariams už nenuilstamą globą 
ir rūpestį mūsų vargšais. Artėja 
žiema, kuri daugeliui Lietuvos 
žmonių, deja, bus šalta ir alkana. 
Kainos vis kyla, o pensijos ir algos 
yra tokios mažos, kad neužtenka 
užsimokėti už butą... Siundu Jums 
man skirto vieno "Betanijos" lanky
tojo laišką, po kuriuo pasirašė de
šimt asmenų. Tokių padėkų gau
name ne vieną: "Didelę naštą už
dėjo Jums ant pečių seneliai, bet 
Jūs žinojote, kad atėjote aukotis 
savo artimui. Kaip gražu, kai jau
nas ir senas apmąsto savo gyveni
mo takus ir bėdoje ištiesia ranką 
ne tik paduodamas lėkštę sriubos 
ir duonos, bet laukia mūsų, šypso
si ir mus aptarnauja. Atėjus mūsų 
gyvenimo vakarui, mus paklaus, 
kokia buvo mūsų meilė. Atleis
kite, kad buvome nemandagūs, gal 
net įkyrūs. Esame be galo dėkingi 
visam valgyklos kolektyvui už jo 
rūpestį, už dirbančias, niekad ne- 
pailstandas rankas. Gerasis Dieve, 
laimink juos visus ir mūsų Tėvynės 
pavargusius vaikus!"

Pavartai, perskaitai šiuos žodžius 
ir rimtai pagalvoji: jei visos lietu
viškos bendruomenės, ypač lietu
viškos parapijos (iš kurių vienai 
Toronte supratingai vadovauja 
pranciškonas T. Augustinas Si- 
manavidus), išsisklaidžiusios po 
visus žemynus, bent po menką 
dalelę savo širdies ir aukų skirtų 
Lietuvoje badaujantiems, kiek mū
sų gimtojoje žemėje būtų nušluos
tyta ašarų, kiek pralinksmėtų ne
lemtų gyvenimo sąlygų prislėgtųjų. 
SOS ne ryt, jau šiandien, ypač 
artėjant žiemai, šaukia Lietuvoje 
alkstantieji. Argi neišgirsime šio 
tylaus, bet tiesiog aukštąjį dangų 
siekiančio šauksmo, kuris mus 
pasiekia net už jūrių marių, upių 
vandenėlių.

Montrealis

Lietuvos dienoraštis 1944 - 1994
Alfonsas Nąkąs

8

Praėjom per dvejus bilietų tikrintojų vartus. Abiem atvejais p. Nau- 
jokaitienė ne tik pati veltui įėjo, bet ir mus įprašė. Štai, ką reiškia 
kultūros direktorės stažas! Kalvų kalvos buvo nustotos, nusėstos, nu
gultos publikos. O slėny, estradoje, tai dainavo chorai, tai šoko ansam
bliai, tai veikė kartu chorai ir šokėjai. Kuo labiau temo, tuo buvo 
įspūdingiau. Tik visa bėda, vienur matomumas buvo ne koks, kitur 
prastai girdėjosi. Vietas keisdami, išbandėme daugelį pozidjų. Parką su 
Jonu palikome baigiantis 23:00 valandai. Buvo tik ką sutemę. Parke 
tarp Neries ir Katedros ant suolų glamonėjosi porelės (pabandytų 
Chicagoje!), Gedimino prospekte šen ir ten klegėjo būreliai jaunimo 
(matyt vietinis, su svečiais iš užjūrių, nes tarp lietuviškų frazių pasigirs
davo ir vienas kitas angliškas žodis). įlipome į troleibusą nr. 3, Žvėryne 
iš jo išlipome Kęstučio / Latvių gatvių sankryžoj. Buvo pusvalandis iki 
vidumakdo. Nei užmušti, nei primušti, sugrįžome į švariai paklotas 
lovas.

įrašiau paskutinį 8-sios pirmos pilnos dienos Vilniuje, sakinį: "Šian
dien matėme dalį gerosios Lietuvos".

"Mes buvome, mes esame, mes būsime"
Tokį šūkį radome Žalgirio stadione, atėję į Tautinių šokių šventę 

liepos 9-sios pavakary. Tokiu šūkiu skardenos! ir Dainų šventė sekančią 
dieną, liepos 10-tą- Ar nebuvo išvis, ar tik nei aš, nei mano vilniečiai 
giminės negavome šių švenčių informacinių leidinėlių, su veikėjų 
pavardėmis, su šokių grupių bei ansamblių, su chorų pavadinimais, su 
nuorodomis apie vietoves, iš kur kas į Vilnių suvažiavo. Gera šitaip 
rašyti, jokios atsakomybės. Pagaliau rašyti kaip nors nuosekliai, pro- 
tnkęHškai, nebėra nė reikalo, nes visur, ir "Darbininke", aprašyta prieš 
mėnesius. Noriu tik kiek pasigrožėti. Ir noriu kiek pakritikuoti.

Tik iš "Darbininko" sužinojau apie pagoniškas tendencijas Žalgirio 
stadione. Didelį įspūdį paliko man minios žmonių, kai visą pusvalandį 
yrėmės iki savo vietų. Atrodė, kad čia visas Vilnius suėjęs, o kai 

susėdome, tai matėme dar ir tuščių vietų. Sesuo mums buvo nupirkusi 
bilietus po 10 1. Sakė, buvę daug brangesnių. Matomumas geras. Netoli 
nuo vyriausybės ložių.

Dairiausi į grėsmingą debesį. Dairėsi ir kiti. Lis, ar nelis? Artėjant 18 
valandai, publika aplink mane ėmė ploti. "Kodėl ploja? Stadiono arena 
tuščia", klausiu gimines. Alfredas: "Žiūrėk, dėde, eina Landsbergis! Jam 
ploja". Tuo metu prof. Vytautas Landsbergis jau ėjo, ranka mojuo
damas, pro mus. Supratau, kad kas jo populiarumą neigia, meluoja.

Prasidėjo lygiai 18 vai., berods, prez. Algirdo Brazausko kalbele, bet 
dėl jos nebesu tikras. Vingio parke, rytoj, tikrai jis kalbės. Menu, kaip 
atpleveno kokios baltos vaidilutės ir atnešė ugnį. Paskui šokis sekė šokį. 
Laikas ėjo. Debesys artėjo. Nerimas kilo, nes tuoj, tuoj akštėje pasirodys 
užsieniečiai šokėjai. Prapliupo lyti kaip tik tada, kai savo repertuarą 
pradėjo Kanados, JAV, Australijos, Lenkijos, Rusijos, P. Amerikos kraštų 
lietuviai. Tai nebuvo kažkokia floridiškai tropiška liūtis, bet visgi lijo 
gan sodriai. Laukiau, kad šokius nutrauks. Nenutraukė, nors tautiniai 
ilgi sijonai pažliupo ir pynėsi šokėjoms aplink kojas. Kad ir nebe taip 
grakščiai tie šokiai išėjo, jos išlaikė. Lijo ir ant skėčiais besidangstančios 
publikos, bet mūsų, sutūpusių ant kietų suolų, rūpestis buvo šokėjai. 
Baigusiems gausiai plojome. Prasidėjęs 19:20 lietus baigėsi lygiai 20:00 
valandą. Tos 40 lietaus minučių liepos 9, ne tik Vilniuje, bet turbūt ir 
kiekviename Lietuvos kampely, buvo paskutinis didesnis lietus iki 
rugpjūčio mėnesio. Nuo čia prasidės istorijoje negirdėti karščiai, mūsų 
Fahrenheito termometru matuojant kasdien sieks tarp 90 ir 100 
laipsnių, vieną dieną Pakruojo rajone pakils iki 103 laipsnių F.

Šokių šventė teužtruko tik 2 vai. ir 20 minučių,
Dainininkai, atidainavę Kaune, paskubom susirinko į Vilnių. Liepos 

10 d. renginys Vingio parke buvo Dainų šventės viršūnė.
Jonas, su būrių draugų kanadiečių, žygiavo kelių kilometrų eisenoje, 

nuo Katedros iki pat Vingio parko estrados. Aš dalį eisenos sekiau 
televizijoje. Rodė aiškiai ir įdomiai. Eiseną nuolat perpindavo pokal
biais (interviu) su Lietuvos ir užsienio asmenybėm. Tarp užsieniečių 
mačiau - girdėjau Bernardą Brazdžionį, Bronių Nainį, Juozą Kaributą. 
Kalbėjosi kultūrinėm temom, vienybės tarp išeivijos ir tautos. Atsargiai, 
diplomatiškai. Tik aš nė prie televizoriaus ilgai nesėdėjau, tad nežinau, 
šios eisenos metu, ar kurią kitą dieną, reporteris turėjo interviu su Dalia 
Skrinskaite - Viskontiene. I jo nedipiomatišką pastabą, kad užsieniečių 
chorai daug silpnesni už respublikinius, ji labai tiesiai ir vykusiai atsakė, 
kad užsienio lietuvių kultūrinė saviveikla vyksta nuo duoną pelnančių 

darbų atliekamu laisvalaikiu, tad bet kokie pasiekimai verti dėmesio. 
Žurnalistas (nepamenu pavardės už netaktą vėliau gavo daug pylos per 
spaudą ir TV, o D. S.-V. buvo giriama).

Palikęs prie TV aparato šeimininkus, apie 17 v. išėjau į Vingio parką. 
Jį nuo Žvėryno skiria Neries juosta. Nuo mano buto - apie kilometras. 
Koks patogumas: Treniotos gatvė atsimuša į Platų tiltą pėstiesiems per 
Nerį, o už tilto nebetoli ir estrada. Už 10 minučių buvau prie tilto. Ten 
stovėjo keli policininkai ir ginčijosi su grupele jaunų dainininkų iš 
Šiaulių. Policininkai: "Tiltas šiandien uždarytas. Neleisime nieko, eikite 
paneriu iki Liubarto tilto, už jo sukite į Goštauto g-vę, tuomet Čiur
lionio g-ve į Parką". Pakišau žurnalisto bilietą. Paklausiau, kodėl 
neleidžiate? Ar kad neprieitų "zuikių", be bilietų? Vyresnysis: "Mes 
nežinome, kodėl. Mums įsakyta laikyti tiltą uždarytą ir vykdome". Aš: 
"Negerbiate žurnalistų"? Jis: "Gerbiame. Mes jus galime nuvežti auto
mobiliu, bet per tiltą (berods, jie vadino lieptu, kadangi tik pėstiesiems) 
leisti mums uždrausta"! Ačiū už siūlymą automobilio. Valio už drausmę! 
Pasiveju tautiniais rūbeliais Šiaulių gimnazistes. Kokios gražios, meilios, 
mandagios! Suprakaitavę, apibėgom apie 3 km. Aštuonioliktai valandai 

(nukleta i 4 psl.)

Dainų šventėje Vilnioje, Vingio parke 1994 m. liepas 10 <L 
tautiniais rūbais pasipuošusios pedagogės Aldona ir Birutė.



50 metų kaip žuvo poetas Vytautas Mačernis
(Pabaiga. Pradžia praėjusiame 

numeryje)
Jis pažadėjo, kad pareis namo, 

susitvarkys, pasiims arkliuką ir čia 
atvažiuos. Tada pajudėsime į Vaka
rus. E tėviškės išvažiuosime!

Kai jis išėjo, pradėjau rengtis. 
Pasiėmiau vieną lagaminą, bal
tinių, šiltesnių drabužių, porą 
knygų, popieriaus rašyti. Tas visas 
pasirengimo darbas baisus. Nek
lausė rankos.

Jaučiu, kad laikas bėga labai grei
tai. Fronto ūžesys vis artėjo. Tai 
tankų kolona iš Sedos traukė j 
Žemaičių Kalvariją.

Tai buvo baisi situacija. Vytau
tas vis neatvažiavo ir neatvažiavo. 
Beliko pasitraukti dviračiu, kol čia 
nėra tankų. O tankų ūžimas vis 
artėjo. Sedos vieškelis atėjęs iš šiau
rės, rėmėsi j mūsų žemę ir suko j 
rytus, į miesteli. Visur kalnuota, o 
tankai vistiek ropojo.

Laikas bėga. Mano nervai įtemp
ti, o Vytuko vis nėra. O tau kažkas 
iš vidaus sako: nelauk, važiuok!

Ties kiemo klevu atsisveikinau 
su verkiančia mamyte. Sakau, kad 
tik porai savaičių pasitraukiame. 
Greitai grįšime. Karas juk ilgai 
nesitęs.

Mama sako, kad mes daugiau 
nebesimatysime. Motinos širdis 
geriau nujautė. Jos buvo teisybė - 
mes daugiau nebesimatėme.

Išvažiavau keliukais per kitų so
dybas, nes Sedos vieškeliu traukėsi 
daug vežimų. Teko matyti daug 
sužeistų, kruvinų. Dejuoja, šaukiasi 
pagalbos.

Buvo jau apie 2 vai. po pietų. 
Pervažiavęs vieną sodybą, patekau 
į Platelių vieškelį. Čia pastebėjau, 
kaip sunku dviračiu važiuoti, nes 
kelias smėlėtas, o dar sunkus pal
tas. Dažnai reikia dviratį su laga
minu stumti į kalniuką. Išgirdau 
du didesnius sprogimus. Atrodo, 
kad šaudė artilerija.

Kas nutiko Vytautui?
Visa tai sužinojau daug vėliau iš 

įvairių aprašymų ir pasakojimų. 
Ta istorija taip susidėstė.

Man išvykus, Vytautas tik už 
geros valandos atvažiavo į miestelį. 
Su juo važiavo ir aktorius Banio
nis. Aktorius pasiliko pas Vytauto 
giminaitę, rodos, tetą, kurios pa
vardė buvo Mačemytė ir ji gyveno 
mūsų kaimynystėje. Ten Vytautas 
Mačernis paliko ir savo rankraščių 
dėžutę.

Pats nuvažiavo į miestelį. Neži
nia, kas jį ten traukė. Galėjo nu
jausti, kad ten bus baisi maišatis. 
Gal norėjo užeiti į paštą, pažiūrėti, 
ar nėra kokio laiško.

Iš miestelio jis grįžo atgal. Kelias 
eina pro kapines. Tarp kapinių ir 
mūsų sodybos yra trys koplyčios, 
sustatytos viena nuo kitos per 
kokia 50 metrų. Tai Kryžiaus kelių 
koplyčios. Pirmoji yra - "Jėzus 
sutinka verkiančias moteris", antro
ji - "Veronika nušluosto kruviną 
Jėzaus veidą", trečioji - "Miesto 
vartuose Jėzus neša kryžių".

Kai Vytautas privažiavo prie vi
durinės koplyčios, iš dešinės, iš 
Sedos vieškelio pusės, atlėkė sviedi
nys ir sprogo anapus kelio darže. 
Skeveldra pataikė Vytautui į smil
kinį ir nukirto vietoje. Rankoje jis 
laikė akinius, taip negyvas ir atsi
lošė. Kita skeveldra sunkiai sužeidė 
arklį, išplėšė nugaros dalį, bet ark
lys dar vežimą įtraukė į mūsų kie
mą ir sustojo ties namo galu, kur 
jis sustodavo čia atvažiavęs. Tuo 
metu iš rūsio atėjo mano mama ir 
išsigando. Jai buvo didžiausias 
smūgis, kad Vytautas negyvas. Ir 
sūnus jau pabėgęs.

Vytautas tame vežime išbuvo 
visą naktį, su akiniais rankoje, nu
bėgusia kraujo srove per veidą. 
Paskui pranešė jo namiškiams. 
Reikėjo kuo greičiau palaidoti, nes 
toje vietoje buvo pirmosios karo 
linijos. Sovietų tankai, pasiekę 
Kalvariją, pasuko į Barstyčių pusę, 
nes ten buvo pačios didžiausios 
aukštumos. Manė, kad ten vo
kiečiai ginsis, bet jie pasitraukė.

Vytuką reikėjo skubiai palaido
ti. Jis buvo laikinai paguldytas ant 
lentų kambaryje su tais pačiais 
drabužiais, kaip ir žuvo. Suėjo kai
mynai atsisveikinti, greitosiom 
sukalė karstą. Buvo atėjęs ir Juozas 
Grišmanauskas, kuris vėliau tapo 
žveju ir pabėgo į Švediją, iš kur 
pateko į Ameriką. Jis ir papasakojo 
apie visus įvykius.

Palaidojo miške, kur Mačernis 
mėgo vaikščioti. Palaidojo laiki
nai, kol praeis karas. Karas baigėsi, 
o jis ir liko gulėti miškelyje. Laikai 
greitai keitėsi. Ten įkūrė didelį 
kolūkį, trobesius nugriovė, iškirto 
mišką. Ant kapo pastatė akmeninį 
paminklą, aptvėrė tvorele. Likęs 
vienišas kapas laukų platybėje, kur 
auga smilgos.

Tie, kurie rašė apie poeto Mačer
nio mirtį, minėjo, kad jis žuvo 

nuo artilerijos sviedinio skeveldros. 
Taip kalba tie, kurie nežino, kaip 
ten kalvota ir kas dėjosi vokiečių 
pasitraukimo metu.

Vokiečiai ant mūsų žemės, ant 
kalniuko keteros, buvo palikę ke
liolika kareivių su gerais ginklais 
pristabdyti tankų veržimąsi. Šaudy
ti nuo to kalniuko buvo patogu, 
nes vieškelis priešais.

Raudonoji Armija jau mokėjo 
kariauti. Artilerija taip nepataiky
si, nes vietovė kalnuota. Reikėjo 
šaudyti iš toli, dar prie blogo mato
mumo. Kalnuotose vietovėse šau
doma iš minosvaidžio. Ta vieta, iš 
kur atlėkė sviedinys, yra Sedos 
kelio linijoje tiesiai į tą tašką, kur 
važiavo Vytautas. Nuo sviedinio 
iššovimo per kalniuką yra kokia 
300 metrų iki sprogimo vietos. 
Greičiausiai minosvaidžiu sovietų 
kariai norėjo nutildyti vokiečių 
ugniavietę.

Toks tai buvo 1944 m. spalio 7 
d., šeštadienis, tiek daug pareika
lavęs lietuviškų gyvybių, tame 
tarpe ir jauno Lietuvos dainiaus.

Paulius Jurkus

Ar jis - būsimas 
Lietuvos 

prezidentas?
Spalio 20 d. "The New York 

Times" patalpino Stephen Kinzer 
straipsnį "Ex-Olympic Svvimmer is 
Lithuania's Most Likely to Suc- 
ceed", skirtą Arvydui Juozaičiui. 
1976 m. Olimpinių žaidimų bron
zos medalio plaukime Ekovotojas 
Arvydas Juozaitis nuo pat Sąjūdžio 
užgimimo įsijungė į jo veiklą. 
Tačiau nevienareikšmiai A. Juozai
čio kalbos bei straipsniai spaudoje 
kad nepriklausomybės paskelbimas 
yra lemtinga klaida, atitolino Juo
zaitį nuo Sąjūdžio lyderių. Juozaitis 
dabar save laiko liberalu, nepriklau
sančiu jokiai partijai.

Paskutiniuoju metu Arvydas Juo
zaitis rašo pjeses bei trumpus ap
sakymus radijui, netgi pradėjo rašy
ti romaną. Berniokiškai atrodantis 
dailus 38-erių metų Arvydas Juo
zaitis sako, kad daug žmonių jo 
klausia apie jo santykį su politika 
ateityje. Juozaitis atsako, kad jis 
neišeliminavo iš savo ateities poli
tikos, tačiau tam reikalinga rėmėjų 
struktūra.

Hartfordo, CT, lietuvių kolonija rugsėjo 25 d. išleido radijo 
valandėlės "Tėvynės Garsai" ilgametę pranešėją, darbuotoją 
Zitą Dapkienę tolimesniam gyvenimui saulėtoje Floridoje. Iš 
kairės J dešinę, stovi valandėlės štabas: Leonas Adamkevi- 
čius, Lionginas Kapeckas, Zita Dapkienė, programos vedėjas 
Alfonsas Dzikas ir Algis Simonaitis.

"Tegu gieda Jūsų gyvenimas"
Šiais metais, bet atžymėtas 1993 

m. data, Lietuvoje buvo išleistas 
liturginis katalikų giesmynas "Gie
dokime visi". Tai ypač brangi do
vana, kuria džiaugsis ir ją didžiai 
vertins ne tik Lietuvos vargoninin
kai, bet ir visi kiti lietuviškų parapi
jų vargonininkai, nežiūrint, kuria
me pasaulio krašte tos parapijos 
bebūtų. Giesmynas bus naudingas 
ir nebažnytinių chorų vadovams, 
nes jame ras giesmių, kurios bus 
tinkamos giedoti tautinių švenčių 
ir įvairių minėjimų metu.

Giesmynas suskirstytas į penkis 
skyrius.

Pirmasis skyrius - "Dieve, laimink 
mūsų tėvynę". Jame, šalia maldų 
už tėvynę, yra ir įvairūs mišių 
giedojimai (atliepiamosios psalmės 
melodijų pavyzdžiai, priegiesmiai, 
Aleliuja, visuotinės maldos melo
dijų pavyzdžiai), Švč. Sakramento 
garbinimo ir procesijos giesmės.

Antrame skyriuje - "Mišių gies
mės". Tame skyriuje yra penki mi
šių giedojimo variantai. Ketverios 
mišios lietuviškai (vienos iš jų 
gedulingos) ir vienos gregorinės 
(Missa de Angelis) - lotyniškos. 
Ten pat sudėtos eucharistijos ir už 
mirusius giesmės.

Trečias skyrius paskirtas Adven-

Vilius Kavaliauskas, Vyriausybės 
kalbėtojas, sako, kad daug žmonių 
norėtų matyti Juozaitį Lietuvos 
prezidentu. Lietuva keičiasi ir Arvy
das Juozaitis yra ateities figūra. 
Tačiau Kavaliauskas sako, kad jis 
susirūpinęs, jog Juozaitis yra per 
daug garbingas, kad būtų politiku. 

to ir Kalėdų metu giedamoms 
giesmėms. Jų ten yra 14.

Ketvirtas, itin platus skyrius, ku
riame yra net 22 giesmės, pava
dintas "Kančios ir Prisikėlimo gies
mės".

Penktas skyrius "įvairios gies
mės". Tame skyriuje yra giesmės: 
Šventajai Dvasiai, Švč. Trejybei, 
Švč, Mergelei Marijai, šventiesiems, 
jaunimui ir litanijos.

Iš viso giesmyne yra 223 muzi
kos kūriniai.

Daugiausiai giesmių yra sukūręs, 
arba jas harmonizavęs, J. Naujalis.

Giesmių autoriai yra išeivijoje 
mirę ar gyveną: Br. Budriūnas, J. 
Gaidelis, V. Kerbelis, A. Mikulskis, 
St. Navickas, P. Palys, A. Pocius, 
kun. K. Senkus. F. Strolia, J. Strolia 
ir N. Stadalnikaitė - Ulėnienė. Vie
ną giesmę yra harmonizavęs St. 
Sližys.

Giesmynas, kurį parengė P. Bag
donavičius, yra dailiai išleistas. 
Leidinio kietai įrištą viršelį ir kiek
vieno skyriaus pirmąjį puslapį pa
puošė dailininkas Kęstutis Juodi- 
kaitis.

Leidinio iniciatoriai - Lietuvių 
katalikų mokytojų sąjunga, o išlei
do "Katalikų pasaulio" ir "Linos" 
leidyklos.

Giesmynui Imprimatur suteikė 
Panevėžio vyskupas J. Preikšas.

Knygos leidėjai pradžioje išs
pausdintą įvadą "Žodis giesmės 
bičiuliams" baigia šv. Augustino 
posakiu: "Tegu gieda jūsų balsas, 
tegu gieda jūsų gyvenimas, tegu 
gieda jūsų darbai".

p.palys

Aplink 
pasaulį

□ Interfax agentūra spalio 25 d. 
pranešė, kad Rusijos prezidentas 
Boris Jeldn numato mažinti regu
liariosios armijos dydį. Iki šių metų 
pabaigos ji turėtų sumažėti iki 1.9 
milijono žmonių, o iki ateinan
čiųjų metų galo - iki 1.7 milijono. 
Tokį kariuomenės mažinimo gra
fiką paskelbė Rusijos gynybos mi
nistras Pavel Gračiov. Rusijos prezi
dento tikslas - sumažinti kariuo
menę iki 1.5 milijono. Ši kariuo
menė bus maždaug tris kartus ma
žesnė už buvusios Sovietų Sąjungos 
kariuomenės dydį. Gračiov pa
reiškė, kad reikia vykdyti Jeldn 
įsakymus, tačiau jis pasakė ko
vosiąs prieš karinio biudžeto ma
žinimą vyriausybėje ir parlamente.

□ Lenkijos gynybos ministras A. 
Kolodžežik, neseniai lankydama
sis su vizitu Izraelyje, patvirtino, 
kad Lenkijos strateginis tikslas - 
įstoti į NATO. Siekiant jo, būtina 
modernizuoti šalies armiją, o šiuo 
atžvilgiu ypač perspektyvus ben
dradarbiavimas su Izraeliu.

□ Gelbėjimo komandos pagaliau 
surado "Estonios" kelto išorines 
pakeliamas duris. Jas nuplėšė ban
gos, todėl keltas ir nuskendo, žuvo 
daugiau kaip 900 žmonių. Durys 
buvo surastos garso bangų apa
ratūros pagalba 76 metrų gylyje, 2 
kilometrai į vakarus nuo pagrindi
nių kelto liekanų. Duris tirs estų, 
suomių ir švedų ekspertai, priklau
santys 11 narių komisijai, kuri tu
rės nustatyti, kaip audringuose 
vandenyse durys pačios atsidarė. 
Ši komisija jau svarstė, ar reikia 
Ekelti 50 tonų sveriančias duris 
išsamesniam tyrimui.

□ Šių metų pabaigoje Latvijos 
privatizavimo agentūra, Rygos ver
tybinių popierių birža ir konsul- 
tadnė firma "Coopers&Lybrand" 
surengs pirmąjį Latvijos valstybės 
kompanijų aukdoną. Kompanijos 
bus perkamos už privatizavimo 
čekiu. Nors šių čekių pradinė kai
na buvo 1 latas, birža prognozuo
ja, kad iki šių metų pabaigos vieno 
čekio vertė bus 28 latai. Čekių jau 
išplatinta už 2.1 milijardo latų. 
Privatizavimo agentūra išrinks 
kompanijas, kurios bus privatizuo
tos (iš pradžių jų bus penkios) ir 
nustatys pradinę vienos akdjos 
kainą.

Lietuvos dienoraštis 1944 - 1994
(atkelta iš 3 psl.)

artėjant, įsiliejame į Čiurlionio g-vę, jau visiškai prie parko, ir tos 
didžiosios eisenos, kurią tikriausia teberodo TV, gale. Parke buvo daug 
uniformuotų sargų. Susiradau polidjos majorą ar pulkininką (polidja, 
bent Vilniuje, turi kariškus laipsnių pavadinimus, tik iš antpečių 
žvaigždučių aš nemoku laipsnį nustatyti). Jis buvo apsuptas gal kapi
tonų ar leitenantų. Papasakojau apie pėsčiųjų tilto sargus. Klausiau, 
kodėl tokią reikšmingą dieną tiltą uždarė? Tas gal pulkininkas ir visi jo 
leitenantai buvo nepaprastai mandagūs ir paslaugūs. Patvirtino, kad tai 
jų įsakymu. Priežastis: konstrukdja silpna, per ankstesnį didelį renginį, 
publikai susigrūdus, ir dar ant vidurio sustojus stebėti upės srovę, jis 
linkęs ir siūbavęs. Kol nebus patikrintas ir / ar sutvirtintas, per masinius 
renginius jį uždarinėsią. Viskas - kaip ant delno, aiškiau negali būti. Bet 
ar tikrai taip! Po programos, jau temstant, vėl panertais, per Liubarto 
tiltą, parplūkiau į Sakalų g-vę. Maniau, Jono lauksiąs iki vidurnakčio, o 
jis grįžo už penkių minučių. Ir papasakojo, kad, su Žvėryno gyvento
jais, jis perėjęs per tą lieptą, nu, žinai, į Treniotos gatvę ... Po šimts 
velnių, krambambuli!

Su spaudos bilietu galėjau sėsti beveik visur, išskyrus dainininkų 
estradą ir aukštųjų svečių garbės vietas. įsitaisiau ketvirtos eilės deši- 
niam pakrašty. Ten, prieš dainuodami, ar padainavę, ilsėjosi ir dalis 
choristų. Susipažinau su dviem maloniom vid. mokyklų mokytojom, 
pasipuošusiom tautiniais rūbais, Birute ir Aldona. Kalbėjomės apie 
buitinius dalykus. Taip, jų algos labai mažos, daržovėmis ir vaisiais turi 
apsirūpinti žemės sklypeliuose. Bet jos nebuvo pesimistės, o giedros 
patriotės.

Ak, Dainų šventė! Prieš programą pradedant, Vingio parką apskrido 
mažas lėktuvėlis (bene Lituanicos imitacija?), per garsiakalbius skel
biant, kad jame skraidinamas Everesto nugalėtojas Vladas Vitkauskas. 
Mergaitė uždegė Šventės ugnį. Prez. A. Brazauskas pasakė trumpą, 
sklandžia kalbą, šūkį: "Mes buvome, mes esame, mes būsime’ parafra
zuodamas į "Mes dainavome, mes dainuojame, mes dainuosime". 
Paskaitęs ir išgirdęs, kad 18 v. prasidėjusi dainų programa užtruks tris 
valandas, pagalvojau, kaip kai kurie ant tokių nepatogių suolų, o 
dauguma sėdom ir pusiau gulom ant nušiurusios parko vejos, ištver
sime? O turėjom ištverti daugiau kaip keturias valandas. Dainos viena

už kitą skambesnės ir gražesnės. Dirigentai vienas už kitą labiau nėrėsi 
iš kailio, kad tik už visus geriau pasirodytų. Ta mūsų šaunuolė Dalia iš 
Toronto išdrįso "nosis pašluostyt" ir įmantriausiams respublikos diri
gentams: klaidą pastebėjusi, ji vienu mostu nutildė kelis tūkstančius 
dainininkų, pradėjo iš naujo, baigusi buvo palydėta ovacijomis.

Kodėl ne tris, kaip numatyta, o keturias valandas dainavo? Ogi 
ketvirtoji valanda - bisams. Vakaruose, kai publika išprašo kartoti, 
dažniausia kartojama kuri įdomesnė kūrinio dalis, ar gal pirmas, gal 
paskutinis dainos posmas. Čia, ką kartojo, kartojo ištisai. Kartojo ne tik 
ko prašė publika, bet ir ko prašė patys dainininkai, nesiliaudami ploti 
dirigentui, kol jis nepakėlė rankų.

Keista, kad Lietuvoje tokių programos ištęsimų niekur nekritikuoja. 
Turbūt todėl, kad visi per daug turi laisvalaikio, per mažai pramogų. 
Baigiantis 22 valandai, dar tebedainuojant, pakilau išeiti. Sakau sau, gal 
bus didelė spūstis prie angos į Čiurlionio gatvę. Nustebau: publika, 
tysojusi ant parko pievų buvo arba dingusi, arba maža srovele į 
Čiurlionio gatvę liejosi. Kad šitaip, neteko spaudoje skaityti (nebent 
pražiopsojau?). Šventės rengėjai ir Lietuvos žurnalistai turėjo matyti, 
kad už programos trumpinimą žiūrovai pabalsavo, parką anksčiau 
palikdami. Ir kaip gaila! Man tik ką parko ribą peržengus, prasidėjo 
fejerverkų šaudymas. Ekstravagantiškas, įspūdingas, kaip per Liepos 
Ketvirtąją Detroite ar Chicagoje. Tie, kuriems keturių valandų per daug, 
fejerverkų nebeišgyveno.

Tarp Vilniaus ir Kauno
Liepos 11 į Kauną veža mano seserėnas, Jono pusbrolis Alfredas ir jo 

žmona Vida. Iš Sakalų g-vės pakylam 7:30 v., o 9:15 v. sukinėjamės apie 
Kaimo rotušę, ieškodami vietos mašinai. Aikštė ir aplinkinės gatvės 
tuščios, bet automobilių statyti niekur neleidžia. Užsienio turistas, 
keliaująs savo priemonėm, nei rotušės, nei puikiausiai išpuošto kated
ros vidaus niekada nepamatys. Mums bestoviniuojant, iš vieno namo 
išeina vyras, paskui kitas. Užklausti, pasiūlo savo kiemą. Atidaro vartus, 
įvažiuojam, einam apžiūrėti senąjį Kauną. Rotušė, kur dar tebetuokia- 
mos poros, uždaryta. Katedroj praleidžiame keliolika minučių ir tiek 
pat Vytauto Didžiojo bažnyčioje. Paskui į Laisvės Alėją, prie Romo 
Kalantos, teatro sodelyje, pusryčiams į tokią neaiškią landynėlę. Pirma
dienio ryte Kaunas mieguistas. Laisvės Alėjoje miesto gražuolės dar 
nesirodo.

Už mašinos saugojimą daviau 10 litų. Kvietė sugrįžti.

Aplankome Jono gimines per vedybas, ponų Malijonių šeimą. Artile
rijos štabo pulk. Antanas Malijonis, vienas iš keliolikos į Lamos kacetą 
už poliarinio rato ištremtų aukštųjų Lietuvos artilerijos karininkų, 
dabar vienintelis gyvas belikęs. Jam šį pavasarį suėjo 90 metų. Judrus, 
aktyvus tremtinių bei dimisijos karininkų organizacijų dalyvis. Prieš 
keletą metų jis man padėjo spaudoje atskleisti Lamos kalinių tragediją. 
Tuo tarpu išleidęs tik 60 pusi, atsiminimų knygelę "Stipresni už mirtį", 
tvarko platesnius savo atsiminimus. Jo vaišingoje šeimoje praleidome 
porą valandų.

Aplankėme aktoriaus-poeto Kęstučio Genio šeimą, kur Lolita Ge
nienė vaišingumu neatsiliko nuo pulk. Malijonio marčių.

(Bus daugiau)

Vilniaus senamiestyje remontuojama Šv. Kotrynos bažnyčia.



Šaulių Sąjungos 75-ečio minėjimas Vilniuje. Iš k.: Vilniaus Karaliaus Mindaugo kuopos vadas 
Juozas Morkūnas, šaulių žurnalo "Trimitas" darbuotoja Laima Užkurnienė ir išeivijos šaulių 
vadas iš Detroito Mykolas Abarius. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Philadelphia, PA

REIKŠMINGA TAUTOS ŠVENTĖ
Kaip ir anksčiau, taip ir šiais 

metais Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos Philadelphijos Klubo 
valdybą surengė Tautos Šventės 
minėjimą su vaišėmis ir menine 
dalimi

Kai tėvynė nešė raudonojo oku
panto jungą, tos šventės pro
gramose buvo kalbama Lietuvos 
laisvinimo reikalais, aptariami mū
sų išlikimo rūpesčiai, gvildenami 
politiniai įvykiai. Dabar, atgavus 
nepriklausomybę, bet sugrįžus 
okupanto įpėdiniams prie vals
tybės vairo, rūpestį kelia tautiečių 
nuotaikos Lietuvoje. Būdami už
sienyje, mes supratom lietuvybės 
išlaikymo bei puoselėjimo svarbą. 
Tuo tarpu Lietuvoje žmogus buvo 
susovietintas, apiplėštas nuo savo 
tapatumo, nuo savo tautinio są
moningumo. Todėl šiais laikais 
Tautos Šventė įgauna ypatingą 
svarbą tautinės dvasios ugdymui 
atžymėti.

Klubo pirmininkė Snieguolė Jur- 
skytė, atidarydama minėjimą, kal
bėjo apie Lietuvoje pastebimą sto
ką pasididžiavimo savo tauta, savo 
istorija ir savita kultūra, savo gra- 
žiąja-senąja kalba, apie grėsmę lie
tuviui tapti kosmopolitu lengvai 
prisiimančiu įvairias svetimybes. 
Ji pabrėžė, kad vien tik politinės 
nepriklausomybės atstatymo neuž
tenka, kad Lietuva galėtų augti ir 
klestėti kaip laisva valstybė, tam 
reikia ir tautinės sąmonės bei pa
triotizmo atgaivinimo.

Meninę minėjimo dalį atliko 
aktorė Aldona Rastenytė Page. Ji 
dailiai paskaitė savo parašytą 

Jano Beach, FL
Tradicinę sezono atidarymo gegužinę LB apylinkės valdyba 

rengia lapkričio 4 d., penktadienį, 12 vai. Carlin parke, Jupiter. Bus šilti 
pietūs, gėrimai, loterija, puiki proga susitikti pasiilgtus draugus. Valdy
ba prašo fontų loterijai. Juos galima palikti pas M. Sodonį ar įteikti
ggužinės dieną. Vietoj fantų galima duoti auką gegužinės reikalams. Ji 
įvyks bet kokiam orui esant.

Kun. Vytautas Pikturna iš New Yorko grįžo spalio pabaigoje ir 
lapkričio 2 d., trečiadieni, 3 vai. laikė Vėlinių dienos pamaldas Palm 
Beach Memorial Gardens kapinių laidojimo koplyčioje. Pirmosios 
sezono mišios parapijos koplyčioje bus aukojamos lapkričio 6 d. 2 v. 
Giedos "Dainos" choras.

Pabendravimo popietė Piccadilly restorane buvo spalio 11d. 
Apylinkės pirmininkas dr. Vytautas Majauskas kalbėjo apie kan. Juozą 
Tumą - Vaižgantą, minint jo gimimo 125 metų sukaktį. LB tarybos 
narys A. Petrulis papasakojo kai kuriuos svarbesnius Tarybos sesijos 
momentus ir nutarimus. V. Dubauskas sesijos eigą užrašė į vaizdajuos
tę. E. Jonušienė pasiūlė pasirašyti "Atsišaukimą dėl Lietuvos saugumo" 
ir padalino blankus su instrukcijomis. Pasirašytus lapus reikia grąžinti 
pirmininkui V. Majauskui, kuris juos persiųs į Lietuvą. Kiti pabendravi
mo pietūs Piccadilly restorane bus lapkričio 8 d. 1 vai. Advokates kalbės 
apie testamentų sudarymą.

Balys Gajauskas, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių sąjungos 
pirmininkas, lapkričio 15 d., antradienį, 1 vai. kalbės Piccadilly restorane.

Lietuvos dukterų Juno Beach skyriaus narių susirinkimas įvyks 
lapkričio 10 d. 1 v. Aldonos Urbienės namuose, 109 Lighthouse Dr., 
Jupiter Inlet Colony.

"Dainos" choras repeticijas pradėjo spalio 26 d. 2 vai. Jau dabar 
choras ruošiasi Vasario 16-osios minėjimo programai. Kviečiami įsi
jungti nauji dainininkai.

Anelė Balbatienė netikėtai mirė spalio 14 d. Palaidota prie savųjų 
New Jersey valstijoje.

LB.

pasaką, vaizduojančią mūsų tau
tos skaudų likimą trijų dukterų 
simbolikoje, ir jaudinančiai nusakė 
jų sielos jausmus parinktais Sibiro, 
Lietuvos ir išeivijos poetų žodžiais.

Minėjimo kalbėtoja buvo pa
kviesta visuomenininke, APPLE 
(Lietuvos mokytojams paramos 
draugijos) įsteigėja ir generalinė 
direktorė Vaiva Vėbraitė Gust iš 
Connecticut. Įdomioje kalboje, ji 
išdėstė tautiškumo svarbą, suprastą 
per savo įžvalgą ir pergyvenimus. 
Kalba buvo išklausyta su dideliu 
atidumu ir sulaukė gražaus šventės 
dalyvių įvertinimo.

Seka keletas kalbos ištraukų:
...1994-tųjų metų nepriklauso

mos Lietuvos veidas kartais kraupi- 
na sąžinę. Ir tai ne pavienių pikta
darių darbai, o iškreiptos politinės 
- visuomenės aplinkos išaugintos 
kartos. Jų požymis - nusivylimas, 
godumas, trumparegiškumas, veid
mainystė, irzliam ritme besimain
antis pasyvumas ir agresyvumas. 
Jokiu būdu nesakau, kad visi Lie
tuvos lietuviai pasižymi šiomis 
savybėmis. Bet egzistuoja kultūri
nis fonas. Jis tebėra sovietinis ir 
nėra gražus. O miestovaizdžio ir 
gamtovaizdžio fonai panašiai 
sužaloti. Vargiai bus pilnai išgydy
ti.

... Vykau Vilniun, po metų AP
PLE Lietuvos mokytojams paramos 
draugijos ruošos darbų, iš įsibėgėji
mo ir pareigos kolegoms Lietuvoje 
ir Amerikoje, kurie sudarė man 
atspirties ratelį kai praradau savus. 
Vykau Vilniun, po metų ruošos 
darbo su "Vėtros" šokių ansam

bliu. Įžengiau į Žalgirio stadioną 
užsienio lietuvių eilėse. Lijo. Per
mirko vilnoniai sijonai, plaukai, 
lietus skruostus plovė. Sugrįžome 
ne padrikai, o su kraičiu. Buvau 
bandžiusi aiškinti savo amerikie
čiams draugams, kad esmė ne kiek
vieno šokėjo miklume, o orienta
cijos taške, žinojime, kad raštas 
rašomas pasaulio lietuvio sutar
tine, žinojime, kad kiekvienas 
reikalingas.

Pagalvojau, ką šokių šventėj 
sukūrėm. Pagalvojau, kiek skaus
mo, džiaugsmo, kiek kelionių, 
kartų, kiek susitikimų ir išsiskyrimų 
tų kelių minučių šokių raštuose 
surašyta. Pagalvojau, kad tai irgi 
Lietuva, pasaulio Lietuva. Mus 
sukūrė negandos, žmones vienaip 
ar kitaip išvydamos iš savo žemės. 
Bet jokios negandos nesugebėjo 
pasaulio Lietuvos užgesinti. Ir priė
jau prie kitokio tautiškumo po
jūčio. Tai nėra vien patriotizmas, 
kai didžiuojamės savo valstybe ir 
jaučiame malonumą dirbdami jos 
labui. Tai nėra vien tautinis soli
darumas, kai didžiuojamės savo 
tautiečiais ir juos remiame. Tai 
nėra vien nacionalizmas, kai savo 
tautos gilumines vertybes ir kultūrą 
puoselėjam valstybės rėmuose. 
Aišku, kad tai nėra pilietiškumas, 
kai sąžiningai vykdome demokra
tines pareigas, ramiai priimdami 
įstatymo galią ir drąsiai veikiame, 
kad visuomenėje įsitvirtintų ir lais
vė ir teisingumas. Tai greičiau pil
nutinis savęs kaip asmens pagrindi
mas. Tautiškumas tampa lyg kūno 
dalimi, lyg dar viena juslė, su kuria 
apčiuopiame save, jaučiame ir ver
tiname gyvenimą.

...Reikia pažymėti, kad sovieti
nei diktatūrai tautiškumas buvo 
vienas iš giliai pavojingų reiškinių 
- kaip tikėjimas, kaip individualiz
mas. Tie žodžiai - tai galios, kurias 

K. V. Banaičio/damų rinkinys
Pereitais metais pasirodė šeštasis 

Kazio Viktoro Banaičio harmoni
zuotų lietuvių liaudies dainų rin
kinys. Šiame, skoningai išleistame . siuvinį. Visos dainos buvo rašytos 
rinkiny yra 88-ios dainos. Pratar- pieštuku ant menkos rūšies vokiš-
mėje parašyta, kad pirmasis Ba
naičio rinkinys buvo išleistas Švie
timo Ministerijos Kaune, antrasis 
"Pašvaistės", o ketvirtasis ir penk
tasis prel. P. M. Juro lėšomis. Visos 
laidos yra išsibaigusios.

Komp. K. V. Banaitis gyveno 
New Yorke ir čia daugiausia rūpi
nosi savo operos "Jūratė ir Kasty
tis" klavyro ir orkestruotės darbais, 
šio rinkinio dainos buvo lyg ir 
nuošaliniame plane. Dauguma jų 
buvo aptiktos po jo mirties 1963 
metais. Laimingu sutapimu, jo 
dukterėčia, Salomėja Nasvytytė 
Valiukienė savo sirguliuojantį dėdę 
vis aplankydavo. Dar prieš savo 
mirtį nemažą savo rankraščių 
pluoštą jis parodė Salomėjai ir pa
prašė jos pasirūpinti, kad tos dai
nos nepražūtų.

St. Petersburą, FL

Iš Romo Kalantos šaulių 
kuopos veiklos

Tarp daugelio lietuviškų organizacijų šiame "rojaus" kampelyje Romo 
Kalantos šaulių kuopa savo veikla užima gana svarbią poziciją ne tiek 
save parodydama, kiek savo veikla ir aukomis Lietuvos šauliams, 
Tremtinių, Politinių Kalinių organizacijoms ir kitiems.

Lietuvai laisvę atgavus, R. Kalantos kuopos vadas (jau 12 metų) 
Antanas Gudonis Lietuvos Šaulių Sąjungai yra nuvežęs per $10,000, 
Tremtinių Sąjungai $4,000, politiniams kaliniams $2,000. Be to, kuopa 
yra davusi Lietuvos Fondui - $750, Tautos Fondui - apie $300.

Dažnas paklaus iš kur kuopa tuos pinigus paima? Kasmet kuopos 
vado, jo žmonos Petronėlės ir darbščios valdybos rūpesčiu surengiamos 
pavasario ir rudens gegužinės, duodančios po 700 - 800 dolerių pelno, 
narių mokesčiai ir pavienių šaulių aukos. Šiuo metu kuopos kasoje yra 
$4,000. Vadas, kuopos valdybai ir nariams pritariant, planuoja statyti 
Lietuvoje paminklą žuvusiems šauliams ir partizanams pagerbti.

Jau yra tapę tradicija, kad R. Kalantos šaulių kuopos vėliavų seniūnas 
Vladas Gedmintas, talkinamas "Palangos" Jūrų šaulių kuopos ir Lietu
vos Vyčių, šauniai pasirodo bažnyčioje ir salėje su vėliavomis visų 
minėjimų metu. Kuopa kasmet rengia R. Kalantos tragedijos ir Kariuo
menės įsteigimo sukakčių minėjimus. Šiemet dar buvo surengtas ban
ketas kuopos dvasios vadui kun. Jonui Gasiūnui, jo 90 metų amžiaus 
ir 65 metų kunigystės sukakties proga.

Vadas A. Gudonis ir šaulys VI. Gedmintas nepraleidžia nė vieno 
šaulių suvažiavimo; Gudonis svečiavosi Lietuvoje, ten aplankė daug
šaulių vienetų, visur buvo maloniai priimtas. Už jo nenuilstamą veiklą 
paskutiniame kuopos narių susirinkime Antanui Gudoniui nutarta
suteikti seniai užsitarnautą "Garbės Šaulio" vardą.

Šiais metais mūsų kuopą aplankė LŠSI vadas Mykolas Abarius ir, 
svečiavęsi Amerikoje, Lietuvos Šaulių Sąjungos vadas G. Mintautas su 
adjutantu St. Ignatavičiumi, tuo parodydami, kad Lietuvos Šaulių 
Sąjunga ir LŠSI nuoširdžiai bendrauja. Reikia tikėtis, kad tas bendravi
mas sumanių vadovų dėka dar labiau sutvirtės ateityje.

P. Jančauskas

Worcester, MA
Švęsime Lietuvos kariuomenės

šventę
Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuopa lapkričio 27 d., sekmadienį, ruošia 

Lietuvos kariuomenės atkūrimo 76 metų sukakties minėjimą.
10 vai. ryto uniformuoti šauliai su vėliavomis dalyvaus mišiose Šv. 

Kazimiero parapijos bažnyčioje. Mišias užprašė už visus žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės šaulių kuopa. Po mišių vyks žuvusių pagerbimo iškilmės 
prie paminklo šventoriuje. Žodį tars Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuopos 

. vadas inž. Arūnas Grigalauskas.
Minėjimas prasidės 3 vai. popiet Maironio Parko žemutinėje salėje. 

Vadovaus šaulių kuopos vadas. Po minėjimo šaulės dalyvius pavaišins 
kavute ir pyragaičiais. Rengėjai kviečia visus minėtą sekmadienį pagerb
ti žuvusius karius, šaulius, partizanus. J.M.

visas baisusis imperijos engimo 
mechanizmas varė į tamsą, bet 
niekaip negalėjo sunaikinti. Tuo 
tarpu sovietinė valdžia sugebėjo ir 
tautiniu solidarumu, ii patriotiz
mu, ir nacionalizmu sužaisti savo 
naudai. Tautas kiršino, šeimą ir 
mokyklą iškreiptu būdu jungė 
imperinį patriotizmą diegti. Im
perinis patriotizmas neprigijo Lie
tuvoje, nors jis buvo gyvas Lietu
vos žmonių lūpose. Išskyrus mažą 
saują rezistentų, visi tapo dalinais 
melagiais. Tuo žmonės išsaugojo 
save, o savyje - ir Lietuvą. Nieko 
blogo, tai diktatūros sąlygose gerb
tinas sprendimas. Deja, įsibėgėji
mas ir neša Lietuvos žmones pir
myn ta pačia numinta trasa.

Kaip užgydyti plyšius, pro ku
riuos vėjai švilpia? Kaip grąžinti 
tautiškumo turinį žmonėms, ku
rie tenkinasi tautiniu kiču (žemos 
kokybės kultūra - red. past.)? Ar tai

"Rinkinys iš juodraščio buvo 
kompozitoriaus tvarkingai perrašy
tas, sunumeruotas ir susegtas į są- 

ko gaidų popieriaus. Reikėjo jį sau
goti nuo sunykimo ir kuo skubiau 
išspausdinti". Taip rašo rinkinio 
pratarmėje Salomėja Nasvytytė Va
liukienė. Taigi jinai su savo vyro 
pagalba dėdės prašymą išpildė ir 
jo rinkinį išleido.

Sakoma, kad daina ■ tai sielos 
penas. Be jos neapseina nei viena 
tauta. Lietuvių kultūros skrynios 
per amžius buvo pilnos dainų. 
Tik reikėjo pavaikščioti po Lietu
vos kaimus ir pasiklausyti jų daini
ninkų. Mūsų protėviai ne tik išsau
gojo bei išpuoselėjo savo dainas, 
bet perdavė jas savo kartų kartom, 
šiandien yra svarbu, kad jos nelik
tų vien tik archyvuose ar senų 
žmonių atmintyje, o būtų dainuo
jamos ir dainuojamos.

šio rinkinio leidimo darbą žy- 

iš vis įmanoma? Be abejo įmano
ma. Netikiu, kad tai įmanoma grei
tai. Gal per vieną, dvi kartas - juk 
tai mažmožis tautos gyvenime. O 
kodėl aš taip manau? Užtat, kad 
dirbu su mokytojais. Mokytojas - 
tikras mokytojas - siekia žinojimo. 
Jis mokosi visą gyvenimą. Lietu
vos mokytojai, daugelis jų, turi 
pašaukimą savo profesijai. Kitaip 
joje ir neliktų. Pasirinkdami šį dar
bą, jie tenkina poreikį tarnauti 
žmogui. Daugelis jaučia poreikį 
ugdyti tautą. Ir mato, kad vis kažko 
trūksta. ... Mokytojai - bėdžiai yra 
tautos galiūnai Lietuvoje. Tautiš
kumas, sąmoningumas ar ne, juos 
laiko mokyklose prie vaikų, kur 
nėra pinigų, kur nėra pagarbos, 
prie bręstančios kartos, - nes jiems 
atverdami vartus į platų pasaulį.... 
Taigi, manau, kad tikslus šių dienų 
mokytojo apibūdinimas galėtų būti 
savanoris - kūrėjas. Sng.

miai palengvino Manigirdas Mote- 
kaitis, redagavęs šį rinkinį ir Kazys 
Skaisgirys, kuris kruopščiai ir 
rūpestingai atliko gaidų ir tekstų 
paruošimą. Taigi, komp. V. K. Ba
naitis, anksčiau sovietinių ponų 
ignoruotas, dabar su šiuo rinkiniu 
vėl sugrįžta į savo namus.

Julius Veblaitis

Philadelphia, PA
Philadelphijos LB apylinkės vi

suotinis metinis susirinkimas įvyks 
sekmadieni, lapkričio 13 d., tuoj 
po 10:30 vai. lietuviškų mišių, šv. 
Andriejaus parapijos salėje (19-ta 
ir VVallace gatvės), šalia valdybos 
ir revizijos komisijos pranešimų 
bei naujos valdybos rinkimų, su
sirinkimo darbotvarkėje taip pat 
yra numatyti LB Tarybos narių - 
Julijos Dantienės, Teresės Gečienės, 
Audronės Gulbinienės bei Vyto 
Maciūno pranešimai. Jų informaci
ją papildys Algimantas Gečys.

T.G.

- Algirdas Saugardas, buvęs 
Lietuvos Respublikos užsienio rei
kalų ministras pirmuose keturiuose 
ministrų kabinetuose, dalyvaus 
"Ateities" savaitgalio programoje. 
Jis skaitys paskaitą Chicagos Jauni
mo Centro Čiurlionio galerijoje 
lapkričio 5 d., o lapkričio 6 d. 
padarys pranešimą Pasaulio Lietu
vių Centre, Lemont, IL.

- Kanados Lietuvių Kunigų 
Vienybės metinis suvažiavimas 
įvyko spalio 13 d. Lietuvių Kanki
nių parapijos patalpose, Mississau- 
ga, Ontario. Dalyvavo du vyskupai. 
Naujai išrinkta valdyba pareigo
mis pasiskirstė taip: pirm. kun. A. 
Simanavičius, OFM, ižd. kun. J. 
Staškus, seki. kun. E. Putrimas.
- Chicagos Lietuvių operos 

pokylis įvyks lapkričio 19 d. Jau
nimo Centre. Pokylio metu ope
ros choras atliks meninę progra
mos dalį, dainuodamas operų iš
traukas.
- Ateities savaitgalis vyks 

lapkričio 4, 5, 6 dienomis Jauni
mo centre Chicagoje ir Ateitininkų 
namuose, Lemonte.
- Kun. Fricas Jonas Skėrys, 

sulaukęs 75 m. amžiaus, po ilgos 
ligos spalio 18 d. mirė slaugos 
namuose, Mannheim, Vokietijo
je. Daugelį metų dirbo Vasario 16- 
osios gimnazijoje ir aptarnavo lie
tuvių evangelikų liuteronų būre
lius pietinėje Vokietijoje.

- Toronto, Ont., Lietuvių 
namai ir jų visuomeninės veiklos 
komitetas pakvietė Londono, On
tario, lietuvių chorą "Pašvaistė" 
atlikti meninę programą, minint 
Lietuvių namų 43 metų veiklos 
sukaktį. Koncertas vyks lapkričio 
5 d.
- Pašto ženklų paroda lietu

vių filatelistų draugijos "Lietuva" 
iniciatyva vyko spalio 21-23 die
nomis Chicagos Jaunimo Centro 
apatinėje salėje. Didžiausią paro
dos dalį užėmė Lietuvos filatelija 
ir numizmatika.

- Devintasis lietuvių teatro 
festivalis įvyks lapkričio 24 - 27 
dienomis Chicagoje, Jaunimo 
Centre.
- Kompozitoriaus K. V. Ba

naičio harmonizuotas 58 lietu
vių liaudies dainas, iki šiol dar 
niekur nespausdintas, į rinkinį 
suredagavo Gediminas Purlys, Klai
pėdos konservatorijos chorinio di
rigavimo katedros vedėjas.

- Bostono etnografinio an
samblio "Sodauto” koncertas 
"Ten, kur-auglių kalnai stėri" ren
giamas lapkričio 12 d., šeštadieni, 
7:30 vai. vak. Prisikėlimo parapi
jos salėje, Toronto, Ont. Ansamblį 
kviečia Toronto lietuvių choras 
"Volungė".
- Algimantas Rėželis, vyriau

sias "French, Rėželis ir Kuminiarek" 
advokatų firmos Chicagos miesto 
centre partneris, išrinktas presti
žinės organizacijos "Society of Tri- 
al Lavvyers" prezidentu, ši garbės 
draugija iš visų Amerikoje dir
bančių advokatų išsirenka ir pasi
kviečia ribotą skaičių narių - nedau
giau kaip 250 - pasižymėjusių sėk
mingu teismo bylų vedimu.
- Rašytojas Algirdas Lands

bergis, kaip oficialus PEN egzilų 
klubo atstovas, lapkričio 5 d. išvyks 
į tarptautinį PEN klubo narių su
važiavimą, kuris bus Čekijoje. Su
važiavime bus diskutuojami įvairūs 
aktualūs klausimai. Iš Lietuvos 
atvyks Lietuvos PEN klubo pir
mininkas, poetas Kornelijus Plate
lis. Algirdas Landsbergis suva
žiavime susitiks ir su Čekijos 
kultūros ministeriu Pavel Tigrid. 
Su juo susipažino prieš 30 metų 
kaip tik PEN klube. A. Landsbergis 
į Ameriką grįžte lapkričio 14 d.



NAUJOS KNYGOS
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga - "Tautos sukilimas 1941", 

pirmoji dalis "Be šūvio". Autorius Pilypas Narutis, pats organizavęs 
sukilimą, aprašo savo kartos pastangas aršioje lietuvių tautos kovoje su 
okupantais atgauti laisvę. Apima laikotarpi nuo 1940 m. iki 1941 m. 
birželio 23 d. Knyga turi 404 psl. Spalvotas viršelis A. Sutkuvienės. 
Gaunama "Darbininko* administracijoje. Kaina 17 dol. Persiuntimas - 
1.50 dol.

"Vidurnakčio sargyboje" II. Autorius Vytautas Vaitiekūnas. Išlei
do J Laisvę Fondas 1994. Tai Vytauto Vaitiekūno raštų antrasis tomas. 
Redagavo Antanas Sabalis. Suskirstyta j 5 skyrius: Metinės politinės 
apžvalgos (1974,1977,1979,1981 ir 1982 m.); Krikščioniškoji socialinė 
etika; Lietuvos praeities vaizdai; Išeivijos rūpesčiai; Netolimos praeities 
vaizdai. 374 psl. Kaina 10 dol. Persiuntimas 1.50.

Dėdės Šamo žemėje. Pažintis su Amerika QAV). Autorius Vincas 
Šalčiūnas. Lietuvoje išleista 336 psl. knyga, yra apie 90 nuotraukų, 
įdomios medžiagos bei faktų rinkinys apie JAV istoriją, gamtą, 
ekonomiką, kultūrą ir kt. Knyga skirta Lietuvos žmonėms, bet gali būti 
naudinga visiems, kurie neturėjo progos Ameriką artimiau pažinti. 
Kaina 13.50 dol. su persiuntimu.

Visos knygos gaunamos rašant:
Darbininkas

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

- O ką tu dar gali dirbti?
- Galiu ir nekasti.

LIETUVIŲ KATALIKŲ SUSIVIENIJIMAS
Už prieinamus mokesčius pasiūlo 

apdraudos planus.
Susivienijimas savo nariams moka 

dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės į Susivienijimo Centrą, 71- 
73 So. Washington Street, Wilkes - Barte, PA 
18701.
Didžiojo New Yorko lietuviai kreipkitės į Su
sivienijimo direktorių Joną A. Vainių, 3 Clare Dr., 
East Northport, N.Y. 11731. Namų tel. 516 261- 
3797, ofiso tel. 718 847-2686.

Tikras vargas
Gydytojas j pacientę:
- Kas poniutę šiuo metu dau

giausia vargina?
- Mano vyras, bet aš atėjau pas 

tamstą, kad patikrintumėte mano 
inkstus.

Apie ydas
Mokytoja auklėja mokini:
- Kodėl tu nekovoji su savo ydo

mis?
- Gi jėgos nelygios. Jų daug, o aš 

tik vienas.

Apie mokslus
Lektorius skaitė paskaitą, o mot

erėlė stebėjosi:
- Viešpatie, koks mokytas tas 

žmogus - nė vieno žodžio negali
ma suprasti.

Apie nuovargi
Jaunutė žmona grįžo iš viena

dienio turistinio žygio.
- Mieloji, tau kojyčių neskauda?
- Ne, mielasis.
- Tai nubėk už kampo nupirkti 

man alaus.

Apie darbus
I statybos valdybą užeina stam

bus vyriškis sužinoti, ar čia reikalin
gi darbininkai.

- Ką tu sugebi dirbti?
- Galiu kasti.

PAPIGINTOS KAINOS į VILNIŲ 
ŠĮ RUDENĮ ir ŽIEMĄ

Lapkričio - 
kovo mėn.

Iš New York, Boston nuo $580.00
Philodelphia, Washington $660.00
Clėveland, Chicago, Florida $700.00
Los Angeles, San Francisco, Seattle $800.00

Kainos truputį brangesnės Kalėdų laikotarpyje.
- Mes siūlome keliones laivu ir skrydžius į Karibų salas -

AIREX TRAVEL AGENCY
382 Broad Avė 

Leonia, NJ 07605
(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189

VILTIS
(HOPE)

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. 
O Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.
O Rudens sezono persiuntimui taikoma nuolaida - 1 svaro kaina nuo 69 centų.
O Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.
□ VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES DOVANA. Aukotojas

gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro tremtinį, vienišą žmogų.

Siuntinius lapkričio mėnesį priimsime šiuose miestuose:
BRIDGEPORT, CT lapkričio 4 d. 7 - 8 vai. p.p
ATHOL-GARDNER, MA lapkričio 5 d. 9 - 10 vai. ryto
Gardner Uthuanlan Outing Assoc., 13 Airport Rd., Gardner, MA (508) 632-5507 
WORCESTER, MA lapkričio 5 d. 11 - 3 vai. p.p.
Maironis park (508) 753-7232
BROOKLYN, NY lapkričio 5 d. 12 - 4 vai. p.p.
Darbininkas - Franclscan Fathers, 341 Highland Blvd, Brooklyn, NY
ANTRACITE REGION, PA lapkričio 6 ir 7 d.
CAPE COD, MA lapkričio 9 d. 3 - 5 vai. p.p.
Our Lady of Vlctory Paristi, 230 S. Main St., Centerville, MA (508) 775-5744 
PROVIDENCE, Rl lapkričio 9 d. 6.30 - 8 vai. p.p.
Uthuanlan Club, 475 Smiltį St„ Providence, Rl (401) 621-1132
BROCKTON, MA lapkričio 10 d. 3.30 - 6 vai. p.p
St. Casimirs Lith. Ctiurch Hali (508) 586-2226 X
LOWELL, MA lapkričio 11d. 11 - 1 vai. p.p.
DLKV Uthuanlan Club, 447 Central St., LoweH, MA (508) 459-7381
LAWRENCE, MA lapkričio 11d. 2-4 vai. p.p.
St. francis Littiuanian Ctiurch Hali, 94 Bradford St., Lavvrence, MA (508) 687-7356 
NASHUA, NH lapkričio 11d. 5 - 6 vai. p.p.
St. Casimirs Littiuanian Ctiurch HaB, 119 Temple St., Noshua, NH (603) 882-1317
WATERBURY, CT lapkričio 12 d. 9-11 vai. ryto
St. Joseph's Church Hali, 29 John St., Waterbury, CT (203) 754-1557
HARTFORD, CT lapkričio 12 d. 1 - 3 vai. p.p.
Holy Trinity Littiuanian Ctiurch Hali, 53 Capital Avė., Hartford, CT (203) 246-4162
PUTNAM, CT lapkričio 12 d. 4.30 - 6.30 vai. p.p.
Sisters of Immoculate Conceptton, 600 Liberty Avė., Putnam, Ct (203) 928-7955

Visi siuntiniai, priimti tomis lapkričio dienomis, bus pristatyti ligi Šv. Kalėdų.
Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

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

Brolis praeidamas sutinka Ro- - Tėtis paruoštas. Pasiruošk pats! 
muką:

Tai bent tikslumas
Indėnas gidas aiškina turistams* 

apie Kanados uolas.
- Šitoms uoloms - septyni mili

jonai metų ir trys dienos.
- Kas taip preciziškai nustatė 

laiką? - užklausė turistas.
- A pats. Kai priėmė dirbti gidu, 

man buvo pasakyta, kad toms 
uoloms septyni milijonai metų, o 
jau ketvirta diena, kaip aš čia dir
bu.

Valdybos įvertinimas
Du aktoriai kalbasi apie žiūrovus:
- Nėra nieko baisesnio, - sako 

vienas, - kaip nuo scenos matyti į 
salę įeinančius pavėlavusius žiū
rovus.

Antrasis atsako:
- Dar baisiau nuo scenos pama

tyti žiūrovus, išeinančius iš salės, 
nepasibaigus spektakliui.

Mokykloje
- Tikiuosi, kad daugiau tavęs 

nepamatysiu nusirašinėjant, - sako 
mokytojas.

- Aš taip pat tikiuosi, - atsako 
mokinukas.

Laisvės problema
Už vairavimą išgėrus du indėnai 

buvo uždaryti į kalėjimą. Vieną 
vakarą jie pastebėjo, kad sargas 
užmiršo užrakinti kameros duris.

- Turim gerą progą pabėgti, - 
sako vienas, - tu eik ir pažiūrėk, ar 
per kalėjimo tvorą reikės lipti, ar 
šliaužti pro apačią.

Draugas taip ir padarė. Išėjęs 
apžiūrėjo kiemą. Grįžo labai nu
siminęs ir sako:

-Jokios vilties pabėgti. Nėra tvo
ros!

Šeimos talka
- Tu namų darbą šį kartą padarei 

labai gerai. Tau turbūt padėjo bro
lis! - klausia mokytojas Pranuką.

- Ne. Jis padarė viską vienas.

Tarp brolių
Romukas sako broliukui:
- Aš neišlaikiau egzamino. Pa

ruošk tėvą!

The South Boston Savings 
Banks famous postage patd 
ootn ways bank by mali 
pian Is easy, convenient 
and sensftMe.
Wben the bank receives your savings or 
checking account transacbon it’s

šame day. Thousands of our customers 
karve enjoyed this free Service for years.

When you bank by mali, the South 
Boston Savings Bank is as etose as the 
nearsst mari box.

Open an account today by filling out the 
coupon betow or visiting one of our conve- 
nentty iocated officas.

PAYTHE
POSTAGE 

BOTH 
WYS!

gjfSouih Boston/į 
■v Savings

MAMOM 
460 Brase
Soueter
256^5X

NEPCNttT CMCLE
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WEST ROZSURY 
1833 Centre Sz. 
323-0000

.STATI______ 2».

MODERN, TOTAI HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENTS 
ARE NOW BE1NG PERFORMED IN THE BALT1C SJATES IN 
CENTERS THAT ARE OFFERING SERVICES 0F SURGEONS 
THAT HAVE BEEN TRAINED IN THE U.S.

RIGA-AMERICAN, LTD. OF WATERBURY,CONNECTICUT, 
iŠ IN A POSIT1ON TO GUARANTEE THE DEUVERY OF 
TOTAL HIP AND KNEE SURGERY IN LATVIA, ESTONIA AND 
UTHUANIA.
PAYMENT FOR THE SURGERY CAN BEMADE EITHER IN 
THE U.S. OR IN THE INDMDUAL REPĮJBUC.

ADDIT1ONAL INFORMATION IS AVAILABLE (IN ENGL1SH) 
BY CALLING 203 - 757 - 5052 OR BY MAILTO 1201 WBT 
MAIN STREET, WATERBURY, CT 06708 U3A

fa ‘SEKS' B)
Wm. Anastasi, B. S.

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

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER 

V Tel.: 296 - 4130 J

STATEN ISLAND 
tai žalumoje paskendusi sala, 

tarp Manhattan, Brooklyn ir New Jersey, 
siūlo Jums miesto gėrybes ir užmiesčio aplinką. 
Aš padėsiu surasti Jums namą paįal Jūsų skonį ir 

Jūsų finansines galimybes.
Kalbu lietuviškai.

Skambinti:
Office (718) 979-3333-prašyti Liną 
Home (718) 987-6407

VITALE SUNSHINE REAJJIY 
1444 Richmond Rd.

Staten Island, NY 10304

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 skambinti. 
Darbininko administracijai 

9 vai. r. - 4 vai. p. p. 
tel. 718 827-1351 

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

New York-Vilnius-New York $550 r.t. 
Chicago-Vilnius-Chicago $550 r.t.

One way to Vilnius $430 
One way to Kaunas $430

FREGATA TRAVEL 
250 West 5 7th Street, 1211 
New York, NY 10107 
Tel.: (212) 541-5707

MES SIŪLOME 
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

(800) 654-2432 (201) 592-8780



Popiežius paskyrė 30 naujų 
kardinolų

Spalio 30 d. Popiežius Jonas Paulius II paskyrė 30 naujų kardinolų, 
tame tarpe ir Baltimorės bei Detroito arkivyskupus bei pirmą karta iš 
Sarajevo bei dviejų buvusių Rytų bloko valstybių. Kazimirz Sviatek iš 
Minsko, Baltarusijos, 10 metų praleidęs Sovietų kalėjimuose, paskirtas 
kardinolu. Čekijos sostinėje Prahoje Miloslav Vlk paskirtas kardinolu 
Kun. Mikei Koligi iš Scutari, kur daugiausiai yra Albanijos katalikų, taip 
pat paskirtas kardinolu. Kiti kardinolai paskirti Japonijoje, Kuboje, 
Ispanijoje, Meksikoje, Ugandoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Kanadoje, 
Indonezijoje, Peru, Ekvadore, Čilėje ir kt., iš viso 24 šalyse. Manoma, 
kad tarp Popiežiaus paskirtų naujųjų kardinolų yra ir sekantis pasaulio 
950 milijonų katalikų lyderis.

Associated Press

Didžiausia
Rusijos mafija - KGB

(atkelta iš 2 psl.)
Andrejus Bykovas 20 metų dirbęs KGB techninių tarnybų viršininku, 
išleido įsaką, kad visuose telekomunikacijų tranzito punktuose būtų 
sumontuoti pasiklausymo įrenginiai.

Ir paprasti gangsteriai įgijo neribotą valdžią Rusijoje. Pagarsėjęs 
Maskvos mafiozas Otaris Kvantrišvilis, balandį nužudytas, buvo toks 
galingas, kad, kaip rašė "Moscovv News", kišosi į Maskvos administra
torių bei finansininkų ir organizuoto nusikaltėlių pasaulio konfliktus. 
Paprastai visus sutaikydavo.

Pasak Dūmos Saugumo komiteto, 80 proc. visų įmonių susijusios su 
korupcija, 60 proc. jų kontroliuoja organizuotos nusikaltėlių gaujos. Iš 
didžiosios Rusijos ekonomikos reformos nieko neišėjo - tik atsirado 
parazitinė sistema, kurioje viešpatauja buvusioji KGB biurokratija, 
nomenklatūra ir organizuoti nusikaltėliai. Jeigu Vakarai pasiryžo padėti 
Rusijai kovoti su mafija, pirmiausia turėtų susirasti valdžios struktūrose 
partnerių, kurie yra švarūs, rašo Michaelas Valleras.

Parengė
Jonas A. Patriubavičius

(perspausdinta iš "Lietuvos aido")

- Bendrai Vokietijos 
ir Lietuvos įmonei "Euro- 
textil" suteiktos garantijos, 
kad iki 2000-ųjų metų jai 
nebus didinamos elektros 
energijos ir dujų kainos, 
įmonės 95% akcijų prik
lauso vokiečių koncernui 
"Wilhelm Becker" ir 5% -

Vilniaus "Audėjo" akcinei bend

rovei. Koncerno savininkas M. 
Beckeris Širvintose pastatys naują 
vilnonių audinių fabriką, per pen
ketą metų investuodamas 60 mln. 
DEM.
- Švedų nacionalinę šventę

- Vėliavos dieną paminėjo šiau
liečiai. Surengtas Šiaulių "Polifo
nijos" kamerinio choro koncertas, 
atidaryta paroda "Šiaulių ryšiai su

A.t A.
ANTANUI KULBIUI

netikėtai mirus, žmonai Rūtai, broliui Tadui, 
sesutei Reginai, tėveliams Lilei ir Antanui 
Kulbiams, uošviams Guodai ir Sigitui Bobe
liams bei kitiems giminėms ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Giedrė ir Jonas Stankūnai su šeima 
Aldona ir Marius Marijošiai su šeima

Brangiam žemaičiui

A.t A
DOMAZUI TILVIKUI

mirus, jo dukroms: Aldonai, Romai ir Laimai 
su šeima reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Vanda ir Stasys Karmazinai 
Birutė ir Edvardas Karmazinai 
Milda Grabnickienė su šeima

PADĖKA

A.t A.
VINCAS BLAŽAITIS, .

mano mylimas vyras, mirė spalio 9 d. Ir buvo palaido
tas spalio 13 d. Cypress Hllls kapinėse.

Dėkoju Apreiškimo parapijos klebonui kun. Vytautui 
Palubinskui už atsisveikinimo maldas koplyčioje, laido
tuvių mišias Apreiškimo par. bažnyčioje ir palydėjimą 
| kapines.

Dėkoju Šaulių kuopos nariams už dalyvavimą atsi
sveikinime Ir pirm. Kęstučiui Miklu! už tartą žodĮ.

Dėkoju Vytautui Vebeliūnui už atsisveikinimo žodj 
kapinėse.

Dėkoju giminėms, draugams ir pažįstamiems už 
mišias, gėles ir aukas Kultūros Židiniui.

Dėkoju giminėms Ir draugams Lietuvoje, užpra
šiusiems mišias ir Išreiškusioms užuojautą.

Dėkoju visiems už užuojautas, išreikštas žodžiu, raštu 
ir spaudoje.

t

Liūdinti žmona Birutė Blažaitienė

Vytautas Vaitiekūnas

Prisimintas Vytautas Vaitiekūnas
Š. m. spalio 22 d. suėjo 10 metų nuo Vytauto Vaitiekūno, puikaus 

žurnalisto, mirties. Tos liūdnos sukakties proga spalio 22 d., šeštadienį, 
9 vai. r. pranciškonų vienuolyno koplyčioje buvo mišios, kurias aukojo 
Tėv. Pranciškus Giedgaudas, OFM, velionio geras bičiulis. Jis pasakė ir 
prasmingą pamokslą.

Po mišių visi perėjo į Kultūros Židinio posėdžių menę, kur dr. Rožė 
Šomkaitė surengė pabendravimą prie kavutės. Ji globojo velionį, o 
dabar rūpinasi jo žurnalistiniu palikimu. Jau pasirodė V. Vaitiekūno 
raštų "Vidurnakčio sargyboje" antras tomas. Abu tomus suredagavo 
Antanas Sabalis. Jis ir papasakojo apie savo darbą. Kalbėjo ir dr. Rožė 
Šomkaitė. Iš jos sužinojome, kad knygas spausdino "Draugo" spaustuvė 
Chicagoje. Tiražas 1000 egz. Iš jų 700 išsiųsti į Lietuvą, 300 egzemplio
rių palikta platinti čia Amerikoje. Dabar Lietuvoje rengiamas trečias 
tomas, o Antanas Sabalis ruošiasi organizuoti ketvirtą tomą. Pasirodo, 
kad rankraščių yra bent kelios dėžės. Vaitiekūnas mokėjo įdomiai ir 
dalykiškai rašyti. Jo raštai - tai savotiška visuomeninio ir politinio 
gyvenimo istorija, kurią verta išleisti.

Ant stalo buvo sudėtos abiejų tomų parduodamos knygos. Buvo 
pakabinta ir Vytauto Maželio padaryta graži V. Vaitiekūno nuotrauka.

Švedija".
— Teisingumo ministerijoje 

įsteigtas Tarptautinės teisės ir žmo
gaus teisių departamentas. Jame 
dirbs keturi teisės specialistai, ge
rai mokantys anglų arba prancūzų 
kalbą, ir du vertėjai. Svarbiausias 
departamento darbo baras - stebė
ti leidžiamus įstatymus, kontro
liuoti, kad jie atitiktų Žmogaus 
teisių ir laisvių konvenciją.

- Pasaulio banko eksper
tai, surinkę specialias anketas iš 
užsienio verslininkų Lietuvoje, 
nagrinės užsienio investicijų, ak
cinių bendrovių ekonominę būklę, 
analizuos įstatymus ir modeliuos 
kokią įtaką šie įstatymai turi pri
vačiam verslui. Bus analizuojama 
antrojo privatizavimo etapo strate
gija, atliekamos privataus sekto

riaus finansavimo studijos. Pa
saulio banko ekspertams tirti smul
kaus bei vidutinio verslo plėtoji
mo galimybes padės Ekonomikos 
ministerijos specialistai.

- Sveikatos apsaugos minis
terija, remiama kitų ministerijų ir 
žinybų, griežtina maisto prekių 
įvežimo į Lietuvą tvarką. Asmenys 
neturintys importuotojo statuso, 
maisto prekes galės įvežti tik savo 
reikmėms. Maisto produktų koky
bę prižiūrinčios tarnybos sieks, kad 
į Lietuvą nepakliūtų sveikatos 
reikalavimų neatitinkančios mais
to prekės. Maisto kokybės doku
mentai, sveikatos ir kokybės ser
tifikatai bus tikrinami pasienyje. 
Juridinis ar fizinis asmuo, pirkda
mas maisto prekes, perims ir visą 
su jomis susijusią atsakomybę.

A.t A.
APOLONIJAI VAITKEVIČIENEI 
mus amžinai palikus, jos dukterims Genei ir Romai, 
sūnui Lionginui, jų šeimoms bei vaikaičiams reiškiu 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdžiu.

Donatas Ozas

PRANEŠIMAS

A.t A.
APOLONIJA 

KAMARAUSKAITĖ 
VAITKEVIČIENĖ

Mūsų mylima mamytė, senelė Ir prosenelė Iškelia
vo amžinybėn 1994 metų spalio 15 d.

A. Vaitkevičienė gimė 1987 m. rugpjūčio 30 d. 
Josvainiuose, Kėdainių apskrityje, vėliau gyveno 
Kaune. Rusams artėjant, 1944 m. pasitraukė Į Vaka
rus ir Ilgai gyveno Oidenburge "Unterm Berg“ stovyk
loje. 1950 m. emigravo | Ameriką. Pradžioje gyveno 
New Yorke, priklausė Apreiškimo parapijai. 1972 m. 
išsikėlė pas dukterį j Dayton, OH. Ten Ir mirė. Velionės 
pelenai bus parvežti | gimtinę.

Nuliūdime liko: sūnus Lionginas su šeima, 
duktė Genovaitė Vasilkovs, 
duktė Roma Kallard,
penki anūkai, trys proanūkiai 
ir giminės Lietuvoje

Mirė Domazas Tilvikas
Domazas Tilvikas, gimęs 1902 m. balandžio 3 d. Lietuvoje, Mažeikiuoe, 

gyvenęs Maspethe, NY, mirė spalio 22 d. North Shore University 
prieglaudoje, sulaukęs 92 metus amžiaus. Prieglaudoje praleido beveik 
tris metus, kur buvo kasdien lankomas dukrelių ir kitų artimųjų.

Buvo pašarvotas M. Shalins laidojimo koplyčioje. Atsisveikinimas 
buvo spalio 24 d., pirmadienį. Po mišių Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
spalio 25 d. palaidotas Šv. Karolio kapinėse šalia savo žmonos Anicetos, 
mirusios prieš du metus.

Giliam liūdesyje liko trys dukterys: Aldona su vyru Petru, Roma su 
vyru Algiu, Laima ir du anūkai: Antulis ir Steputė, - taip juos vadindavo 
močiutė. Liko ir giminės Lietuvoje.

Atsisveikinus su Rimu Ignaičiu
Rimas - Zenonas Ignaitis, gimęs Brooklyne 1954 m. gruodžio 29 d., 

staiga mirė savo namuose Woodhavene spalio 25 d., sulaukęs 39 
metus. Jis buvo sūnus Andriaus Ignaičio, fiziko - matematiko, gimna
zijos mokytojo ir dr. Filomenos Ignaitienės, dantų gydytojos. Rimas 
buvo baigęs čia vidurinę mokyklą ir Maironio lituanistinę mokyklą, 
mokėsi garsiajame MIT institute Cambridge, MA, kurį laiką ten ir dirbo, 
paskui persikėlė į New Yorko apylinkes, dirbo Prevention Clinic, NJ.

Velionis reiškėsi lietuviškose organizacijose, labiausiai mėgo sportą, 
dalyvavo sporto klube. Rimas visada buvo malonaus būdo ir draugiš
kas, mielai padėdavo parengimuose Kultūros Židinyje. Nevvjorkiečiai 
apgaili jo netektį.

A. a. Rimas Ignaitis buvo pašarvotas M. Shalins laidojimo koplyčio
je. Atsisveikinimas įvyko spalio 27 d. Spalio 28 d., penktadienį, po 
mišių Apreiškimo parapijos bažnyčioje, palaidotas Cypress Hills kapi
nėse šalia savo tėvo Andriaus, mirusio prieš šešerius metus.

Dideliame nuliūdime liko motina dr. Filomena Ignaitienė, giminės 
Kanadoje, Amerikoje ir Lietuvoje. Ona Barauskienė

New Yorko požeminiams traukiniams - 
90 metų

Spalio 27 dieną suėjo 90 metų, 
kaip pradėjo veikti New Yorko 
požeminiai traukiniai.

Miestas suorganizavo bendrovę 
Interborough Rapid Transit Com- 
pany. Ir ši bendrovė pastatė pirmą 
požeminių traukinių liniją - IRT. 
Prie traukinio linijos statybos dirbo 
12,000 darbininkų po 12 valandų 
per dieną, gaudami 20 centų už 
valandą. Dirbo ketverius metus. 
Darbininkai daugiausia buvo ita
lai, airiai, vokiečiai, graikai.

Kur vedė traukinio liniją, ten 
iškasė platų ir gilų griovį, lyg ap
kasą. Apačią išmūrijo, padėjo plie
ninius bėgius, padarė laiptus, išėji
mus, įėjimus. Tada uždengė lyg 
kokį stogą, įdėjo tvirtas lubas ir 
viršum jų užbaigė tvarkingai gatvę, 
kaip ji buvo anksčiau. Didžiosios 
stotys buvo puošniai dekoruo
jamos. Ornamentus suprojektavo 
Rafael Guastavino. Požeminių trau
kinių bėgių ilgis yra 722 mylios.

Atidarymo diena
New Yorko miestą jaudino šis 

stebuklas - traukinys po žeme. 
Miestas pasipuošė šiam atidarymui. 
Žmonės pirkosi naujus kostiumus, 
kad tik būtų puošnesni iškilmėse. 
J požemines stotis susirinko dau
gybė žmonių. Visi laukė, kada 
pajudės tas stebuklingas traukinys. 
Jo pradžia buvo New Yorko mies

to valdybos rūmai. Pats miesto 
burmistras pasiskelbė, kad jis vai
ruos pirmą traukinį. Tuo burmist
ru buvo George B. McClellan, ai
ris. Traukinys pajudėjo tik 7 v.v. 
Burmistrui taip patiko traukinio 
vairavimas, kad vairo neatidavė 
parengtam vairuotojui. Traukinys 
tikrai važiavo audringai, nes žmo
nės išsigandę keikėsi ir meldėsi, 
kad kelionė pasibaigtų laimingai. 
Šiaip taip burmistras traukinį su
stabdė, tuo pačiu įeidamas į New 
Yorko miesto istoriją, kaip pirmas 
vairavęs požeminį traukinį.

Traukinys iš miesto valdybos 
rūmų važiavo iki 145-os gatvės 
šiaurėje. Tą dieną traukiniu važiavo 
110,(XX) žmonių. Tokia naujiena 
visus traukė. Buvo ir tokių, kurie 
važiavo ir grįžo, važiavo ir grįžo ta 
pačia linija. Traukinio kaina buvo 
5 ct. Ši kaina išsilaikė iki Pirmojo 
Pasaulinio karo. Paskui buvo sukur
tos ir kitos požeminių traukinių 
linijos IND, BMT. Požeminių trau
kinių linijas pasistatė jau daugelis 
miestų, nes patogu į darbą, teat
rus, muziejus, koncertus važiuoti. 
Taip požeminiai traukiniai prisidė
jo prie New Yorko miesto augimo.

Amerika į šį reikalą pažiūrėjo 
gana praktiškai. Traukinių stotys 
tada buvo įrengtos skoningai, 
švariai, be ypatingos prabangos, 
siekiant patarnauti žmonėm, (p.j.)



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

YORKE

Kultūros Židinyje šį sekma
dienį, lapkričio 6 d., nuo 12 vai. 
iki 5 vai. popiet po ilgesnės per
traukos vėl veiks Kultūros Židinio 
kavinė. Bus galima gauti cepelinų, 
dešrų su kopūstais ir pasigardžiuoti 
namie keptais tortais ir pyragais. 
Bus rodomas dokumentinis filmas 
iš prel. Kazimiero Vasiliausko, Vil
niaus arkikatedros klebono, gyve
nimo. įėjimas nemokamas.

Kazys Ožalas, gyvenęs ilgus 
metus Elizabeth, NJ, mirė š. m. 
spalio 18 d. upstate New Yorke. 
Palaidotas spalio 20 lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos kapinėse, 
Amsterdam, NY. Nuliūdime liko 
brolis Ignas Ožalas su šeima ir dvi 
seserys Lietuvoje.

Skulptorius Juozas Zikaras 
mirė Kaune prieš 50 metų - lap
kričio 10 d. Jis sukūrė Laisvės statu
lą, Nežinomo kario kapo pamin
klą, Knygnešį, bei keletą biustų, 
puošiančių sodelį prie Karo Muzie
jaus Kaune. Juozas Zikaras turėjo 
trys sūnus: Vaidutį, Teisutį, Vai- 
nutį ir dukrą Alytę. Sūnūs pasi
traukė į Vakarus; Teisutis išvyko į 
Australiją, kiti du gyveno New 
Yorke. Visi jau yra mirę. Vainučio 
našlė Aldona Zikarienė - Mikuls- 
kytė, prisimindama skulptoriaus 
J. Zikaro sukaktį, Adomo Galdiko 
galerijai padovanojo jo sukurtą 
Vinco Kudirkos reljefą. Dovaną 
įteikė Tėv. Leonardui Andriekui, 
OFM, rugsėjo 31 d.

Kun. dr. Kornelijaus Buč
inio, OFM, "Darbininko" vyr. 
redaktoriaus kunigystės 45 metų 
sukaktis bus minima lapkričio 27 
d., sekmadienį. Rengimo komite
tas kviečia iki lapkričio 19 d. vie
tas užsisakyti ar stalus (8-iems 
asmenims) rezervuoti pas Malviną 
Klivečkienę adresu: 76 - 13 85th 
Road, VVoodhaven, NY 11421. Jos 
telef. 718 296 - 0406. Čekius rašyti 
"Franciscan Fathers" vardu.

Povilo Žumbakio, "Darbinin
ko" bendradarbio, radijo programų 
komentarai, papildyti ir sureda
guoti, išleisti knyga "Balionai, ba
nanai ir biurokratai". Tai 205 psl. 
su 207 išnašomis ir 11 psl. indekso 
knyga, minkštais viršeliais, vidu
tinio formato. Komentarai datuo
ti nuo 1992 m. liepos 2 d. iki 1993 
m. lapkričio 28 d. Knygos komen
tarų temos liečia įvairius politi
nius, teisinius ir ekonominius klau
simus, tautiečių interesus užsienyje 
ir Lietuvoje. Knyga gaunama, ats
iuntus "Darbininkui" 15 dol. auką. 
Visas pelnas skiriamas lietuviškų 
radijo programų rėmimui ir lietu
viškos spaudos darbų išlaikymui.

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą - pristatomi į namus. 

Talpintuvai siunčiami kas savaitę.

AIR CARGO skubiems siuntiniams.
ŠVENČIŲ PROGA

PINIGAI pervedami DOLERIAIS 
papigintomis kainomis. Mažiausia suma -$50.*

MAISTO SIUNTINIAI: nuo $29.- iki $98.- 

55 svarai, maisto rinkinys $98.- 
Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją 
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 

Dirbame nuo 1987 m.

TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

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

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

Kun. Alionidas Budrius, Žy
gaičių klebonas, Telšių vyskupo 
siųstas, buvo atvykęs į Ameriką 
rinkti savo sudegusiai bažnyčiai 
aukų, kad galėtų ją atstatyti. Buvo 
sustojęs Apreiškimo parapijos kle
bonijoje. Čia jis gavo aukų 1300 
dol., Aušros Vartų parapijoje - 500 
dol. Dar lankėsi Chicagoje, Los 
Angeles, vėl grįžo į New Yorką, 
aplankė Putnamą. į Lietuvą išskri
do iš Chicagos spalio 25 d. Lietu
voje jis yra Liturginės komisijos 
narys, be Žygaičių aptarnauja dar 
dvi gretimas parapijas.

Jonas Vainius, Tautos Fondo 
tarybos narys ir finansų komisijos 
pirmininkas, lapkričio 6-19 dieno
mis Tautos Fondo reikalais lanky
sis Lietuvoje.

Lietuvos radijo ir televizi
jos jaunimo choras atvyksta į 
New Yorką lapkričio 11 d. Jau
nimui reikalingos nakvynės dviem 
naktims. "Laisvės Žiburio" radijas 
prašo pagalbos. Kas galėtų priglaus
ti vieną, du ar daugiau šių rink
tinių jaunuolių, prašomi skambinti 
Romui Keziui 718 423 - 6161.

New Yorko lapkričio mėn. 
temperatūros vidurkis būna: 
aukščiausias - 51 laipsnis F, 
žemiausias - 37 laipsniai F. Per 
mėnesį būna 9 dienos lietingos.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiunti
mo bendrovės atstovai, į New 
Yorką atvyks šeštadienį, lapkričio 
12 d., ir šeštadienį, lapkričio 26 d. 
Tomis dienomis siuntinius priims 
Kultūros Židinio kieme, buv. spaus
tuvės patalpose, nuo 12 iki 1 vai. 
popiet. Jokių muitų nėra. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133. (Žiūr. skelbimą 7 psl., 
kada siuntiniai bus paimami iš kitų 
vietovių.)

"Darbininko" skaitytoju 
galite tapti kiekvieną dieną! Pasiū
lykite "Darbininką" savo pažįsta
miems bei draugams! Prenumera
ta vieniems metams - tik $30.

"VILTIS", Lietuvos pagalbos 
siuntinių agentūra, atvyksta į New 
Yorką lapkričio 5 d., šeštadienį, ir 
siuntinius priims Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patalpose, 
nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet. Jokių 
muitų nėra. Tai bus paskutinis 
Kalėdinių siuntinių priėmimas 
Brooklyne. Visi siuntiniai bus pri
statyti prieš Šv. Kalėdas. Kalėdi
niai siuntiniai bus priimami ir 
kitose vietovėse (žiūr. "Vilties" skel
bimą 6 psl.) Visi jie bus pristatyti 
iki Šv. Kalėdų.

Kultūros 
Židinio Fondo 

narių 
susirinkimas
Kultūros Židinio išlaikymu rūpi

nasi specialus Židinio Fondas, ku
rio narių suvažiavimas vyksta kas
met. Šiemet spalio 15 d., šeštadie
nį, buvo 19-tas toks suvažiavimas.

Suvažiavimui pirmininkavo Fon
do tarybos pirmininkas Algirdas 
Mačiulaitis. Invokaciją sukalbėjo 
Tėv. Leonardas Andriekus, OFM. 
Invakadjoje buvo išryškintas mel
dimas palengvinti Židinio išlaiky
mo naštą. Sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė Ona Barauskienė. Man
datų komisiją sudarė Marija Žu
kauskienė ir Aldona Katinienė. Jos 
tuoj ir ėmėsi darbo, tikrino narius, 
kitų įgaliojimus.

Pirmas pranešimą padarė Algir
das Mačiulaitis, tarybos pirminin
kas, apžvelgdamas metus, kaip jie 
praėjo. Metai buvo sėkmingi, baigti 
su pelnu, tačiau reikia budėti ir 
dirbti, nes laukia nauji būtini re
montai. Dabar Židinys išsilaiko iš 
nuomų, Fondo narių mokesčio, iš 
įvairių aukų.

Iki šiol Fondo iždininku buvo 
Vytautas Kulpa, bet jis persikėlė 
gyventi į Floridą. Į jo vietą atėjo 
Antanas Bobelis. Jis irgi padarė 
pranešimą apie Židinio pajamas ir 
išlaidas, įvairias aukas.

Dr. Jonas Bilėnas buvo atsinešęs 
skaidrėm rodyti aparatą. Su juo 
rodomos paties pagamintos skaid
rės, kurios būna didesnio formato. 
Skaidrėse supažindino su Židinio 
padėtimi, veikla. Paaiškėjo, kad 
Židinį būtina išlaikyti, nes juo 
pasinaudoja daug lietuvių ir Ži
diniui būtini narių mokesčiai, įvai
rios aukos.

Vida Jankauskienė yra renginių 
vadovė. Ji irgi peržvelgė renginius. 
Kavinė kovo mėn. buvo pelninga, 
Simo koncertas taip pat, bet Los

Nelė Mazalaitė, rašytoja, mirė 
praėjusių metų spalio 31 d. Jos 
mirties metinės bus prisimintos 
lapkričio 5 d. šeštadienį. Vienuoly
no koplyčioje 10 vai. bus mišios, 
po jų Kultūros Židinio posėdžių 
menėje bus paskaitėlė, jos kūrinių 
paroda, kūrybos skaitymas ir ka
vutė. Prisiminimą rengia jos testa
mento vykdytojai: Salomėja Nar- 
kėliūnaitė ir Juozas Andriušis.

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.)

"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 
"Lietūvos aido" vardu ir siųsti JAV 
įgaliotiniui adresu: Bronius Juo
delis, 239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

Vyras ir žmona (legaliai imi
gravę iš Lietuvos) ieško bet kokio 
darbo. Gali dirbti atskirose šeimose 
ir atskirai gyventi. Gali prižiūrėti 
vaikus, slaugyti ligonius, dirbti 
namų ruošoje ir kt. Vyras dar gali 
atlikti nedidelius buto remontus ir 
t.t. Skambinti (718) 429-5460.
________________________ (sk.)

Dėkojame
* Kazio Ožalo atminimui, kuris 

mirė spalio 18 d., jo brolis Ignas 
Ožalas, gyv. Amsterdam, NY, pa
rėmė "Darbininką" 50 dol. auka. 
Nuoširdžiai dėkojame.

* Administracija gavo šį laišką:
"Po gražiai praėjusių parapijos 

naudai surengtų pietų, Hartfordo 
skautai-ės dėkoja "Darbininkui" ir 
skiria mažą dovanėlę - 25 dol. 
Rengėjų vardu (pas.) J. Beniunas"

Administracija nuoširdžiai dėko- 
ja už paramą mūsų spaudai.

Atviros Lietuvos Fondo direktorius Vytautas Gruodis apsilankė New Yorke ir Kezių namuose, 
Bayside, NY, turėjo pokalbi apie tą fondą. Iš k.: Vytautas Maželis, Romas Kezys, Vytautas 
Gruodis, p. Gruodienė, Paulius Jurkus. D. Kezienės nuotrauka

Angeles vyrų kvarteto koncertas 
buvo nuostolingas, nes publikos 
buvo per mažai. Dabar rengiant 
kavinę, Židinio administracija tu
rės pagaminti ir visą maistą. Kavinė 
veiks kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadienį.

Pagal statutą, tokių suvažiavimų 
metu būtina išrinkti į Tarybą 4 
naujus narius. Kandidatai buvo 
pasiūlyti 6. Išrinkti 4, gavę dau
giausia balsų. Jie yra: Antanas Bo
belis, gavęs 75 balsus, Kostas Nor
vilą - 66, Vida Jankauskienė - 62, 
Petras Petraitis - 53. Kandidatu lie
ka: Algis Jankauskas - 33. Rengėjai 
buvo parūpinę kavos ir pyragaičių. 
Dviejų pertraukų metu visi galėjo 
pasivaišinti. Suvažiavimas baigtas 
pakilia nuotaika, kad būtina iš
laikyti Židinį, tvarkingai jį admi
nistruoti. Lietuviai prašomi iš anks
to planuoti savo renginius ir už
sakyti patalpas. Nuomos dabar yra 
skirtingos, lietuviams yra daug 
mažesnės, o kitiems - didesnės. 
Kartais lietuvių renginiams sunku 
surasti laisvą salę. Kai bus planuo
jama iš anksto, bus lietuviams ge
riau patarnaujama. (P-j-)

Lionginas Drangauskas mirė 
spalio 29 d. Rhode Island senelių 
prieglaudoje. Anksčiau jis gyveno 
Woodhavene, buvo Perkūno cho
ro pirmininkas, rūpinosi choro 
reikalais ir gastrolėmis. Buvo kilęs 
iš Panevėžio, paskui dirbęs įvairio
se įstaigose Kaune, 1944 m. pasi
traukęs iš Lietuvos, gyveno Vokie
tijoje, Šveicarijoje, iš ten emigravo 
į Venecuelą, o iš ten atvyko į New 
Yorką. Jo laidotuvėmis rūpinosi 
Augustinas Račkauskas. A. a. L. 
Drangauskas buvo pašarvotas M. 
Shalins laidojimo koplyčioje. Atsi
sveikinimas buvo lapkričio 1 d.,LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO 51-mas KONCERTAS

Sekmadienį, lapkričio 13 d., Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

Pirmą kartą JAV-se ir New Yorke iškilusis

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS 
JAUNIMO CHORAS

(45 jaunuoliai 13 - 16 m. amžiaus) Vad. Regina Nfaleckaitė
Laimėtojai:

1994 pasaulinis chorų konkursas Japonijoj trečia vieta;
1992 tarptautinis chorų B. Bartok konkursas Debrecen (Vengrijoj) antra vieta;
1990 Europos vaikų chorų konkursas Belgijoj pirma vieta.

Pradžia 2 vai. Pietūs nuo 12 vai. ir po koncerto.
Maistą gamina Sunrise Catering. Veiks ir gėrimų baras.

įėjimas 15 dol. Vaikams 10 dol. Visos vietos numeruotos. Patartina bilietus įsigyti iš anksto paštu, 
prisiunčiant atitinkamai sumai čekį ir sau adresuota su pašto ženklu voką Lithuanian Radio Club, 217- 
25 54 Avė., Bayside, NY 11364. Bilietai vaikams gaunami tik prie įėjimo. Bilietus galima įsigyti ir pas 
platintojus:

Nęw Yorke: Long Island; New lersey:
Marytė Shalins 718 296-2244 Bruno Rutkūnas 516 628-2292 Danguolė Didžbalienė 908 925-4761 
Živilė Jurienė 718 847-3133 Jonas Bilėnas 516 346-8258 Julius Veblaitis 908 687-4943
Romas Kezys 718 423-6161 Angelė Stankaitienė 201 942-2344
Rimas Bitėnas 914 961-7041
Religinė Šalpa 718 647-2434

Visus atsilankyti kviečia
LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

Romas Kezys, vedėjas
Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9 vai ryto, 1380 AM

Nauja lietuvių 
pranciškonų 

vadovybė
Lietuvių pranciškonų centri

niame vienuolyne Kennebunk- 
port, ME, spalio 25 - 28 dienomis 
susirinkę delegatai svarstė provin
cijos reikalus ir išrinko naują va
dovybę ateinantiems trims me
tams.

Provinciolu ketvirtam trimesčiui 
vieningai perrinktas Tėv. Placidas 
Barius, OFM, Viceprovinciolu iš
rinktas Tėv. Augustinas Simana
vičius, OFM, o patarėjais Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas, OFM, Tėv. Jo
nas Bacevičius, OFM, Tėv. Rafaelis 
Šakalys, OFM, Tėv. Sigitas Jurčys, 
OFM (iš Lietuvos).

Kapituloje dalyvavo generolo 
atstovas Tėv. Robertas Karris, OFM, 
ir trys atstovai iš Lietuvos: Tėv. 
Sigitas Jurčys, OFM, Tėv. Astijus 
Kungys, OFM ir Tėv. Antanas 
Grabnickas, OFM.

Naujoji vadovybė lapkričio 8 - 9 
dienomis posėdžiaus Brooklyne ir 
paskirs viršininkus atskirienis vie
nuolynams.

Apolinaras Vebeliūnąs, 
gyvenęs Richmond Hill, NY, mirė 
1993 m. spalio 25 d. Jo mirties 
pirmos metinės prisimintos spalio 
29 d., pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje Brooklyn, NY. Trys 
kunigai aukojo mišias ir Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, pasakė 
gražų pamokslą. Koplyčia buvo 
pilna giminių, artimųjų, draugų.

antradienį, o trečiadienį, lapkričio 
2 d., po pamaldų Apreiškimo 
parapijos bažyčioje palaidotas Cy- 
press Hills kapinėse.

Geriausios 
dovanos

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.

Lithuanian Cookery. Autorė 
Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 m. išleis
ta 5-ji laida šios populiariausios 
lietuviškų valgių virimo knygos 
anglų kalba. Kas norite pagilinti 
savo virimo žinias, - rasite labai 
daug populiarių lietuviškų valgių 
gaminimo receptų. Labai tinkama 
dovana lietuviškai nekalbantiems. 
Kaina 15 dol. Persiuntimas -1.50.

"Lithuania 700 Years", ang
liškai parašyta knyga yra geriausia 
dovana Jūsų amerikiečiams drau
gams. Ji supažindina su Lietuvos 
senove, jos spalvinga istorija, ne
priklausomybės laikotarpių, oku
pacijomis ir rezistencija. Tai garsių 
lietuvių istorikų ir politikų straips
nių rinkinys. Knygą redagavo dr. 
Albertas Gerutis. į anglų kalbą vertė 
Algirdas Budreckis. 456 psl. Kaina 
25 dol. įskaitant persiuntimą.

"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.

Visos knygos gaunamos rašant: 
Darbininkas

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Užakant žodynus, pridėti po 1 
dol. persiuntimui; užsakant "Mote
ris su baltu chalatu" - pridėti 2 dol.


