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SĄMOKSLAS PRIEŠ LIETUVĄ
— Kaip Maskva bandė užverbuoti Vytautą Sakalauską —

POETAS KORNELIJUS PLATELIS
NEVY YORKO KULTŪROS ŽIDINYJE
Grįždamas iš Chicagos, poetas
Kornelijus Platelis buvo sustojęs
New Yorke. Svečiavosi pas dail.
Juozą Bagdoną.
Lapkričio 16 d., šeštadienį, 4
vai. popiet Kultūros Židinio
posėdžių menėje įvyko su juo su
sitikimas, kurį surengė Lietuvių
Rašytojų Draugijos valdyba, tal
kinant artimiesiems bičiuliams
— Alinai ir Edvardui Stakniams.. Atsilankė per 30 asme
nų.
Svečią pristatė Lietuvių Rašy
tojų Draugijos pirmininkas Pau
lius Jurkus.
Svečias pirma papasakojo,
kaip vyksta gyvenimas Vilniuje,
ką jis dirba. Jis dabar yra Švieti
mo ir kultūros viceministeris. Jo
šeima gyvena Druskininkuose.
Iš ten jis važinėja į Vilnių ir gy
vena bendrabutyje. Ministerijo
je yra labai daug darbo. Jo žinio
je yra teatrai, muziejai, kurių net
35, 6 bibliotekos. Teatram trūks
ta režisierių. Atrodė, kad jų yra
pakankamai, bet tikrovėje reikia
ieškoti naujų išradingų režisie
rių.
Išaugo muzika, yra pora gerų
orkestrų, yra gerų kompozito
rių, pagarsėjusių Europoje.
Jis yra išleidęs keturis
eilėraščių rinkinius. Susirinku
siems paskaitė iš kiekvieno rinki
nio po eilėraštį. Paskaitė jautriai
ir įdomiai, apibūdindamas ir
savo eilėraščius.
Toliau buvo įvairiausių klausi
mų. Iš atsakymų paaiškėjo, kad
jaunam poetui reikėjo nueiti la
bai sunkų kelią, nes leidyklos
buvo kaip koks fabrikas. Kiek
vienam rankraščiui įvertinti
būdavo bent kelios komisijos,
kurios cenzūruodavo kiekvieną
eilutę. Prisikabindavo net prie
atskiro žodžio, liepdavo jį pakei
sti.

1 rankas pateko Maskvoje ti Sakalauskui $ 1000 grynais ke
Tą pačią dieną Vilniuje, rašo
leidžiamų Izvestijų egzemplio lionės bilietui, kurį tuojau pat iš žurnalistas, sąmokslininkai pa
rius. Tai spalio 4 d. laida, kurioje rašė Aerofloto pareigūnas. Nors skelbė apie Lietuvos Tautinio
pavadinimu
“Sąmokslas prieš užsienių reikalų ministerija, tau gelbėjimo komiteto įsteigimą
Vatikane prasidėjo vyskupų
sinodas, kurio tikslas peržvelgti Lietuvą” to laikraščio korespon pydama valiutą, buvo įsakiusi Kas įvyko toliau, — žinoma.
Katalikų Bažnyčios padėtį buvu dentas Mozambike Boris Piliac- skraidyti tik sovietiniais lėktu Pučo bandymai nepavyko.
siame Rytiniame Europos bloke kin aprašinėja, kaip Maskva or vais, bet šis skrydis, kaip kore
Sausio pabaigoje Sakalauskas
ir apsvarstyti dvasinio atsinauji- ganizavo Lietuvoje sausio per spondentui atrodė, buvęs paties vėl pasirodė Maputu. Pasirodė
KGB inspiruotas.
nimo reikalą. Sinodas užtruks iki versmą.
taip nelauktai, kaip ir buvo iš
Tasai žurnalistas pradžioje nu
Tos dienos vakare Sakalaus vykęs. Korespondentas susitiko
gruodžio 14 d. Tai pirmas tokios
rūšies suvažiavimas po to, kai rodo, kad jo vilniškis kolega Ni- kas trumpam užbėgo į korespon jį atsitiktinai prie pasiuntinybės.
Rytinėje
Europoje pradėjo kolaj Laškevič to laikraščio skil dento raštinę ir paaiškino: Kaip Tasai jam ir sako: “O, aš jums
byrėti komunizmas. Svečių tyse jau rašė apie tai, kaip Mask gi aš pereisiu pasų ir muitinės atvežiau suvenyrą” ir, ištraukęs
teisėmis dalyvauja ir kitų religi va oficialiai ruošėsi perversmui kontroles. Ten juk niekas nei ru iš kišenės, jis padavė žurnalistui
Lietuvoje. “O dabar, —jis sako, siškai, nei lietuviškai nekalba. du numerius Vilniuje leidžiamos
nių bendruomenių atstovai.
prisi rusų kalba Respublikos. Tada
Nelson Mandela, kovotojas — persikelkime daugiau kaip Tada korespondentas
prieš apartheidą ir Pietų Afrikos dešimt tūkstančių km nuo Lietu minė, kaip sykį Kopenhagoje jiedu nieko nesikalbėję, bet žur
Tautinio Kongreso vadovas, an- vos, į Afriką. Ten, Pietų Afrikos matęs sovietinį jūrininką, kuris nalistas tik vėliau, kai perskaitęs,
trukart buvo atvykęs į JAV. kontinente, Mozambiko so norėjęs patekti į Maskvą. Jam kas laikraštyje buvo parašyta, su
Šįkart jis visą energiją panaudo stinėje Maputu, kur aš dirbau ant antlapo buvo kortelė su pratęs reikalą.
jo,. mobilizuodamas finansinę kaip šio laikraščio koresponden užrašu: “Aš esu sovietinis jūri
Žurnalistai tiria reikalą
pagalbą išmontuoti rasinei disk tas, man teko būti liudininku ninkas. Padėkite man”.
riminacijai Pietų Afrikoje. Jis su įvykių, kurie, kaip dabar yra
Vėliau, rugsėjo mėnesį, gavęs
Sakalauskas skrenda
iš redakcijos viršininko pavedi
sitiko su daugelio valdinių ir pri paaiškėję, turėjo netiesioginį
j Maskvą
vačių organizacijų atstovais ir ryšį pasirengimui ir įvykdymui
mą užsiimti lietuviškų įvykių ty
sąmokslo
prieš
lietuvių
tautą
”
.
kalbėjo Jungtinėse Tautose. Vi
Sakalauskui toks sumanymas rimais, žurnalistas su kolega Lašsur prašė pinigų, bet tik tada,
patiko, ir jis padėkojęs iš kevičium nutarė prieš tai pasitei
Žurnalistę kviečia j
kada pasakys patys afrikiečiai,
skubėjo. Žurnalistas rašo, kad rauti, ar nebuvęs ir Sakalausko
ambasadą
nes dabar dar esama pavojaus,
Sakalausko veidas buvęs kaip iškvietimas susietas su tuo. Sun
Žurnalistas pradeda nuo to,
kad baltųjų valdžia juos pasigle
kaukė, jis visiškai nebuvęs pa ku buvo ką nors patirti, bet lie
kaip sausio 10 d., ketvirtadienį,
tuviai žurnalistai patvirtinę, kad,
mš.
našus į žmogų.
Kinijos vadai, norėdami atsta 5 vai. vakare jam įstaigon pa
Tad, kaip rašo toliau, sausio teisybė, Sakalauskas iš Mozam
tyti savo pašlijusią reputaciją skambino iš Sovietų pasiunti
11d., penktadienį, pagal planą biko buvęs atvykęs,tačiau neaiš
tarptautinėje plotmėje, kreipėsi nybės ir pranešė, kad kaip gali Sakalauską į aerouostą palydėjo ku, ar jis lankęsis Vilniuje.
Tik iš Lietuvos ryto žurna
į Olimpinį komitetą, siūlydami ma greičiau atvyktų, kviečiąs pa rezidentas KGB pareigūnas, o
Beįjinge 2000-ais metais ruošti siuntinys. (Tuo metu pasįunti- sugrįžęs, suprantama; pasiuntė į listės Rūtos Grinevičiūtės jie
vasaros žaidimus. Nežinia, koks niu-ambasadorium ten buvo Ni- Maskvą šifruotą pranešimą, kaip gavo informaciją, kad sausio 22
bus Komiteto atsakymas, bet jau kolaj Dybenko, nuo 1978-1985 visad tokiais atvejais esama.
(nukelta į 2 psl.)
dabar perdaug aišku, kad Kinijai m. Vilniuje rezidavęs kaip Lie
politika, o ne sportas galvoje. tuvos KP CK antrasis sekreto
Komitetas sprendimą dėl vietos rius. Dabar jis penšninkas,gyvedarys tik 1993 m. rugsėjo mėn. na Maskvoje.) Nuvykęs jis jau
Kandidatais jau yra Berlynas, rado nerimaujančius: pasiuntinį,
Brasilia, Istanbulas, Manche- jo patarėją, Aerofloto atstovą ir
pasiuntinybės prekybos atstovą
ster, Milanas ir Sydney.
Vytautą Sakalauską. Visų vei
Ukraina 90% nubalsavo už duose — susirūpinimo žymės.
nepriklausomybę ir savo prezi Pasiuntinys tuojau pat prie rei
dentu išrinko Leonidą Kravču- kalo: “Jūs daug keliaujate, patar
ką, kuris 30 metų buvo komuni kite mums, kaip greičiausiai ga
stų ideologas ir darbuotojas, bet lima būtų pasiekti Maskvą”.
po nepasisekusio pučo Sovietų
Žurnalistui nebuvo lengva pa
Sąjungoje rugpjūčio mėnesį tarti, kai Aerofloto lėktuvas
perėjo į nepriklausomybininkų tebūtų skridęs tik po savaitės, ir
pusę. Ukrainą pirmoji pripažino būtent tokia priemone privalėjo
Rusijos respublika. Laukiama, sovietiniai piliečiai keliauti. Jei
kad netrukus pripažins Lenkija, būtų skridę kitų — Vakarų linijų
Kanada ir gal JAV. JAV Val lėktuvais, iš karto būtų išsiduo
stybės sekretorius James Baker ta, jog kviečia Maskva, nes tai
lankysis Ukrainoje ir diskutuos specialus atvejis, ir reikia mokėti
branduolinių ginklų klausimą. valiuta.
Ukraina jau turi savo planą dėl
Bet reikėjo ką nors sumanyti,
atominių ginklų — ji siūlo, kad tik korespondentui kėlė susi
keturios respublikos, kurių teri domėjimą, kodėl gi čia dabar Vy
JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos pareigų perdavimo naujajai valdybai
torijoje tie ginklai išdėstyti, su tautas Sakalauskas, maždaug
posėdyje Chicagoje. Iš k. Vi. Sinkus, Br. Juodelis, D. Korzonienė, naujasis pirm. Vytas
darytų “kolektyvią vadovybę” prieš pusmetį pradėjęs čia savo
Maciūnas, buv. pirm. dr. Antans Razma, B. Jasaitienė, A. Misiūnienė, Br. Vilutienė.
jiems kontroliuoti ir eventualiai pareigas, turįs skristi į Partijos
Nuotr. Jono Tamulaičio
— sunaikinti.
plenumą. Jis buvo Lietuvos
Kenijos prezidentas Daniel premjeru ir po 1990 kovo 11būdais. Lietuvių Fondo parama
arap Moi, valdęs šalį 13 metų osios pasitraukęs, Lietuvai ne
Lietuvių Bendruomenės švieti
pagal vienos partijos liniją, reikalingas. Kodėl dabar staiga
mo, kultūros, visuomeniniams ir
spaudžiamas iš vidaus ir iš užsie toks skubus iškvietimas?! Bet jis
kitiems darbams buvo labai di
nio, sutiko įvesti daugiapartinę tuojau prisiminė per TV progra
Dr. Antano Razmos žodis, perduodant
delė.
sistemų. Užsienio šalys, kurios mas (gaunamas per sputniką)
Per paskutiniuosius metus
JAV
Lietuvių
Bendruomenės
Krašto
val

teikia Kenijai finansinę paramą, matytus vaizdus ir girdėtus ko
krašto valdyba, kartu su savo ta
dybos vadovavimą naujam pirmininkui
pastaruoju laiku grasino nu mentarus apie Lietuvą ir tuojau
rybomis ir “Dovana Lietuvai”
Vytautui Maciūnui 1991 m. lapkričio mėn.
traukti pagalbą, jei nebus eina pagalvojo, kad greičiausia Saka
fondu, turėjo per milijono dole
ma prie demokratinių reformų lauskui buvo numatytas koks
rių apyvartą. Šios kadencijos
17 d. Chicagoje
ateinančių šešių mėnesių laiko- nors vaidmuo.
metu arti pusės milijono dolerių
tarpyje.
buvo paskirta tiesiogiai Lietuvai.
Yra maršrutas ir pinigai
Mano vadovaujamos JAV Lie si į Lietuvos išlaisvinimo darbą,
Malonu, kad naujos krašto val
Londono krautuvininkai, ne
tuvių
Bendruomenės
Krašto
val

neapleidžiant
ir
lietuvybės
dar

dybos
darbams finansuoti galime
Korespondentas
po
trumpos
paisydami įstatymų, draudžia
perduoti per 62 tūkstančių dole
nčių pardavinėti sekmadieniais, tylos pasiūlė parinkti tokį marš dybos trejų metų veikla buvo bų išeivijoje.
Per tuos trejus metus beveik rių su vienu testamentiniu pali
Manutu-Johannesburg- istorinė, kadangi ji prasidėjo su
Kalėdų švenčių proga laiko krau rutą:
Lietuvos
Persitvarkymo
Sąjū

kiekviena
diena atnešdavo iš kimu ir visomis apmokėtomis są
tuves atdaras, teisindamiesi di Paryžius-Maskva. Tuojau pat
džio
įsisteigimu
1988
metais
ir
Lietuvos
naujų
žinių, kurios skaitomis
skrydžius
sąraše
patikrino
Aero

deliu prekių pareikalavimu ir
konkurencija. Sekmadienio įsta floto pareigūnas ir patvirtino, baigėsi su Lietuvos nepriklauso dažnai sukeldavo baisų nerimą,
Man buvo garbė ir pasididžia
tymai D. Britanijoje galioja nuo kad tai įmanoma.Taigi Sakalau mybės atstatymo pripažinimu o kartais netikėtą džiaugsmą. į
1913 m. Parlamentas ir visuo skui reikėjo išskristi penktadie beveik visų pasaulio valstybių visą tai krašto valdyba tuoj rea vimas vadovauti šiai darbščiai
guodavo su vienokia ar kitokia krašto valdybai, kurios visi nariai
menė nori tuos įstatymus pakei nio rytą į Johamvsburg, po kelių 1991 metais.
parama Tautai.
pavyzdingai atliko savo darbus,
sti, kai tuo tarpu religinės grupės valandų persėsti į lėktuvą,
Visa krašto valdyba, su savo
ir unijos kovoja už tai, kad skrendantį į Paryžių ir šeštadienį tarybomis, LB apygardomis,
Lietuvių išeivija krašto valdy lietuvybės ir tautos gerovei
nebūtų prekiaujama sekmadie — į Maskvą. Pasiuntinys tuojau apylinkėmis ir visa lietuvių išei bos darbus rėmė nepaprastai do pašvęsdami visą savo laisvalaikį.
pakvietė buhalterį ir liepė išduo- vija, buvo labai aktvviai įsijungu sniai ir efektyviai įvairiais
Esu dėkingas:
niais.

KEIČIASI JAV LB PIRMININKAI

Kornelijus Platelis
Nuotr. V. Maželio
Pradžioje, keli poetai per
skaitę, parašydavo knygos re
cenzijas. Vėliau visi susirinkę jau
spręsdavo, ar duoti leidimą tą
rinkinį išspausdinti. Labai vertė,
kad būtų paminėta partija, ko
munizmas, šviesus rytojus. Bet
poetas to išvengė, nors iš
cenzūravo jo eilėraščių nemažai.
Turėjo pakeisti kitais, išcenzū uotuosius vėliau sudėjo į an
trą rinkinį.
Platelis poeziją rašo modernia
laisva forma. Laikosi ritmo, kar
tais suskamba ir rimas Bet rašo
ir visai laisvai. Sakiniai tik ban(nukelta į 8 psl.)

Broniui Juodeliui už pavy
zdingą sekretoriavimą, aplink
raščių redagavimą LB darbuoto
jams;
Danutei Korzonienei už pro
fesionalų Lietuvių Bendruo
menės būstinės vedimą;
Birutei Jasaitienei už sumanų
finansinį socialinių ir organizaci
nių reikalų tvarkymą;
Kostui Dočkui už sėkmingus
finansų rezultatus;
Vladui Sinkui už “Dovana
Lietuvai” fondo tvarkymą;
Reginai Kučienei už išeivijos
lituanistinių mokyklų atsinauji
nimą;
Daliai Kučėnienei už išeivijos
kultūrinės veiklos lygio kėlimą;
Dr. Tomui Remeikiui už
įžvalgų visuomeninių/politinių
planų/darbų organizavimą;
Kun. Antanui Saulaičiui, SJ,
už progresyvų lietuvių religinių
reikalų tvarkymą.
Linui Norušiui, vykdomajam
vicepirmininkui, už besąlyginį
atlikimą visų darbų, kuriuos jam
pavesdavau;
Ramunei Kubiliūtei už vaiz
dingą krašto valdybos darbų ap
rašymą lietuvių ir anglų kalbo
mis spaudoje;
Rimantui Dirvoniui už puikų
sportininkų atstovavimą išeivijo
je ir Lietuvoje;
Sigutei Snipaitei už didelį
rūpestį lietuvių jaunimo reika
lais išeivijoje;
Astai Banionytei už profesionališką ir pasišventusį vadovavi
mą Lietuvių Bendruomenės įs
taigai VVashingtone.

Taip pat didelė padėka pri
klauso
Ramonai
Stepona
vičiūtei, Pranui Jogai, dr. Petrui
V. Kisieliui ir Arvydui Barzdukui už efektyviai atliktus darbus
būnant krašto valdyboje. Jie
anksčiau pasitraukė iš krašto val
dybos dėl kitų profesinių įsipsbreigojimų.

Linkiu naujam JAV Lietuvių
Bendruomenės krašto valdybos
pirmininkui Vytautui Maciūnui
sėkmingai vadovauti naujai kraš
to valdybai.
Prašau lietuvių visuomenę ir
toliau remti JAV Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdybos dar
bus, nes jie yra būtini lietuvybei
išeivijoje išlaikyti ir atsistatančiai
Lietuvos valstybei paramai teik
ti.
Dr. Antanas Razma

SĄMOKSLAS PRIEŠ LIETUVĄ
— Kaip Maskva bandė užverbuoti Vytautą Sakalauską —

(atkelta iš 1 vsl.)
d. ji atsitiktinai pamačiusi Saka
lauską pusryčiaujantį Lietuvos
Pasiuntinybės Maskvoje bufete.
Ji prie jo priėjusi, bet tasai atsi
sakęs kalbėtis, aiškindamasis,
jog esąs labai užimtas, nes už ke
leto valandų turįs išskristi į Mo
zambiką. Bet vis dėlto žurnalistė
dar spėjo jį paklausti, ar jam
pasiūlę
“tarnybą” Tautinio
Gelbėjimo komitete. Savo re
dakcijoje Rūta suieškojo įvykio
užrašus, kuriuose buvo Sakalau
sko sakinys: “Su kvailiais aš netu
riu reikalo”. Taip Sakalauskas
pavadinęs Burokevičių ir jo kli
ką.
Bet korespondentams rūpėjo
patiems su Sakalausku pasi
kalbėti. Tai jau buvo rugsėjo pa
baigoje. Paskambinę jo telefonu
į Vilnių, maloniai nustebo išgirdę jo balsą. Jis aiškino, kad
atvykęs iš Afrikos atostogų. Susi
tikę su juo ir pasikalbėję “tylia
me, žalumynuose paskendusiame” bute Vilniuje.
Sakalauskui siūlo
“tamybę”

Vytautas Sakalauskas ir užrašas: Kandidata v členy litovskogo
KNS nachodiat v Mozambike (Kandidatą į lietuvių Naciona
linio Gelbėjimo Komitetą suranda Mozambike). —Izvestįja,
Nr. 237, 1991 spalio 4 d., p. 3.

tro valdžios vykdytoju, tuo atve
ju, jei būtų įvedamas prezidenti
nis valdymas. Jis papasakojęs
Kriučkovui, kad iš dukters
girdėjęs, jog žuvę 13 asmenų,
daug sužeistų, bet Kriučkovas
atkirtęs, kad, netiesa, žuvęs tik
vienas asmuo. Tada Sakalauskas
iškėlęs tokį argumentą: pirma
negu duosiąs savo atsakymą dėl
siūlomų pareigų, jis pats norįs
pamatyti, kaip reikalai atrodą
Vilniuje. Delegacija sutiko.

kad perversmas būtų sukėlęs ci
vilinį karą, kuris pareikalautų di
delių aukų. Jam atrodė kai tai
buvo aventiūra, ir jis tiesiai tai
pasakęs Burokevičiui, su kuriuo
jis susitikęs savo iniciatyva.

Burokevičių Sakalauskas įti
kinėjęs, kad tasai, kaip Partijos
vadovas, turėtų per TV paaiškin
ti žmonėms reikalą? kad atsisaky
tų jėgos perimti valdžią. Tačiau
kalbos nieko nepadėjusios, bu
vęs tik laiko gaišinimas. Pasi
taikė taip, kad jam su Buroke
vičium tekę skristi į Maskvą net
tuo pačiu kariniu lėktuvu, na, ir
apsistoję tame pačiame Pasiunti
nybės viešbutyje.

Ir Sakalauskas jiedviem papa
sakojo:
Sausio 12-osios (šeštadienio)
vakare atsiradęs Maskvoje. Jį pa
sitikęs KGB tarnautojas su auto
mobiliu. Tiesiai jį nuvežė į savo
žinybos maskvinę rezidenciją ir
Tą pačią dieną kariniu lėktuvu
paliko pasilsėti. Išmiegojęs, nes
Sakalauskas nuskraidintas į Vil
kelionės metu net akių nesumer
nių. Apsistojęs pas dukrą. Pa
kęs, jis paskambino Vilniun savo
buvęs keletą dienų ir supratęs,
dukrai. Savo butą buvo laikinai
perleidęs pažįstamiesiems gy
venti. Iš dukters sužinojęs
AUKŠČIAUSIAS JAV-BIŲ RENTGENO
maždaug viską apie žiauriuosius
pereitos nakties įvykius. Bet ne ORGANIZACIJOS ĮVERTINIMAS LIETUVIUI
buvę kada ilgai galvoti, netrukus
— Dr. Eugenijus Gedgaudas gavo aukso medalį —
pasirodė KGB delegacija: Kriuč• '
’
*
.f
A
kov, (KGB viršininkas) Senin ir
Kiekviena žinia džiugina apie rezidentūrą Šv. Bonifaco ligo
Masliukov. (Masliukovas —
lietuvio laimėjimus, bet ypatin ninėje Winnipege. Sėkmingai
Gorbačiovo buvo paskirtas dirbti
gai pradžiugina ši informacija išlaikė radiologinės specialybės
separatiniuose SSSR-Lietuvos
apie dr. Eugenijų Gedgaudą, ga egzaminus prie Royal College of
pasitarimuose.)
vusį aukščiausią Amerikos rent Physicians and Surgeons of CaJie Sakalauskui pasiūlė įsi
nada ir taip pat Amerikos spec
geno organizacijos įvertinimą.
jungti į Tautinio gelbėjimo ko
Tasai atžymėjimas — aukso me ialybės egzaminus.
mitetą ir dargi apsiimti būti cendalio įteikimas, kaip matyti iš
Buvo pakviestas dirbti kaip ra
VLIKo Eltos Informacijų specia diologijos asistentas Šv. Bonifa
co ligonirfėje VVinnipege ir Malios laidos (Nr. 23), išleistos 1991
m. lapkričio 25 d., įvyko Bostone nitobos universitete. 1963 m.
šiemet gegužės 8 d.
pakviestas kaip asistentas profe
Gaila, kad lietuviškos spaudos sorius Minnesotos universiteto,
skaitytojai apie šį nuostabiai ga kur ir praleido savo visą profesinį
baus ir pasižymėjusio savo tau gyvenimą, tapdamas radiologi
tiečio pagerbimą sužinojo dau jos departamento direktorium
Joseph Cicipio, amerikietis, giau kaip pusei metų praėjus.
1969 m. ir radiologijos katedros
kurį Libano proiraninė grupė Pačiam daktarui greičiausia dėl
profesoriumi. Savo departamen
penkeris metus išlaikė įkaitu to nei šilta, nei šalta, bet skaitate turėjo per 50 radiologijos rezi
Beirute, paleistas iš nelaisvės. nčiajai visuomenei būtina nu dentų. Tai buvo vienas didžiau
Kalbama, kad netrukus būsią pa stebti, kodėl taip įvyko. Gal gi
sių JAV radiologijos departa
leisti dar du likusieji ameri po pusės metų, o gal ir vėliau
mentų. 1986 m. išėjo į pensiją
kiečiai įkaitai.
su titulu emeritus profesorius.
apie tai sužinosime iš kurios nors
United Arab Emirates, septy VLIKo Eltos vėl “Specialios lai
1972-1983 m. dr. Gedgaudas va
nių emiratų federacija, esanti dos".
dovavo Minnesotos universiteto
Arabijos įlankos pietryčių kam
O tuo tarpu, nors ir taip labai klinikinei mokslinei tarybai ir
pe, gruodžio 2 d. paminėjo savo
pavėluotai pateikta, dr. K. Bo 1989 m. — universiteto įgalioti
20 gyvavimo sukaktį. Federaci
belio informacija puikiai pavaiz nių tarybai.
jos žemės plotas 80 tūkst. kva
duoja, kaip buvęs II Pasauline
Jo vadovaujamas radiologijos
dratinių kilometrų. Prieš 20
karo pabėgėlis iš Lietuvos žygia departamentas buvo vienu po
metų turėjusi vos 180 tūkstančių
vo prie žvaigždžių (ad astra). Štai puliariausių tarp jaunų gydyto
gyventojų, dabar siekia arti 1.8
jo gyvenimo kelias (Dr. Bobelio jų, norinčių tapti rentgenologimilijono. Emiratus jungia tapati
tekstas):
jos-radiologijos specialistais, nes
tautybė (arabai), religija (musul
ten vyravo vieni iš aukščiausių
monai) ir turtas (nafta).
Dr. Eugenijui Gedgaudui bu
pasaulyje specialybės paruošimo
Aew York Times korespon vo suteiktas aukščiausias Ameri
standartai. Dr. Gedgaudas buvo
dentas Francis Clines, rašyda kos rentgeno organizacijos įver
labai mėgiamas studentų ir rezi
mas apie rinkimus Ukrainoje, ci tinimas — aukso medalis už jo
dentų ir labai pageidaujamas pa
tuoja demokratinį veikėją, parla didelius nuopelnus vystant, to
skaitininkas įvairiuose gydytojų
mento narį Les Tanjuk, kuris bulinant rentgenologinės spec
suvažiavimuose ne tik JAV, bet
jam pareiškė: “Jeigu ne Lietuvos ialybės techniką ir ilgametį va
ir visame pasaulyje. Jis yra
pavyzdys, to dabar nebūtų įvykę dovavimą rentgenologijos orga
skaitęs paskaitas beveik visuose
Ukrainoje”. Jis sakė, kad Ukrai nizacijoms. Iškilmės įvyko Ame
Europos ir Azijos žymesniuose
nai dėkingi lietuviams, nes jų pa rikos Rentgenologijos organiza
universitetuose.
sipriešinimas prieš sovietinius cijos (American Roentgen Ray
Minnesotos
universitetas,
tankus sausio mėnesį jiems Society) suvažiavime Bostone,
įvertindamas jo didelius nuopel
1991 m. gegužė 8 d.
atvėręs akis.
Dr. Eugenijus Gedgaudas nus kaip mokytojo, autoriaus ir
Europos Bendruomenė Briusgimė
Lietuvoje, kur jis baigė specialisto, 1989 m. įsteigė Vilselyje išleido pareiškimą, ragin
pradžios
mokyklą ir gimnaziją. helminos ir Eugenijaus Gedgau
dama Libijos vyriausybę veikiai
ir pilnai įvykdyti D. Britanijos, Pabėgęs į Vokietiją nuo bolševi dų radiologijos katedrą prie ra
Prancūzijos ir JAV reikalavimą kinės okupacijos, studijavo me diologijos departamento Minne
išduoti asmenis, įsivėlusius į te diciną Mūncheno universitete, sotos universitete (Chair in raroristinę veiklą, kurios pasėkoje kurį baigė 1948 m. 1949 m. emi diology at the University of Min
buvo susprogdinti Prancūzijos ir gravo į Kanadą, pakartojo medi nesota). Tai nepaprastai didelis
JAV keleiviniai lėktuvai 1988 ir cinos mokslus Manitoba Cancer jo darbų atžymėjimas, ir mums
1989 m. Priešingu atveju — Li Besearch Institute VVinnipege, visiems lietuviams yra didelė
atliko intemšipą ir radiologijos garbė.
bijai bus uždėtos sankcijos.

Savaitės
įvykiai

Maskvoje vėl tas pats

Maskvoje Sakalauską aplankė
vėl ta pati delegacija, bet su
Kriučkovu ir Šeninu dar buvo ir
Dogužijev. (Dogužijevas savo
laiku Gorbačiovo buvo paskirtas
dirbti SSR komisijoje separati
niuose pasitarimuose su Lietu
va.) Ir vėl prasidėjo ta pati pasa
ka. Sakalauskas savo poziciją
išdėstė aiškiai, kad nieko nebus.
Tada Kriučkovas dar siūlė per
galvoti. Iš Burokevičiaus kalbų
Sakalauskui buvo aišku, kad tasai
keliavo į Politbiuro Centro Ko
miteto posėdį.
Suprasdamas, ką atsisakymas
reiškia, Sakalauskas užėjo į
užsienio reikalų ministerijos ka
drų skyrių ir atvirai paklausė:
“Jei jau priimtas sprendimas
mane atšaukti iš Maputu, tai
man nėra reikalo skristi. Geriau
bus, jei aš pasiliksiu ir pasiųsiu
telegramą žmonai, kad susikrau
tų daiktus ir sugrįžtų”.
Viršininkas
jam
atsakęs:
“Dirbkite toliau”.
Toliau korerspondentas Piliackin rašo:
Vilniaus įvykiai — Maskvos
prologas

Tai, ką man Vytautas Saka
lauskas pasakojo ir apie tai, kas
buvo žinoma, man, kaip Izvestijų korespondentui Maputu mie
ste, dabar jau žino Lietuvos re
spublikos prokuratūra. Ten susi
daryta nuomonė, kad sausio įvy
kiai Vilniuje buvo prologu gene
ralinės repeticijos tų jėgų, kurios
pasireiškė po aštuonių mėnesių
rugpjūčio mėnesį, visos Sąjun
gos mastu. Už tai kalba tas fak-

tas, kadKriučkov ir Šenin, kaip
matome, buvo pagrindiniais vei
kėjais sausio mėnesio sąmoksle
prieš Lietuvą”.
Baigdamas savo reportažą, Piliackin dar painformuoja, kad
Lietuvos prokuratūra pranešusi
jam apie vykstančius jos pasitari
mus su Maskva, norint išaiškinti
įvykius Lietuvoje, ir taip pat,
kad Lietuvos prokuroro atstovas
dalyvausiąs Kriučkovo ir Jazovo
apklausinėjimuose. Apie dalykų
eigą Lietuvos vyriausiojo proku
roro pavaduotojas Jurkūnas
pažadėjęs Izvestijas informuoti.

Čia sutrauktai aprašytas re

portažas užėmė pusę Izvestifų
puslapio (kaip Darbininko pusi,
didumo), ir iliustruotas dviem
nuotraukom: vienos skilties —
Vytauto Sakalausko, prie kurio
antroje skiltyje užrašyta: “Kan
didatą į Lietuvos Tautinio
gelbėjimo komitetą rado Mo
zambike”. Kita nuotrauka, trijų
skilčių, vaizduoja lietuvius, ly
dinčius į kapines sausio 13-osios
aukas. (SN)
Kiekvienas būkime lietu
viškos spaudos* platintojas,
palaikytojas, nes spauda yra
mūsų lietuviškos gyvybės
ženklas.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 WeabSLrSlm8bury, Conn.
06070. Tai. 203 651-0261.
SKALINS FU N E RA L HOME, Ine., 84- 02 Jamaica Avė. (prie FOrest
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2J44.
BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios,koplyčios, oraą šaldomas.
Daug vietos automobiliam pastatyti.
BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave.,St. Petersburg Beach, Ra.,
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN
MEMORY GARDENS, 101 58th S£, S. St Petersburg, Ra. 33707. 813 345- 9393.
JUOZO ANDRĮ UŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERTRUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esšte ar
norite būti J. Andriušio klijentais.
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter/Sėrdėn Tavern.
•1883 Madlson St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms irkt pramogoms. Be to, duodami poiaidotuviniai pietūs. Pirmos
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, Oueens,
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.
LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. W1CN-FM 90.5
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr.,
70 CurtisSt, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.
-—
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NEW YORK - NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais
9 -10'val. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th
Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 4552. FAX 718 769 - 3302.
KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Perk Place, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tai. 212
349-7771. Nelaimių Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, Išnuomavimai, kondominljumų reikalai. Turi leidimą prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

Dr. Eugenijus Gedgaudas

1984 m. dr. Gedgaudas tapo
prezidentu American Roentgen
Ray Society, o 1986 m. buvo iš
rinktas prezidentu Minnesotos
radiologijos organizacijos. Jis yra
narys American College of Radiology, garbės narys Karališkos
medicinos organizacijos (Royal
Society of Medicine — U. K.),
garbės narys Vengrijos radiolo
gijos organizacijos, International
College of Surgeons, narys Kara
liškos kolegijos gydytojų ir chi
rurgų Kanadoje ir 1.1.
Dr. Gedgaudas yra vedęs ir
užaugino tris dukteris. Žmona
Vilhelmina yra nuolatinė jo dar
bų ir užsimojimų rėmėja. Duktė
Kristina seka tėvo pėdomis ir yra
taip pat radiologijos specialistė,
Emory universitete, Atlanta,
Georgia.
Dr. Gedgaudas kiekviena pro
ga pabrėžė, kad jis yra lietuvis,
remia Lietuvos laisvinimo darbą
ir kur tik galėjo kėlė Lietuvos ir
lietuvių tautos tragediją ir mūsų
teisę į nepriklausomybę, tai pa
minėdamas savo profesinių pa
skaitų metu ir kitur.
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, kurio dr. Ged
gaudas yra didelis rėmėjas,
džiaugiasi jo dideliais laimėji
mais savo profesijoje ir sveikina
visų lietuvių vardu, iškilus į
aukščiausias mokslo viršūnes.
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, dr. Gedgaudas tikisi nu
vykti į laisvą Lietuvą ir jos gydy
tojams perduoti savo žinias.
Linkime jam ir jo šeimai sėk
mės jo užsibrėžimuose.

Dr. K. Bobelis (Elta)

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5
FM banga. “Music of Lfthuania” programa, vedama anglų kalba,
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 11ki 2 v. popiet.
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunilt Dr., Watchung, N J. 07060.
Tel. 908 753 -5636
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PRISTATOMI J VISAS KAPINES NEW YORK,
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVECAS
JONAS
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VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA
LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUIŠES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
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GRUPINĖS KELIONĖS
1 LIETUVĄ
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•
•
•

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
2129 KNAPP STREET
BROOKLYN, N. Y. 11229
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Lietuviškų parapijų sukaktys
Lietuvių imigracija j Ameriką
prasidėjo praeito amžiaus antro
je pusėje. Į amžiaus galą ji vis
stiprėjo. Žmonės imigravo,
bėgdami nuo skurdo, rusų oku
pantų persekiojimo, bėgdami
nuo kariuomenės caro armijoje.
Lietuviai buvo giliai religingi,
sutapę su savo parapija. Tad ir
atvykę j Ameriką, pirmiausia ieš
kojo bažnyčios. Tuo pasinaudojo
lenkai ir ėmė lietuvius kviesti
pas save. Kai kur drauge su len
kais kurtos bendros parapijos,
bet tai truko neilgai. Su Aušros
pasirodymu 1883 m. kaskart vis
didėjo lietuvių tautinis susiprati
mas. Lietuviai atsiskyrė nuo lenkų.ir ėmė steigti savas parapijas.
Darbo ir vargo žmoneliam tai
buvo lyg kokia lietuviška
priebėga, kur po pamaldų galėjo
pasikalbėti lietuviškai, aptarti
savo reikalus.Tuoj ėmė organi
zuotis ir lietuviškos katalikiškos
draugijos.
Imigrantai sklido visur. Dau
giausia jų atvyko į Pennsylvanijos įvairius miestus ir j Chicagą.
Paskui sklido j šiaurę, siekė net
Meiną, skverbėsi į įvairius mies
tus už Chicagos ir pasiekė Los
Angeles. CA. Visur jie organiza
vosi, statėsi savo bažnyčias, kle
bonijas" klubus ir net lietuviškas
smukles. Iki pirmojo pasaulinio
karo įkūrė per šimtą lietuviškų
parapijų. Tai rodo, kad žmonės
nenorėjo ištirpti kitų tautų tar
pe, o troško glaustis, būti savo
artumoje.
Netyčia užkliuvo dėmesys į
spalio mėnesį, kuris apjungia la
bai įdomias lietuviškų parapijų
sukaktis. Tai lyg visos mūsų imi
gracijos trumpa istorija, žvilg
snis į ryškiuosius praeities taš
kus. Štai net šeši pavyzdžiai:
Spalio 6 d. Shenandoah, PA,
Šv. Jurgio lietuvių parapija pa
minėjo 100 metų sukaktį. Pirma

sis klebonas buvo kun. P. Abro
maitis. Parapija ypač išgarsėjo,
kai ten klebonavo prel. Juozas
A. Karalius, lietuviškos kultūros
uolus rėmėjas, padėjęs išleisti
daugybę knygų. Dabar ten kle
bonu yra kun. Robert J. Potts.
Rugsėjo 22 d. Newark, NJ,
Švč. Trejybės lietuvių parapija
paminėjo 90 metų sukaktį. Pir
masis klebonas buvo kun. Ve.
Matulaitis. Dabartinis klebonas
— kun. dr. Petras Stravinskas.
(nukelta į 4 psl.)

Jauniausioji lietuvių parapija
Jungtinėse Amerikos Valstijose
— Šv. Kazimiero parapija Los
Angeles, CA — jau perkopė 50
metų. Nors oficiali parapijos
įsteigimo data laikoma 1941 m.
birželio mėn. 1 d., bet sukaktu
vinės iškilmės buvo nukeltos į
vėlyvą šių metų rudenį.
Šv. Kazimiero parapijoje auk
sinis jubiliejus minėtas du sa
vaitgalius — spalio 19 d. iškiliu
koncertu parapijos salėje, spalio
25 d. vargonų koncertu bažny
čioje, o spalio 27 d. — iškilmin
gomis mišiomis ir pokyliu para
pijos salėje.

Galėjau dalyvauti tik antrojo
savaitgalio programoje. Iš para
pijos biuletenio sužinojau, kad
pirmojo koncerto programą atli
ko Sv. Kazimiero parapijos ir
Spindulio” chorai (abiems va
dovauja muz. Viktoras Ralys),
Los Angeles vyrų kvartetas (dar
vadinamas "dainuojantys inži
nieriai ’), solistų gausa. Akomponavo muzikė Raimonda Apeikytė.
-oSkrendant atgal į New Yorką,
užteko laiko apsvarstyti iškil-

Prel. Jonas A. Kučingis, Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero
lietuvių parapijos klebonas nuo 1947 balandžio 11 iki 1984
birželio 15.

LIETUVYBĖ KLESTI AMERIKOS VAKARUOSE
— Los Angeles Šv. Kazimiero parapija paminėjo auksinę sukaktį —

mes, mintimis peržvelgti Los
Angeles lietuvių parapijos kili
mo ir klestėjimo eigą. Taip ir at
klydo mintis iš praeities, kai dar
jaunatvėje, mišių pabaigoje skai
tydavome Šv. Jono Evangelijos
ištrauką. Ten Evangelistas,
kalbėdamas
apie
Kristaus
atėjimą į pasaulį, mini, kad “Jis
-atėjo pas savuosius, bet savieji
Jo nepriėmė”.
Ir Los Angeles lietuviška para
pija prasidėjo kaip dykumoje.
Vargo jos steigėjas prel. Julius
Maciejauskas, ne mažiau jo
pakėlė prel. Jonas Kučingis...
Bet čia taip ir grįžta mintin para
frazė: “Jis atėjo pas savuosius, ir
savųjų buvo suprastas”. O dabar
‘štai, po visų iškilmių, gal būtų
galima pasakyti: “Ir savųjų buvo
įvertintas...”
Sunkus buvo kelias į pilną iš
sivystymą. Žinau, nes man pa
čiam teko eilę metų vikarauti
šioje parapijoje dar tik klestėji
mo užuomazgoje.
Per tuos 50 metų Šv. Kazimie
ro parapija turėjo tik tris klebo
nus, naudojosi tik trimis bažny
čiomis. Kadangi dažnai sakoma,
jog vienas paveikslas kalba dau
giau negu tūkstantis žodžių, tai
čia ir matom tuos tris klebonus,
tuos vadovus, o taip pat ir tas
tris bažnyčias. Visur yra datos ir
adresai.
Vietiniai Los Angeles lietuviai
prisimena, kaip sunkiai sekėsi
prelatui Juliui Maciejauskui
pradėti pačią pirmąją savaitę, po
to mėnesį, metus. Sveikata
palūžo. Jaunas ir energingas
kun. Jonas Kučingis, neseniai at
vykęs iš Europos, perėmė puo
selėti prel. Maciejausko paso
dintą daigą. Ir štai po daugelio
pastangų, dažnai skausmingų ir
beveik beviltiškų, parapija kle
sti. Visi palengva slenkame
amžinybėn, bet laimingas prel.
J. Kučingis, kad galėjo perleisti
šią lietuvišką brangenybę prie
Ramiojo Vandenyno Amerikos
Vakaruose energingam įpėdiniui
— kun. dr. Algirdui F. Olšaus
kui.
-oVisas istorijos detales apie tai,
kaip teko vargti, skaičiuojant ne
tik rinkliavos centus, bet taip pat
ir ginčyts su ne visada palankiai
nusiteikusia bažnytine hierar
chija, rašė ir rašys istorikai. Tai
ne šio trumpo straipsnelio tik-

“Mes ne save pačius skelbia
me, bet Kristų Jėzų kaip Vieš
patį, save telaikydami jūsų tar
nais dėl Jėzaus. Pats Dievas, ku
ris yra taręs: ‘Iš tamsos tenušvin
ta šviesa’, sušvito mūsų širdyse,
kad pažintume Dievo šlovę,
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Sirijoje
spindinčią Kristaus veide” (2
ANTANAS RUBŠYS
q a
Kor 4,5-6). “Aš nesakau, kad jau
Manhattan College
esu... gavęs (prisikėlimą iš nu
mirusių) ar tapęs tobulas, bet ve
juosi, norėdamas pagauti, nes
Paprastai ma trisdešimt ženklų rikiuojami ta
jau esu Kristaus Jėzaus pagautas.
pačia seka, kaip ir graikiškajame
ketas padeda vaizdingai atkurti
Vis dėlto,... nemanau, kad jau
vietovę ir susieti su ja radinį.
alfabete, kuris turi ryšį su fini
būčiau tai pasiekęs. Tik viena
Palmyra, šalia kambarių su
kiečių alfabetu. Juk čia yra ir
tikra: pamiršęs, kas už manęs, aš
gausiais reljefais, skulptūromis
mūsų lietuviško alfabeto ištaka!
veržiuosi pirmyn, į tikslą, siekiu
Sunku aprašyti Damasko ar
ir audiniais iš I-III a. po Kri
laimikio aukštybėse, prie kurio
staus, pailiustruota larhai šei cheologinį muziejų. Jame pralei
Dievas kviečia Kristuje Jėzuje”
sta
diena
mane
nutildo.
Žiūrėda

mos kapu, kuris turi 30 nišų įni
(Fil 3, 12-14). “Aš nepaėmiau
mas į archeologinius radinius,
rusiems su jų atvaizdais.
(Evangelijos) iš žmogaus ir ne
Raš-Šamros kambariai atspin
nejučiomis įsiklausai į archeolo
buvau jos išmokytas, bet gavau
gų aistrą supažindinti šiuolaikinį
di archeologo M. Claude SchaefJėzaus Kristaus apreiškimu"
fer estetinį skonį. Lankytoją žmogų ne tik su anuometine bui
(Gal I, 12).
sveikina didžiulė dramblio kaulo
timi, bet ir anuometinio žmo
Kai Apaštalas Paulius žvelgė
gaus galynėjimusi su būriniais
lenta, užtikta karaliaus rūmuose.
atgal į savo gyvenimą, jis dalino
Abu šonai išpuošti reljefais. Ga klausimais. Du jausmai — nuo
jį į dienas be Kristaus ir dienas
lima atpažinti Ugarito deivę Išta stabos ir bėdos —jungia nūdienį
“Kristuje”. Damaskas buvo ta
rą, pavaizduotą kaip egiptiečių žmogų su senovės žmonėmis.
pervartos ir lūžio vieta. Pervartą
deivę Hatorą, su sirų dievo Baair lūžio audrą ankstino Stepono
lo ragais. Ant kito dramblio kau
Iš tamsos tenušvinta
nužudymas, krikščionių perse
lo įrėžta stovi nuoga deivė Ištara,
šviesa...” (2 Kor 4,6)
kiojimas Judėjoje ir kelionė į Da
su sfinksais iš abiejų šonų. Rašmaską. Pervartą ir lūžį išgy
Kelionė
po
Siriją
baigiasi.
Pas

Šamros kambariuose gausu mo
venęs, Saulius Paulius paskyrė
kutinis
vakaras
Damaske.
Esu
lio lentelių su dantiraščio įrašais.
visą save dalytis gyvenimu “Kri
Ypatingoje vitrinoje išstatytas vienui vienas viešbučio laukia
majame, Vartau Apaštalo Pau stuje” ir “visu pasauliu”.
trisdešimties ženklų alfabetas,
Pervartos ir. lūžiai kiekvieno
rašytas dantiraščiu. Rašoma iš liaus laiškus, ieškau vietų, kurios
kairės į dešinę, o ne iš dešinės į liestų jo nuostabiąją pervartą ir žmogaus gyvenime yra susitiki
kairę, kaip tuomet įprasta. Šie didįjį lūžį pakeliui į Damaską.
mai su būriniais klausimais. O

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS
NEGRĮŽTA ARKLIU
m

butiniai klausimai neišvengia
mai iškelia Dievo klausimą. Sau
lius Paulius, būdamas aistringai
tikintis žydas, tikėjo Dievą, —
jam butinis klausimas buvo Die
vo užmojo pilnatvė, anas likiminis Žemės įvykis — įsijungimas

Kun. dr. Algirdas Olšauskas, Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero
lietuvių parapijos dabartinis klebonas nuo 1984 birželio 15.

aukų nešimo maldas (ji pati jas
sukūrė šiai progai), aukas nešė:
Šv. Vardo dr-jos vardu J. Kiškis,
B. Kristovich ir M. Banionis —
Kūdikėlio Jėzaus paveikslą; Lie
tuvių Katalikių Moterų Sąjungos
skyriaus pirm L Oksienė — su
kaktuvinį tortą; Lituanistinės
mokyklos vardu — vedėja M.
Sandanavičiūtė-Newsom,
V.
Žemaitaitytė ir A. Kuolas — lie
tuvių kalbos, tikybos ir lietuvių
istorijos vadovėlius; skautų ir
ateitininkų — G. Radvenytė ir
A. Pupius — išdrožinėtą lietu
viško stiliaus kryžių; Lietuvos
V yčių — M. Šepikaitė ir R. Novak — Lietuvos Vytį; parapijos
choro — R. Dabšys ir S. Šakienė
— lietuviškų giesmių simbolį;
Sukaktuvių iškilmingoms kon- parapijos tary bos — J. Pupius ir
celebracinėms mišioms vadova renginių komiteto pirm. D. Povo vysk. Sigitas Tamkevičius, SJ, likaitienė — duoną ir vyną.
Pamokslą pasakė vysk. Sigitas
Kauno arkivyskupo kardinolo
pagelbininkas. Su juo koncele- Tamkevičius
Giedojo parapijos choras ir so
bravo eilė kunigų. Jie matomi
pridedamoje nuotraukoje. Ten listai: Gražina Apanavičiūtė, Ja
nina Cekanauskienė (ji giedojo
yra ir veidaųir vardai.
Didžiulį įspūdį sudarė mišių prel. J. Kučingio sukurtą giesmę
metu prieš aukojimą įvairių aukų “Prie altoriaus"). Rimas Dabžys,
nešimas. J. Venckienei skaitant
(nukelta į 4 psl.)

slas. Tad ir sustoju tik prie antro
jo savaitgalio iškilmių.
-oSpalio 25 d., penktadienio va
karą, Kristupas Mantvydas Preikšaitis atliko puikų vargonų kon
certą. Programoje buvo: Preliu
de and Fugue in G minor —
Dietrich Buxtehude; Mass for
the convents — Francois Couperin; Prelude and Fugue in D
major — Johann Sebastian Bach;
Voluntary No. 3 in D minor —
William VValond; "Avė Maria
— Franz Schubert (arr. Wm.
Felton); Toccata on “Linksma
diena — Paul L. Vau de Weghe; Symphony No. 5 — Charles
Marie Widor.

į istoriją Dievo, “kuris mus per
Kristų sutaikino su savimi ir
davė mums sutaikinimo tar
nystę. ... Taigi, kas yra Kristuje,
tas yra naujas kūrinys. Kas buvo
sena — praėjo, štai atsirado nau
ja” (2 Kor 5, 17 - 18).

Lukas savo knygoje Apaštalų
(larhai pastebi, jog,“Pabuvęs ke
lias dienas su Damasko moki
niais, Saulius beregint ėmė
skelbti sinagogose, kad Jėzus yra
Dievo Sūnus. Visi, kurie tai
girdėjo, stebėjosi ir klausinėjo:
Argi čia ne tas pats, kuris Jeru
zalėje persekiojo visus šio vardo
išpažinėjus”?! Jis jautė pareigą
paskelbti savo tautiečiams, kad
Kristus yra Izraelio vilčių išsipil
dymas, žmonijos Gelbėtojas ir
visų amžių bei visų tautų Lauk
tasis.

Atrodo, kad neseniai Da
maske susidariusi krikščionių
}>endrija apėmė bėglius iš Pales
tinos. kuri stengėsi palaikyti se
nuosius ryšius su sinagoga ir
vengė sankirčių su tautiečiais
žydais. Jiems buvo nejauku, kai
naujasis apaštalas Paulius atėjo
pas juos. — Paulius dabar jiems
buvo pavojingas Damaske pra
sidėjo aitrioji Pauliaus tautiečių
neapykanta Tautų Apaštalui ir
nejaukusis krikščionių nerimas
dėl jo saugumo. Pastarieji skati
no jį l>ėgti — galimai greičiau
palikti Damaską. Tai buvo apaš
talo Pauliaus pirmasis pabėgi
mas. Nuo dabar jo gyvenimas
bus pabėgimų, skubių “Sudiev“!
seka.

Iza-Jėzaus minaretas Damaskoomėjadų mečetėje. Nuotr. kun.
prof. Antano Rubšio

Bus daugiau)

Švenčiant Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 50 metų sukaktį, iškilmin
gas mišias koncelebravo Kauno vysk, pagelbininkas vysk. Sigitas Tamkevičius, SJ, ir
6 kunigai. Iš k.: kun. Antanas Valiuška, prel. dr. Vincas Bartuška, klebonas kun. dr.
Algirdas Olšauskas, prel. Jonas A. Kučingis, kun. dr. Kornelijus Bučmys, OFM, kun.
Raymondas Saplis.

Pirmoji Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos
pašventinta 1941 birželio L

Nuotaika puiki. Salė išpuošta mieste veikiančioms lietuviš
— ne tik gėlių vazomis, bet ir koms organizacijoms dirbo:
paveikslais. Ir štai — į sceną Ignas Medžiukas, Valentinas ir
bažnyčia, 2511 Third Avė.,
įsiūbuoja, įlinguoja... PERSO Birutė Varnai, Juozas Pupius,
NA. Programoje įrašyta, kad dai Antanas Polikaitis, Vincas Dovy
nuos Gražina Apanavičiūtė, so daitis, Liucija Mažeikienė, Albi
pranas, Vilniaus operos solistė...
nas Mitkevičius, Alfonsą PažiūTad ta Vilniaus operos solistė, rienė, dr. Zigmas Brinkis, Juo
kaip užmynė ant fortissimo, taip zas Raibys, Raimonda Kontri
dintą Šv. Kazimiero vardu. Per
ir varė, spiegė, klykė. Kai kam mienė, Algis P. Raulinaitis, Ma
tuos ilgus metus parapija ėjo re
net ausų būgneliai šokinėjo., Re rytė Šepikaitė, Angelė Vaice
liginės, tautinės, kultūrinės tar
pertuare buvo lietuvių kompozi kauskienė, Antanas Vosylius,
nybos keliu, tose srityse ji pa
torių sukurtos ar aranžiruotos Salomėja Šakienė, Viktoras Ra
siekė gražių laimėjimų, nes Tu,
dainos. Buvo ir operų arijų — lys, Juozas Pažėra, Gediminas
Viešpatie, laiminai jos vadovų ir
tik (o kokia arogancija publikos Leškys, Dalia Jasiukonienė, Si
narių dedeles pastangas. Šian
atžvilgiu!)... programoj prirašy mnas Kvečas, Regina Gasparodien, švęsdami jos 50 metų veik
ta, kad dainuos ariją iš tokios ar nienė, Juozas Dzenkaitis, Rim
los sukaktį, mes susirinkome
kitokios operos. O kokia gi ta ari tautas Dabšys, Eugenija DamTau padėkoti už suteiktas malo
ja? Toje pačįąje operoje^yra ke- « bra, Algimantas Žemaitaitis, Danes ir paprašyti, kad Tu ir toliau
’nute^afturienė, Juozas Ruokis,
lios aflfo'Fsbį)ra?wf.
laimintum šv. Kazimiero para
Kai ant scenos klyksmai pasi Algis Varnas.
piją gausiomis savo malonėmis.
baigė, prasidėjo pietūs.
Kiek mūsų jėgos leis, mes dirb
Rengimo komitete, atstovau
Šios garbingos sukakties proga
sime Tavo vardo garbei,
dami įvairioms Los Angeles išleista stamboka atsiminimų
Bažnyčios ir lietuvių tautos la
bui”.

LIETUVYBĖ KLESTI AMERIKOS VAKARUOSE
(atkelta iš 3 v si.)

g

Antanas Polikaitis. Chorui diri
gavo ir vargonais grojo muz. Vik
toras Ralys.
Jau ilgokai Califomija laukė
lietaus, buvo perdžiūvusi. Tai
kad užlijo šventės išvakarėse,
patvino, elektra pranyko. Vestu
vių apeigos šeštadienio popietėj
buvo atliktos prie žvakikų švie
sos. Jaunieji sako, kad gal ir romaeriškiau...
Sekmadienį, kai reikėjo susto-

ti prie bažnyčios priekinių durų
bendrai foto nuotraukai, nebeli
jo, bet pūtė baisus vėjas. O foto
grafas lyg tyčia išlaikė gana il
gai...

Nusifotografavę
tuoj
visi
skubėjo j salę pokyliui. Invokaciją sukalbėjo dabartinis klebonas
kun. dr. Algirdas Olšauskas:
“O didis Dieve, prieš 50 metų
maža Los Angeles lietuvių sau
jelė, vadovaujama prel. Maciejausko, susibūrė į parapiją, pava-

Prel. Julius Maciejauskas, pirmasis Los Angeles, CA, Šv.
Kazimiero lietuvių parapijos klebonas nuo parapijos įkūrimo
1941 birželio 11 iki perdavimo įpėdiniui 1947 balandžio 11.

Programai vadovavusi V. Ged
gaudienė perskaitė sveikinimus
raštu iš Popiežiaus, Los Angeles
kardinolo, Lietuvos ambasado
riaus Washingtone.
Žodžiu sveikino Los Angeles
vysk, pagelbininkas John VVard,
Kauno arkivyskupo pagelbinin
kas vysk. Sigitas Tamkevičius,
SJ, Lietuvos garbės konsulas Vy
tautas Čekanauskas.
Kokia būtų šventė, jei būtų
apsieita be lentų? Parapijos ko
miteto pirm. J. Pupius ir šių su
kaktuvių komiteto pirm. D. Polikaitienė prel. J. Kučingiui
įteikė sveikinimą lentos pavida
le.
J visus sveikinimus ir linkėji
mus atsakė prel. J. Kučingis.
Savo jautriame ir trumpame
žodyje padėkos mintimi sujungė
klausytojus su pirmaisiais šios
parapijos steigėjais, rėmėjais,
palaikytojais ir ugdytojais.

knyga su parapijos istorijos
bruožais. Pagrindinis šio veikalo
redaktorius — nenuilstamas
spaudos darbininkas ir daugelio
laikraščių bendradarbis — Ignas
Medžiukas.
Prie šios sukakties minėjimo
kai kurių detalių dar teks būtinai
sugrįžti.

Kornelijus Bučmys

Šuns kilmė
Turgavietėj pilietis vedžioja
pardavimui gražų šunį. Atrodo,
kad tai grynos veislės šuo., Atsi4
pirkėjas teirąuįasį Rajnos,
amžiaus ir dar paklausia:
— Koks yra jo geneologinis
medis?
— O, jam nesvarbu. Jam tinka
kiekvienas pasitaikęs medis, —
aiškina šeimininkas.

Antroji Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčia, Evans St. ir St.
George St., 1948-1951. Dabar naudojama kaip parapijos salė.

Lietuviškų parapijų sukaktys
(atkelta iš 3 psl.)
Spalio 20 d. Paterson, NJ,
Šv. Kazimiero Lietuvių parapija
paminėjo 80 metų sukaktį. Pir
masis klebonas buvo kun. A.
Daugis. Dabartinis klebonas —
kun. Antanas Bertašius.
Spalio 20 d. Gary, IN, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapija minėjo
75 metų sukaktį. Pirmasis klebo
nas buvo kun. K. Abromaitis,
dabartinis klebonas — prel. dr.
Ignas Urbonas.
Lapkričio 4 d. Keamy, NJ, So
pulingosios Dievo Motinos para
pija paminėjo 75 metų sukaktį.
Dabartinis klebonas yra prel.
Domininkas Pocius.

Spalio 27 d. I>os Angeles, CA,
Šv. Kazimiero lietuvių parapija
minėjo 50 metų sukaktį. Jos
įsteigėjas buvo prel. Julius Ma
ciejauskas. Dabar ten klebonau

ja kun. dr. Algirdas Olšauskas.
Tai pati jauniausia lietuvių para
pija Amerikoje.

Tiesa, po 1945 metų datos
baigėsi Antrasis pasaulinis karas,
buvo didelė imigracija, vėl daug
pastatyta — nauji vienuolynai ir
salės, bet naujos parapijos įkur
tos tik Kanadoje. Amerikoje
įkurtos misijos.
Lietuviškųjų parapijų tinklas
mažėja. Parapijų bažnyčios pe
reina jau vietos vyskupo žinion.
Tai natūralus asimiliacijos proce
sas, bet šios sukaktys verčia susi
mąstyti: kiek daug padaryta pra
eityje, kiek pristatyta, kad būtų
apsaugotas lietuviškas pamaldu
mas, lietuviškas žodis. Ir tai pa
statė paprasti žmoneliai, nemo
kyti, įvairių audrų išmesti iš savo

Dabar pasidairę aplinkui, ma
tome, kaip žmonės vis labiau
turtėja, ir rūpestis išlaikyti savo
parapiją, savo lietuvišką žodį vis
mažėja.

Bet gyvenime niekas nestovi
vietoje, viskas keičiasi ir banguo
ja. Dabar, Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, susidarys naujos
gyvenimo sąlygos. Manoma, kad
pagyvės imigracija, ir į Ameriką
atvyks naujų ateivių. Atvyks
nauji kunigai lietuviai, ir vėl pa
rapijos sujudės. Ateiviams jau
nebereiks rūpintis statybomis,
reikės tik išlaikyti lietuvybę.
Ankstesnioji išeivija heroiškai
gynė savo lietuvybę ir ją labai
ilgai išlaikė. Jai padėjo savos su
kurtosios lietuviškos parapijos.

Trečioji-dabartinė Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčia, 2718
St. George St., konsekruota 1951 lapkričio 4.

DEMOKRATINES LIETUVOS ATKŪRIMO PERSPEKTYVOS
Paskaita, skaityta 1991 m. lapkričio 24 d. Apreiškimo parapijos salėje, Brookiyn, NY,
minint Lietuvos kariuomenės šventę (1)

JAV ARMIJOS PULKININKAS
JONAS KRONKAITIS
(Paskaita išklausyta dideliu
dėmesiu, nes ji paliečia dabar
tines aktualius klausimus: pilie
tybės ir nuavybės įstatymus, so
vietinę įtaką Lietuvoje, kaip at
kurti Lietuvos kariuomenę ir ko
kia ji turėtų būti.
Reikia džiaugtis ir drauge
didžiuotis, kad Jonas Kronkai
tis, tiek metų ištarnavęs Ameri
kos kariuomenėje, apdovanotas
daugeliu medalių, pasiekęs pul
kininko laipsnį, pasiliko su
sirūpinęs Lietuvos ateitimi ir or
ganizuoja jai pagalbą. — Red.)

Didžiai gerbiamas pone Vakseli ir ponia, pone ambasadoriau
Simuti ir ponia, gerbiamieji Ramovėnai, Birutietės, Šauliai ir
svečiai. Tikrai malonu būti jūsų
tarpe ir pagerbti nepriklausomos
(senos) Lietuvos karius. Nuo
širdžiai dėkoju jūsų pirmininkui
ponui Vakseliui už man suteiktą
privilegiją tarti žodį, minint ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menės 73-iąją sukaktį. Nors liki
mas man lėmė tarnauti Ameri
kos Armijoje, širdyje jaučiausi
tarnavęs mūsų bendram tikslui,
— laisvei. Ypatingai įspūdinga
man buvo dalyvauti mišiose, pri
simenant ir pagerbiant žuvusius
Lietuvos gynėjus. Jų tarpe yra
ir Lietuvos armijos leitenantas
Vaclovas
Kronkaitis,
mano
dėdė, kuris buvo komunistų
nužudytas prieš 50 metų.
Didelė privilegija su jumis su
sipažinti, nes jūs esate dar tikri
nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenės kariai, išlaikę tų laikų
garbingas tradicijas ir svarbiau
sia — tų laikų dvasią. Jokia kita
išeivijos organizacija nesusieta
taip artimai su nepriklausoma
Lietuva, kaip jūs, gerbiamieji
klausytojai, buvusieji jos kariai,
jūs esate tas tiltas, kuris jungia
dabartinius įvykius tiek Lietuvo
je, tiek čia, su nepriklausoma
Lietuva iki 1940 metų. Sveikinu
Jus, kad išlaikėte tą lietuvišką ka
rišką dvasią, tuo įamžindami
Lietuvos istorijoje nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės įna
šą. O tas įnašas buvo toks, kad
ir šių dienų nepriklausomybės
atgavimas rėmėsi anų laikų au
komis. Ta nepriklausomybė
buvo tada iškovota jūsų ir jūsų
brolių krauju. Jūsų pradėtąjį
darbą 1918 m. lapkričio 23-čiąją
dieną, kurios sukaktį mes mini
me šiandien, tęsia toliau jūsų pa
sekėjai. Ir vėl, nors ir labai sun
kiai, Lietuva keliasi iš okupaci
jos.
Tiesiog atrodytų, kad istorija
kartojasi. 1918 m. carinei Rusijai
ir kaizerinei Vokietijai sugriu
vus, Lietuva pasinaudojo proga
išsikovoti nepriklausomybę ir
joje gyventi iki 1940 metų. Tų
metų įvykiai už Lietuvos ribų,
apie kuriuos Lietuva nieko
nežinojo, o jeigu ir būtų žinoju

jūsų, kurie garbingai išlaikėte
Lietuvos pilietybę, nepriimda
mi, pavyzdžiui, Amerikos pilie
tybės. Dabar tokie išeiviai yra
asmenys be valstybės.
Klausimas net, ar Lietuvos
ambasados tarnautojai yra Lietu
vos piliečiai. Lietuvos ambasa
dorius Washingtone, asmuo, ku
ris pusę šimtmečio dirbo dėl
Lietuvos nepriklausomybės, gali
tapti žmogum be valstybės, tuo
pat laiku, kai Lietuva atgauna
nepriklausomybę. Bostonietis
Algirdas Budreckis padarė tokią
išvadą: “Kaip prie sovietinės
santvarkos, taip ir dabar pilie
tybės klausimas liko valdančiųjų
politinis įrankis ”. Jeigu pilie
tybė jau yra naudojama kaip po
litinis įrankis, einant net iki ne
sąmonių, tai tada toji nepriklau
somybė įgauna labai netikrą at
spalvį. Tikėkimės, kad čia tik
klaida, nors ir skaudi, ir ji bus,
atitaisyta, kai rimtos galvos šį
Štai keletas pavyzdžių. Išrin
reikalą giliau išnagrinės.
kus Aukščiausiąją Tarybą 1989
Manau, kad išeivių pareiga
m., buvo skelbiama, kad jinai at
stovauja visų lietuvių valiai. Šitą yra įtikinti valdžią, jog šis nepri
temą pasigavo net kai kurie išei pažinimas pilietybės ne tik
vijos veikėjai. Dabar toji taryba, įžeidžia išeivius lietuvius, bet ir
“reikšdama tautos valią” nubal padarys žalos Lietuvos atstaty
savo atimti iš užsienyje gyve mui. Geros valios diskusijomis,
nančių Lietuvos piliečių Lietu o ne reikalavimais, grasinimais,
vos pilietybę. Čia net nekalbu ar pamokslavimais turime įtikin
apie nepripažinimą dvigubos pi ti, kad apsaugojimas pačių pa
lietybės, kurią būtų mums pri grindinių gyventojų teisių yra
pažinus 1940 metų vyriausybė; svarbiausias uždavinys demok
kalbu apie išeivius, kaip savo ratinės Lietuvos kūrime.
(Bus daugiau)
motiną ir gal net kai kuriuos iš

si, kažin, ar ką būtų galėjusi da
ryti, palaidojo jos nepriklauso
mybę.
Dabar, Sovietų imerijai griū
nant, Lietuva vėl pasinaudojo
proga paskelbdama nepriklauso
mybę, kuri yra pripažinta dauge
lio valstybių, įskaitant ir JAV. Vi
sai atvirai žiūrint, ta nepriklau
somybė kol kas yra tik dalinis at
sikratymas Kremliaus ir sovietų
komunistų partijos kišimosi į
Lietuvos reikalus. Bet ir tai yra
labai didelis laimėjimas.
Deja, nepriklausomybė nuo
Maskvos nereiškia, kad demok
ratija atgijo taip, kaip mes ją su
prantam. Ir čia paradoksas. Nors
Lietuva atgauna nepriklauso
mybę, demokratija dar nėra at
gaivinama. Konstitucija, kurią
jūs sukūrėte, nėra pripažinta.
Net kartais atrodo, kad lietuviš
kas tautiškumas dar turi stipriai
rausvų atspindžių.

LANDSBERGIO KETURIOS

DIENOS ROMOJE
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas Vytautas
Landsbergis lapkričio 16-20 die
nomis lankėsi Romoje. Per tas
keturias dienas jisai, kaip pra
nešė Vatikano radijo lietuvių re
dakcija, turėjo svarbių susitiki
mų. Pirmiausia — Vatikane, o
paskui ir su Italijos vyriausybe
ir parlamento vadovais. Paties
Landsbergio žodžiais tariant:
“Vizito turinys — labai įvai
rus, tai susitikimas su dviejų val
stybių vadovais, o vienas iš jų —
Vatikano valstybės vadovas yra
ir viso
pasaulio
Katalikų
Bažnyčios Galva ir nepaprasta
asmenybė, labai įtakinga pasau
lio dvasiniuose procesuose, kuri
ir Lietuvai turi didelės įtakos ir
su kuria Lietuvos žmonės sieja
daug vilčių ir jausmų.
Jis pabrėžė ir dalyvavimą iškil
mingose ceremonijose Šv. Petro
bazilikoje, paskelbiant šventuo
ju Juozapą Rapolą Kalinauską,
kilusį iš Vilniaus ir 1863 m. suki
limo dalyvį, vieną iš vadų Lietu
voje. Tų apeigų metu Landsber
giui teko būti greta didelės lenkų
delegacijos ir netoli Lenkijos

prezidento. Pirmą kartą asme
niškai susitiko ir pasikeitė keletu
žodžių. O po mišių buvo trum
pas, bet labai reikšmingas susiti
kimas — abi delegacijas pasvei
kino Popiežius.
Kalbėdamas apie Popiežių,
Landsbergis pasakoja, kad tai
buvo jo pirmas pokalbis su Jonu
Paulium II, taip pat su Vatikano
valstybės sekretorium kardinolu
Sodano. Toliau jis sako:
“Susitikimas su Šventuoju
Tėvu — buvo labai svarbus man,
turiningas, gal būt svarbus ir
Lietuvos reikalams, nes buvo
liečiami taip pat valstybių santy
kiai, valstybės ir Bažnyčios rei
kalai.
Nukrypdavome ir į platesnius
pasvarstymus — istorinius ir da
barties, kokį vaidmenį vaidina
Bažnyčia Lietuvoje ir didesnėse
teritorijose, kokių problemų yra
dabar ir ko Lietuva tikisi iš Kata
likų Bažnyčios apskritai, kuo
dėkinga yra už didelę labai para
mą iš Vatikano ir ypač Šventajam
Tėvui dažnai prisimenant, pami
nint ir paremiant Lietuvą.
Paminėjau, jog Lietuva labai

Vilniaus Vingio Parke spalio 12 — įdomi Derliaus šventė. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

IS VISUR
Rašytoja poetė Julija Švabaitė-Gylienė Vilniuje, Katedros ai
kštėje. Priešais matosi namas, kuriame ji prieš emigracija
gyveno. Lietuvoje išleistas jos poezijos rinkinys. Gruodžio 8
ji dalyvauja Los Angeles rengiamame literatūros vakare. Su
ja drauge dalyvauja ir Paulius Jurkus iš New Yorko. Nuotr.
Algimanto Zižiūno

laukia Šventojo Tėvo ir tikisi Jo
Prezidentas kviečia
apsilankymo. Šventasis Tėvas at
sakė, kad Jis labai nori aplankyti
Lietuvą ir mano, kad kelionė Mieli lietuviai,
turės būti paruošta, kai Lietuvo
Artėja VII Pasaulio Lietuvių
je jau gyvens ir dirbs apaštališka Jaunimo Kongresas nuostabioje
sis nuncijus. Kiek aš supratau, Pietų Amerikoje. Džiaugiuosi,
nuncijaus pasiuntimas j Lietuvą girdėdamas ir matydamas mūsų
turi būti netolimos ateities daly jaunimą, energingai studijuo
kas.
jantį bei dirbantį čia ir Lietuvo
Kalbėjome ir apie laukiamą je. Tikiu, kad tuo metu, kai
Vilniaus arkivyskupo paskyrimą šiaurės pusrutulyje siautės šiau
ir apie Lietuvos viltis, atsivėrus riausios pūgos, po karšta Pietų
laisvų santykių su Vakarų vals Amerikos saule suliepsnos dar
tybėmis ir su Roma galimybei. karštesnė lietuvybės ugnis. Pir
Aš padėkojau ūžtą dėmesį, mąxkartą
__ ___________
Argentinoje,, Urugvajukurį Popiežius rodo Šv. Kaži- je ir Brazilijoje bus proga susimiero kolegijai Romoje, kur da rinkti, šį kartą jau tikrai viso pa
bar studijuoja būrelis jaunų vai saulio jauniems lietuviams.
kinų — busimųjų dvasininkų iš
Jie—jaunieji — bus tie, kurie
Lietuvos. įteikiau Šventajam atūš devintąja banga sunkiame
Tėvui skulptoriaus Petro Repšio Lietuvos atgimimo darbe. Dar
Jam specialiai sukurtų medalį”. be, kurį dirba kiekvienas lietuvis
Prez. Landsbergis buvo susi kiekviename pasaulio kampely
tikęs su Italijos ministru pirmi je. Todėl mūsų pareiga dabar —
ninku Giulio Audreotti, Senato remti visus gerus jaunimo dar
pirmininku Giovani Spadolini, bus ir siekius tiek moraliai, tiek
su parlamento rūmų pirmininke ir materialiai.
Nilda lotti ir Italijos respublikos
Jūsų,
prezidentu Francesco Cossiga.
Vytautas Landsbergis
Tie susitikimai buvo draugiški
ir dalykiški. Jis visus supažindi
no su dabartinėmis Lietuvos Rupinasi teisine ir ekonomine
problemomis, su nelengvomis pagalba Lietuvai
Lietuvos vyriausybės pastango
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
mis įvesti šalyje rinkos ekonomi
ką, aprūpinti kraštą energetikos rybos ekonominės komisijos na
žaliavomis, plačiau nušvietė Lie rys Arvydas Leščiauskas nuo
tuvoje vykdomas reformas, pa lapkričio pradžios vieši pas savo
reiškė Lietuvos troškimą išplėsti gimines (Kungių šeimą). Salia
su Italija visokeriopus santykius įspūdžių iš bendro amerikiečių
— ekonomikos, prekybos, tech gyvenimo, svečias stengiasi
nologijos, kultūros ir kitose gy plačiau susipažinti ir su jam
rūpima ekonomine sritimi. Čia
venimo srityse.
Pokalbiuose buvo ypatingai jam geri padėjėjai yra dr.
pabrėžtas Lietuvos reikalavi Jokūbas ir Loreta Stukai, kurių
mas, kad Sovietų kariuomenė rūpesčiu Leščinskas susitikinėja
kuo greičiau pasitrauktų iš Lie bei aptaria planus, kaip ameri
tuvos teritorijos, nes jos tolimes kiečiai ir jų firmos galėtų padėti
nis pasilikimas yra Lietuvai vi Lietuvai.
Susitikta su New Jersey Tarp
sais atžvilgiais pavojingas. Buvo
prašyta, kad Italija, iš savo tautinės pramonės komisioniepusės, drauge su kitomis Euro rium Philip Ferzan, kuris
pos valstybėmis, paragintų So svečiui padėjo savo patarimais ir
vietų Sąjungą nedelsiant iš Lie supažindino jį su kitais kompe
tuvos išvesti savo ginkluotąsias tentingais asmenimis, galinčiais
pajėgas, pradžiai atitraukti ka suteikti Lietuvai humanitarinės
riuomenės dalinius bent iš Vil ir teisinės pagalbos.
Vertingų patarimų sulaukta ir
niaus. Per susitikimus Romoje
buvo paliesta ir daug kitų Lietu iš bendrų kontaktų su American
Bar Association Centro ir Rytų
vai rūpimų klausimų.
Europos Teisinio projekto pa
Nors Landsbergio vizitas Ro
reigūnais. Čia, be dr. Jokūbo ir
moje nebuvo oficialus, jį visur
Loretos Stukų, dar dalyvavo ir
sutiko ir išlydėjo pagal valstybių
lietuvis advokatas iš VVashingtovadovams numatytą protokolą.
no Emest Račkauskas bei Amer
Šalia oficialių, Landsbergis
ican Bar Assn. europinio sky
turėjo susitikimų ir su tarptau
riaus direktorius Mark Ellis. Jei
tinėmis ir visuomeninėmis orga
Lietuvos vyriausybė pageidaus,
nizacijomis. Jis kalbėjosi su
bus suteikta teisinė pagalba,
spaudos ir TV korespondentais,
ruošiant valstybės konstituciją.
Lietuvos atstovybėje prie Šven
Užmegzti ir ryšiai su daugeliu
tojo Sosto priėmė Italijos Raudo
kitų įstaigų, kurios turi planų
nojo Kryžiaus atstovę ir Taikos
padėti Lietuvai.
pirmininkę Maria Pia Fanfani,
kuri gruodžio pradžioje lankysis
Kario žurnalas, išleidęs lapk
Lietuvoje, lydėdama siuntą vai ričio-gruodžio numerį, perkelia
kų ligoninėm. Jis taip pat susiti mas į Lietuvą, kur jau eina Karys
ko su Maltos ordino atstovais, ir Kardas. Vilniuje leidžiamą
padėkojo už labdaringus jų dar Karį ir Kardą galima užsisakyti
bus ir aptarė kai kurias tolimes pas Kazį Gaižutį, 18108 Hiller
nio bendradarbiavimo galimy- Avė., Cleveland, Ohio, 44119,
bes.
tel. 216 481-0791. Kario metinė
prenumerata 24 dol. Kardo —
Artėja šventės. Kaip dovaną 15 dol. Karį leido LKVS Ra
savo draugams bei artimie- movė. Redagavo Balys Raugas,
siems užsakyk Darbininką.
administravo Alfonsas Samusis.

— Nijolė Sadūnaitė, komuni
stų valdžios persekiota Vilniuje,
o taip pat iškentusi Sibiro tremtį,
bus pagerbta pranciškonų uni
versitete Steubenvdle, OH. Jai
gruodžio 7 d. bus įteiktas Poverello vardo medalis. Amerikoje
Sadūnaitė jau lankėsi pernai.

— Lietuvos
ir Rusijos
kultūros ministrai Kuolys ir Solominas Vilniuje pasirašė abišalę
kultūrinio bendradarbiavimo su
tartį. Bus plečiamas Lietuvos ir
Rusijos bendradarbiavimas viso
se pagrindinėse kultūros srityse
— muzikos, teatro, tapybos, bus
vystomi abiejų šalių muziejų tar
pusavio santykiai. Bus taip pat
rūpinamasi iš vienos į kitą šalį
neteisėtai išvežtų kultūrinių tur
tų sugrąžinimu šaliai, kuriai tie
turtai priklauso. Sutartyje* mini
mas kultūrinių turtų sugrąžini
mo klausimas ypač liečia Lietu
vą, iš kurios ne tik sovietinės
okupacijos metu, bet ir caro lai
kais buvo neteisėtai išvežta daug
vertingų Lietuvos kultūrinių
turtų. Abi šalys taip pat įsiparei
goja tarpusavyje bendradarbiau
ti, rūpinantis kaimyninės Kali
ningrado srities kultūrinio pali
kimo restauravimu ir išsaugoji
mu.

— Deputatas Eugenijus
Gentvilas, Lietuvos Aukščiau
siajai Tarybai pradėjus ketvirtą
sesiją, išrinktas nauju parlamen
to seniūnu. Jis yra gamtininkas,
pastaruosius ketverius ' metus
dirbęs Klaipėdoje, kur buvo iš
rinktas AT deputatu. Praėjusią
sesiją buvo seniūno pavaduoto
ju.
— Kazys Daugėla, iš Bedford, N H, kurio nuotraukos pa
puošia ir Darbininką, ameri
kiečių foto mėgėjų sąjungos
buvo atžymėtas už sėkmingą da
lyvavimą tarptautinėse parodo
se. Jam suteikti monochrominių
stambiųjų nuotraukų klasėje vie
nos ir dviejų žvaigždžių žyme
nys.
— Rašytojai Julija ŠvabaitėGylienė iš Chicagos ir Paulius
Jurkus iš New Yorko dalyvaus
Los Angeles, CA, Lietuvių
Fronto Bičiulių ruošiamame 26jame literatūros vakare, kuris
įvyks gruodžio 8 d., sekmadienį,
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos
salėje.
— Šių metų pabaigoje Pietų
Amerikoje įvykstančiame VIIame Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongrese bus minimos dvi svar
bios sukaktys: 25 metų nuo pir
mojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo
kongreso ir 20 metų nuo Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos
įsteigimo.

Oficialios vaizdajuostės iš
istorinių įvykių Jungtinėse Tau
tose priimant Pabaltijo valsty
bes: 1. Saugumo Tarybos
posėdis rugsėjo 12d.; 2. Genera
linės Asamblėjos posėdis rugsėjo
17 d. (angliškas tekstas); 3. Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos prezi
dentų kalbos tame posėdyje
(estiškai, latviškai, lietuviškai);
4 Vėliavų pakėlimo iškilmės ir
5. Pabaltijo valstybių prezidentų
spaudos konferencija rugsėjo 18
d. Iš viso 6 juostos. Norintys įsi
gyti šias juostas už prieinamą
kainą kreipkitės tel. 516 - 935 0896.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

PREMIJA JAUNIMUI

h’
į

Darbininko skaitytojai, at
siųsdami metinę prenumeratą,
prisidėjo aukomis laikraščiui
stiprinti, už įvairius patarnavi
mus ar metinį kalendorių:
Po 30 dol.: Sofija Sližys, Lampoc, C A; kun. Theo Palis, Pittsburg, CA; Elvira Ošlapas, Old
Greenwich, CT; V. Biknevičius,
Seminole, Fl; S. Zikas, Melrose,
MA; S. K. Griganavičius, So.
Boston, MA; M. Manomaitis,
So. Boston, MA; A. Januška,
Milton, MA; Silva Pragulba,
M.D., Highland Park, MI; kun.
J. Pragulbickas, Cranford, NJ; J.
Ramanauskas, Metuchen, NJ;J.
A. Daubėnas, Forest Hills, N Y;
Virginia Jakštas - Kelly, Rockville Center, NY.
25 dol.: Kun. A. Bertašius, Paterson, N.J.
Po 20 dol.: Ona Dovydaitis,
Lake Worht, FL; C. Daunys, N.
Miami Beach, FL; A. E. Naujo
kas, Norridge, IL; V. Biosevas,
Jamesburg, NJ;V. Jasinskas, Riverside, N J; V. Jokūbaitis, Toms
River, N J; Helen Gagas, Jamaica, N Y; S. Slye, Ozone Park,
N Y; K. Navakauskas, Coventry,
R. L
Po 15 dol.: A. V. Staknis,
Stuart, FL; D. Kojelytė, Vilią
Park, IL; G. Balbata, Lake Park,
FL; A. Melaika, Athol, MA; M.
J. Liauba, Cincinnati, OH.

Po 10 dol.: Petrė Pitkelis,
Murrieta, CA; L. Reivydas, Los
Angeles, CA; K. Šnipas, Hart
ford, CT; A. Semaška, New Bri
tam, CT; J. Valys, Woodstock,
CT; A. & D. Alksninis, Marco
Island, FL; J. & S. Kavaliūnas,
New Smyma Beach, FL; V. Bi-

liūnas, Palm Beach Gardens,
FL; Adelaida Strijauskas, St. Petersburg, FL; V. Labutis, Sunny
Hills, FL; J. Skudra, E. Chicago, IL; V. Bildusas, Montgomery, IL; Kristina Martinkus, Chicago, IL; A. Skudzinskas, Baltimore, MD; E. H. Valuntis, Sevema Park, M D; A. Šeduikis,
Brockton, MA; Jadvyga Sapras,
Wilbraham, MA; S. Simoliūnas,
Detroit, MI; A. Janusis, Livo
rną, MI; Em. Balčiūnienė, New
Buffalo, MI: Ona Linartas, Elizabeth, NJ; M. Shulin, Lakewood, N. J.; Albina Znotas,
Kearny, N J; Stasė Žebertavičius, Parlin, NJ; V. Žilinskas,
Brooklyn, NY; B. Cibulskas,
Douglaston, N Y; J. Vainius,
East Northport, N Y; J. Skučas,
Hilton, NY; P. Jurgėla, Uniondale, NY; R. Markevičius,
Woodhaven, NY; A. Sakalas,
Woodhaven, NY; J. Žukas,
Woodhaven, NY. Anna Byla,
Pittston, PA.
Po 8 dol.: A. Dulkis, Nevvark,
NJ7 dol.: J. Grinius, Wetherfield, CT.
Po 5 dol.: J. Vaičeliūnas, To
ronto, Canada; Mrs. N. Sakalau
skas, Ennfield, CT; Sofija Do
meika, Fairfield, CT; A. & E.
Šliogeris, Marlborough, CT; F.
Trunce, Norwalk, CT; Mrs. L.
Bandziukas, Northglenn, CO;
A. Keniausis, Waterbury, CT; J.
Babravičius, St. Petersburg
Beach, FL; P. Jančauskas, St.
Petersburg, FL; S. Kligys, Sto
ne Maountain, GA; P. Plestys,
Chicago, IL; J. A. Davis, Smyrna Mills, ME; Margaret Vil-

džius, Bethesda, M D; G.Treinienė, Hyannis, MA; J. Statįcus,
Randolph, MA; Mrs. S. Subatis,
Arlington, MA; A. Paliulis, Sau
gus, MA; Irena M. Galinis, Norwell, MA; J. Miliauskienė, Worcester, MA; S Klimas, Little
Falls, NJ; A. Kneser, Newark,
NJ; L. Rimkus, Parlin, NJ; ^un.
J. Tomalonis, SomerviBe, >lQj;
M. Iskeliūnas, Paterson, NJ; J.
C. Kevett, Toms River, NJ; Vida
M. Glaser, WoodcliffLake,‘NJ;
E. Ramonis, Brooklyn, NY; P.
Waskes, Brooklyn, NY; S. Ple
chavičius, Dobbs Ferry, NY; R.
Sviedrys, Great Neck, NY:
Bagdziūnas, Hillcrest, NY; R.
Rajus, Howard Beach, NY; S.
Baroniunas, New Hyde Park,
N Y; Anne Daunis, Roosevelt
Island, NY; G. Vidmantas, Rochester, NY; V. Vitkus, Rochester, N Y; Stefa Mikulskis, Woodhaven, NY; J. Masilionis, Dayton, OH; Dailydė, Windsor,
OH; A. Kazlauskas, Phila., PA;
T. Bauža, Kenosha, Wi.
Po 2 dol.: C. Matonis, Ocean,
NJ; A. Mažeika, Jamaica, N Y.
Kiekviena auka yra didelė pa
galba “Darbininkui". Laikraščio
ateitis priklauso nuo aukotojų
dosnumo. Vien is prenumeratos
būtų neįmanoma išsilaikyti. Už
kiekvieną auką njoširdžiai dėko
jame.
Darbininko Administracija

•
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DEXTER PARK
PHARMACY jB
Wm. Anastasl, B. 8.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

296-4130

9525 So. 79th Avenue
Hickory Hills, Illinois 60457
Telephone: 1-708-430-8090
Telefax: 1-708-430-5783
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Dr. Leono ir Irenos Kriauče
liūnų šeima savo mirusiam sūnui
ir broliui prisiminti skiria kasme
tine ’

EUGENIJAUS
KRIAUČEUŪNO
PREMUĄ
1. Eugenijaus Kriaučeliūno
1,000 dolerių premija skiriama
lietuviui jaunuoliui, geriausiai
pasireiškusiam raštais (lietuvių,
anglų ar kita kalba), veikla, orga
nizaciniu veiklumu, ar jaunimo
vienetui (sambūriui, tautinių šo
kių grupei, jaunimo chorui,
sporto būreliui), geriausiai re
prezentavusiam lietuvius ir Lie
tuvą vienerių metų bėgyje;

2. 1991 metų premijai gauti
asmenis ar vienetus raštu pasiūlo
jaunimo organizacijos vado
vybės, jaunimo grupės, vyre
sniųjų organizacijos ar paskiri
asmenys iki 1992 m. sausio 31
d. (pašto antspaudas);
3. Premijuotino asmens ar
jaunimo vieneto tinkamumui
įvertinti sudaroma komisija, ku
rion po vieną atstovą skiria Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės
jaunimo reikalams vadovas, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo sąjun
gos valdyba ir JAV Lietuvių Jau
nimo sąjunga, o du atstovus pa
skiria Kriaučeliūnų šeima.

/ LAISVĘ FONDO
ROMANO KONKURSO
EIGA

$50.00

and two bottles of vodka
One tub of bubie gum, 180 pieces, Tootsie pope asaorted 100 pieces,
two 46 oz. cana of orange juice, one #10 can (6 be-10 oz.) Dote pineap-

$85.00

Į Laisvę fondo romano rezis
tencine tema konkurso vertini
mo komisija Amerikoje šiuo
metu baigia skaityti keturius
gautus rankraščius. Buvo atsiųs
ta: Domo Jasinsko slapyvardžiu
pasirašytas Kelias per kapines,
Budrio B. — Paminklas iš
žodžių, Kovos Aido — Trys ber
neliai, Augusto Raštonio — Lai
kai kinta Dainavoje.
Tuo tarpu dar tiksliai nežino
ma apie Lietuvoje esančios ko
misijos dalies gautus rankraš
čius. Ryšį tarp šių dviejų vertini
mo komisijų palaikyti yra ne
lengva, tad gali prisieiti konkur
so baigimo datą pratęsti iki 1992
metų pavasario. Tiksli data bus
pranešta vėliau, galutinai susita
rus su komisijos dalimi Lietuvo
je-

GYVENIMO AKIMIRKOS, atsiminimai, — L
Dambrauskas, antra knyga .................................... . 10.00
BERŽAS UŽ LANGO, romanas, — Dalila Mackialienė, 324 psl........................................................... 15.00
NAKTIS, trijų veiksmų drama — J. Gliaudą, 85 psl. ... 11.00
UGNIS IR ŽODIS — poezija su
iliustracijomis, didelio formato V. Kazokas, 94 psl. .
GROBIO IR NAIKINIMO ŽYGIS —

AIR CARGO EXPRESS
Su pristatymu į namus, be muito per 10-15 dienų

#10 can (6 be-10 oz) Del Mente truft cocktaM, one box 50/1 oz pecks

of Swtss Misa hot cocoa mtx. Jetto strawt>erry four 6 oz packs, two bs
of aknonds
Wesson vegetabie o# 1 gal,, Upton tea bėgs 216 count. basil 5.5 oz,

Z. Raulinaitis .............................................................
9.00
ATGAVĘ VILTJ, kalbos ir pranešimai, Vyt.
Landsbergis, 29A psl.................................................. 18.00
EPOCHŲ SIGNATŪROS, Darbai iš Lietuvių kul
tūros istorijos, Vyt. Kavolis ......................................... 10.00
TAUTOS ATMINTIES BEIEŠKANT, (Lietuvių mitologijos
studijos) apie dievus ir žmones —
Algirdas Greimas, 523 psl................................
12.00
BALTŲ KALBŲ BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALY
— Jūratė Statkutė de Rosales ...........................
15.00
VAIVOS JUOSTA, Eilėraščiai ir dialogai —
J. Rūtenis 134 psl..............................................
6.00
PRIE VILTIES KRYŽIAUS — Juozas Prunskis ..
5.00
KOVO KETVIRTOJI — Jurgis Gliaudą ............
5.00
TANKĖJANTI ŠVIESA, eilėraščiai, originalai
ir vertimai — Tomas Venclova ...................
8.00
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA —
Aleksandras Merkelis .....................................
15.00
VISAIP ATSITINKA — A. Gailiušis ....................
. 5.00
MARGU RAŠTO KELIU (Darbininko premijuota
apysaka) — Alė Rūta, 281 psl.........................
5.00
AMERIKOS LIETUVIŲ ISTORUA. Redagavo dr.
Antanas Kučas ................................................
20.00
LIETUVOS VALSTIEČIAI LIAUDININKAI —
Juozas Audėnas ............................................
5.00
LEMTINGOS DIENOS,apysakos, Jonas
Jaškauskas, 187 psl..........................................
8.00
IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI (Evangeliniai
mąstymai), eilėraščiai —
Kęstutis Trimakas, 267 psl............................................ 10.00

KALĖDINIAI SIUNTINIAI

pie chunks, one #10 can (6 be>10 oz) of Del Mente peach halves, one

$100.00

NE KALĖDINIAI SIUNTINIAI

bey latves 2 oz, dnnamon sticks 8 oz, ground dnnamon 16 oz, spanish

paprika, 18 oz, coarse ground pepper 16 oz, ground black pepper 16

NR. S

oz, rice 5 be.
Prince thin speghed 10 be, Dde fruit salad #10 can (6 te-10 oz), green

$100.00

TIK 90ct./sv. virš 80 sv., $1 iki 80 sv.

string beana #10 can (6 be-5 oz), Star Kist tuną 6/8.125 oz each, Uny
shrimp 3/4.25 oz cans each, bouMon cubes 200 pieces, chicken cubes

200 pieces, Kraft mayonaisee one (1) gaNon

$100.00

ofi, 12 oz cocoa, 39 oz 8 O'dock coffee baana

$100.00

— APDRAUDŽIAME, PAKUOJAME, PAIMAME IŠ NAMŲ
— SIŲSKITE VISKĄ — NAUJA IR NAUDOTA — RŪBUS,
MAISTĄ, VAISTUS.

NR. 6

NR. 7

AapMn 800 tabMi, Centrum vitaminą 100 tabiets, 32 oz shampoo, an-

ATVEŽKITE ARBA SIŲSKITE UPS ADRESU:
3782 W. 79TH St.
CHICAGO, IL 80652

$100.00
$100.00

NR •

A (pėdai gffi padcaga tor ladiea: cosmatics, shampoo. tooth pasta.
$100.00
Twanty two (22) Iba of finaat meats
10 be ftour, 10 be sugar. 6 be rtce, 64 oz vegatabie oi. 39 oz coffee

$100.00

beana. 1 kg ham, 0.65 kg tongue, 0.65 kg chicken

$100.00

TEL. 1-800-SPARNAI (toll free)

1-312-284-6449

1-800*772-7824

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

Neužmirškime lietuviškos
knygos. Ji šaukte šaukiasi
mūsų pagalbos.

KASA

Šios knygos gaunamos Darbininko Administracijoj. Galima
užsakyti skambinant telefonu (718) 827-1351 arba rašant Dar
bininko administracijai — 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY
11207. Galima nesiųsti iš anksto čekio, nes nežinome, kiek
kainuos persiuntimo išlaidos. Kai išsiųsime užsakytas knygas,
tada išsiųsime ir sąskaitą.

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

o
86-21 114thStreet, Richmond Hill,N.Y. 11418 718-441-6401
DARBO VALANDOS
MON —
9:00-3:00
9:00-7:00
THUR —
TUES —
9:00-3:00
9:00-3:00
FRI —
WED —
9:00-3:00
9:00-12:00
SAT —

NEWYORKE:

ALEKSANDRAS RADŽIUS

KELIAUJAME ABU,

.MENULI

SIUNČIU SAVO AUKĄ LIETUVOS AMBASADOS
IŠLAIKYMUI IR DARBAMS:
(AUKOS NĖRA 'TAX-D€DUCT18in

’ □ ASMENIŠKU ČEKIU - SUMOJE

FLORIDOJ:
DETROITE:

400 70th Avė., St. PetersburgBeach, FL33706 813-367-6304

24060 W. 9 Mile Rd., Southfield, Mi 48034 313-350-2350

Taupymo sąskaitos ir cartffikatal, įvairios
paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —
Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.

Reikalinga ir pritinka—
Paskaityti Darbininką.

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĖLIS (angliškai)
INTRODUCT1ON TO MODERN UTHUANIAN,
nauja laida ................................................................. $25.00
Prie šios knygos įkalbėti pagalbiniai tekstai
j 4 kasetes ................................................................. 40.00
MOTERIS SU BALTU CHALATU (35 apsakymai iš autorės
pergyvenimų dirbant ligoninėse)—
Dr. K. Paprockaitė - Šimaitienė, p. 494 ................... 20.00
KARAS BRAUKIA KRUVINĄ AŠARĄ, II Pasaulinio
karo dienoraštis, daug aprašymų iš Hanau (Vo
kietijoje) stovyklos gyvenimo — A. Gustaitis,
940 puslapių su nuotraukomis ir žemėlapiais,
su persiuntimu ..............................................................35.00
LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai — VI. Kulbokas 8.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS — (J. Andriaus) — didelio
formato ....................................................................
12.00
LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS ŽODYNAS .................... 12.00
ANGLIŠKAI - LIETUVIŠKAS ŽODYNAS .................... 12.00
ANAPUS HORIZONTO, Australiškos apysakos —
Ava Saudargienė, p. 189 ......................................... 12.50
ŠALIS, KURIOJE GYVENAM, kelionių po JAV
įspūdžiai — V. Šalčiūnas, p. 296 .........................
12.50

SUBSIDIARY OF AMBER GROUP
INTERNATIONAL AND DOMECTIC FREIGHT FORVVARDING
PRES VIDMANTAS RAPŠYS

Boupuet of flower> and a box of fine chocoiates
Bouguet of fiowers, box of fine chocoiates, two bottles of champagne

4. Vertinimo komisija, aptaru
si asmens ar vieneto tinkamumą
premijai, ją skiria balsų daugu
ma iki 1992 m. kovo 1 d. ir susi
taria su Kriaučeliūnų šeima dėl
premijos įteikimo laiko ir
pobūdžio;
5. Premijai asmenys ar viene
tai siūlomi raštu, nurodant tiks
liai premijai tinkamumo moty
vus, ir siunčiama: Eugenijaus
Kriaučeliūno Premijos Komisi
jai, 13400 Parker Road, Lemont,
IL 60439.

DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE
GALIMA GAUTI ŠIAS KNYGAS:

BALTIA
EXPRESS CO. LTD
INTERNATIONAL PARCEL SERVICE TO EASTERN EUROPE4*

NAUJA „ŽAIBO” SVEIKINIMŲ SUDĖTIS
ŠVENČIŲ PROGA

NR.4

•;

(čekui Hratotni

Nauja poezijos knyga:

Aleksandras Radžius
KELIAUKIME ABU,
MĖNULI
išleido Darbininkas.
Gaunama Darbininko admi
nistracijoje, 341 Highland
Blvd., Brooklyn, NY 11207
Kaina 6 dol.

$

- "Lithuanian Embassy'l

KREDITO KORTELĖS ATSKAJČ1AVIMU PER (12) MĖNESIU:

P

(CredU cartl deductlon for (12) b»elv» irontfa M dwck»d)

1

fCradlt card numbed

|

OJ10/MONTH

I

VARDAS, PAVARDĖ:
(Tint Mme. Lest name)

II

PARAŠAS:

KORTELĖS NUMERIS:

_____________________

□ VISA □ MASTERCARI

BAIGIAMOJI DATA

______________ |

(Exptratiofi fctt)

O $25

i MONTH

□ $50 / MONTH

□ $100 / MONTH

□ OTHER $.

___________________________________________

(Signatare)

SIUNTIMO ADRESAS:
■<Mdl to)

DATA:

__________

(Dltt)

EMBASSY OF LITHUANIA
2622 16tfc st NW, Washington, DC 20008

I

MIRĖ JONAS VALAITIS,
ŽURNALISTAS, VISUOMENĖS

MIRĖ KUN. A. P. KNEIŽYS
NORWOOD, MA

VEIKĖJAS
Jonas Valaitis, visuomeninin
kas, žurnalistas, mirė savo na
muose Highland Blvd., Brookly
ne, NY, gruodžio 2, pirmadienį,
11 v. v. Didžiojo New Yorko lie
tuviškame gyvenime jis paliko
žymius
pėdsakus,
aktyviai
reiškęsis 64 metus.
Buvo gimęs 1904 gegužės 11
d. Bostone. Į Lietuvą su tėvais
grįžo 1913 m. ir ten gyveno iki
1927 m., mokėsi Simono Dau
kanto mokytojų seminarijoje
Kaune. 1923 m. įsijungė j žurna
listiką ir iki 1926 m. redagavo
Jaunimą.
Atvykęs į Brooklyną, 19281933 redagavo Vienybę, 19281931 dėstė prie Vienybės veiku
sioje lituanistikos mokykloje,
1940-1942 Berlitzo kalbų mo
kykloje.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą or
ganizavo ekskursijas į Lietuvą ir
jom vadovavo. Aktyviai rėmė
Dariaus ir Girėno skridimą per
Atlantą. Jis buvo baigęs kaligra
fijos kursus, mokėjoi gražiai įvai
riais šriftais rašyti. Jis surašė au
kotojų pavardes ant Lituanicos
lėktuvo.

ration of International Institutes
ir kt.
Grįžęs į Ameriką, buvo 1952
m. Amerikos lietuvikų tautinės
sąjungos ruoštos misijos į Washingtoną reikalų vedėjas.

1933-1945 vadovavo kasdie
ninėm lietuvių radijo progra
mom anglų kalba.

Veikė įvairiose organizacijose,
New Yorko Alte, bendradarbia
vo įvairioje spaudoje, paskutinis
jo redaguotas laikraštis buvo
Tėvynė, Susivienijimo Lietuvių

Jonas Valaitis

Amerikoje organas. Vienybę redagavo nuo 1968-1985 m.

WORCESTER, MA
Mirė Ona Keršienė

Karo metu pradėjus organi
zuoti Balfą, buvo vienas iš orga
nizatorių ir jo ruošiamų rinkliavų
vedėjas, aplankęs šiuo tikslu
didžiumą lietuvių kolonijų Ame
rikoje ir Kanadoje. 1948-1951
buvo Balfo atstovu Europoje ir
padėjo pabėgėliam atvykti į
Ameriką.
Balfui
atstovavo
NCWC, International Refugee
Organization, American Fede-

Lapkričio 15 d. Sv. Vincento
ligoninėje mirė Ona Keršienė,
sulaukus 86 metų amžiaus.
Ji čia gimė, užaugo, mokėsi,
priklausė prie Sv. Kazimiero pa
rapijos. Iki mirties išgyveno
VVorcestery.
1926 m. Onutė Anušauskaitė
ištekėjo už Antano Keršio. Įsigi
jo maisto produktų krautuvę. Po
poros metų gimė dukrelė Olgutė. 1930 m. išrinkta Lietuvių
Labdaringos draugijos finansų
sekretore. Patikėtas pareigas
atliko labai sąžiningai.
1943 m. mirė jos vyras Anta
nas. O. Keršienė priklausė prie
įvairių Sv. Kazimiero parapijos
draugijų, buvo kai kurių valdy
bose, rėmė pranciškonų/vienuoliją, Nekaltai Pradėtosios Mari

jos seseris Putname, priklausė
prie šios vienuolijos gildos.
Praėjusių metų pabaigoje Ona
pasitraukė iš Lietuvių Labdaros
draugijos finansų raštininkės pa
reigų. Pirmininkas ir valdyba jai
suruošė gražų pagerbimą ir ap
dovanojo. Pirmininkas K. Ado
mavičius pareiškė, kad su ja teko
dirbti 27 metus. Ji turėjo daug
patyrimo, daug pagelbėjo drau
gijai. Finansų sekretorės parei
gose išbuvo 60 metų. Dukrelė
Olga niekad neatsisakydavo
nuvežti savo mamytės į Mairo
nio Parką. Dukrelė labai mylėjo
savo mamytę ir labai ja rūpinosi.

A. A.
Dr. JADVYGOS URBANAVIČIŪTĖS

mirties 4 mėty sukakties proga, už jos sielą šv. mišios

bus aukojamos gruodžio 14 d., šeštadienį, 11 vai. ryto

Pranciškonų vienuolyno koplyčioje Brooklyne. Drau
gai ir pažįstami prašomi prisiminti ją savo maldose.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

Mylimai Motinai

k. k.
ELZEI ŠILBAJORIENEI
mirus, mūsų mielą bendradarbį Algimantą Šllbajorį,
jo šeimą ir kitus artimuosius liūdesio valandose
nuoširdžiai užjaučiame.

Darbininko Redakcija
Darbininko Administracija
Pranciškonų Spaustuvė

A.A.
ELZĖ ŠILBAJORIENĖ,
buvusi Sibiro tremtinė, mirė lapkričio 27 d., sulaukus
90 metu amžiaus.
Atvykusi į Ameriką, 24 metus gyveno pas sūnų
Algimantą Rlchmond Hill, NY. Sibiro tremties Ir se
natvės ligą palaužta, paskutiniu laiku sirgo ir kentėjo
ligoninėse.
Nuliūdime liko sūnūs Rimvydas ir Algimantas,
marčios, 4 anūkai, 5 proanūkiai.
Atsisveikinimas su velione buvo gruodžio 3 M.
Shalins laidojimo koplyčioje. Gruodžio 4 po pamaldų
Apreiškimo parapijos bažnyčioje buvo sudeginta. Pe
lenai sūnų pastangomis bus nuvežti į Lietuvą palaido-

Abu sūnūs ir kiti giminės nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie užjautė, paguodė maldomis ar aukomis
Ir suteikė pagalbą sunkiose valandose.

Rimvydas ir Algimantas
Šilhajoriai su Šeimomis

Panevėžyje.
I Ameriką atvyko 1911 m. ir

ke įvairių draugijų nariai.
Bažnyčia buvo pilna žmonių.
Mišias koncelebravo kleb.
kun. V. Parulis, MIC, Lietuvos
Vyčių 26 kuopos dvasios vadas
kun. J. Petrauskas, MIC (jis pa
sakė ir pamokslą), Aušros Vartų
parapijos klebonas kun. A. Volungis, kun. A. Yankauskas, kun.
J. Steponaitis, iš Putnamo. Gie
dojo choras, vadovaujamas var
gonininkės O. Valinskienės. Po
mišių sugiedotas Lietuvos Vyčių
himnas.

Daugybė automobilių palydė
jo į Sv. Jono kapines, kur religi
nius patarnavimus atliko visi
mišias koncelebravę kunigai.
Visi laidotuvių dalyviai buvo
Keršių
šeimos pakviesti į Mairo
Velionė buvo pašarvota Jono
Kazlausko laidojimo namuose. nio Parką pietų, po kurių dukra
visiems
padėkojo.
Daugybė žmonių susirinko jos Olga
Nuliūdime
liko
dukra
Olga, ve
atsisveikinti. Vakare maldas su
lionės
brolis
A.
Anušauskas
su
kalbėjo kun. V. Parulis, MIC.
Lapkričio 18 ji buvo palydėta^ se,ma ir kiti «imi"ės
j bažnyčią, kur išsirikiavę pasiti-'
J. M.

(
.8 ....

Kun. Antanas P. Kneižys mirė
lapkričio 8 d. D’Youville Manor
prieglaudoje Lovvell, MA, po
sunkios ir ilgos ligos. Velionis
buvo gimęs 1929 m. birželio 29
d. Nonvoode.
Jo tėvai buvo veiklūs ir žinomi
patriotai. Motina Alicija buvo
vietinės Moterų Sąjungos kuo
pos sekretorė. Tėvas Antanas
Pranas Kneižys, buvo gimęs
1893 birželio 12 d. Medininkų
kaime Rozalimo valsčiuje, Pane
vėžio apskrityje. Baigęs pradžios
mokyklą, jau žiemos metu lietu
viškai mokydavo kaimo jaunimą.
1909-11 m. tarnavo rusų teisme
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NEW YORKO LIETUVIAI PAMINĖJO
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĘ

čia įsijungė į platų visuomeninį
gyvenimą. Dirbo ir drauge mo
kėsi anglų kalbos, 1922-26 m.
lankė Suffblk teisės mokyklą.
Kai Pirmojo pasaulinio karo
metu buvo renkamos aukos Tau
tos Fondui, jis įsijungė į šią veik
lą, telkdamas lėšas Lietuvai.
1915 metais buvo organizuoja
mas dabartinis Darbininko laik
raštis. Jis tuoj įsijungė į pirmą
sias organizatorių eiles. Nuo
1915 iki 1922 metų Bostone bu
vo Darbininko laikraščio sekre
torius ir administratorius. 1926
pradėjo dirbti Darbininko re
dakcijoje. Redaktoriumi buvo iki
1951 metų, kada pranciškonai,
perėmę laikraščio leidimą, jį
perkėlė leisti į Brooklyną, su
jungė jį su Amerika ir Lietuvos
Žiniomis.
Antanas Kneižys dar plačiai
veikė Lietuvos Vyčiuose. Nuo
1934 turėjo savo radijo progra
mą. Šiai radijo valandai vadova
vo iki 1954 metų, kol įsikūrė Pe
tro Viščinio vadovaujama radijo
valandėlė “Laisvės Varpas . An
tanas Kneižys mirė 1970 m.
Darbininko laikraštyje buvo
plačiai rašoma apie Kneižio šei
mą, apie sūnų Antaną, kad jis
lanko kunigų seminariją.
Kun. Antanas P. Kneižys lan
kė Šv. Jono seminariją Bostone.
Kunigu įšventintas buvo 1951
m. balandžio 11.

Jam teko dirbti ir lietuviškose
ir nelietuviškose parapijose. Jo
kurse buvo dar du lietuviai: kun.
Juozas Svirskas, kun. Edmundas
Sviokla.
Kun. Antanas vikaravo Šv.
Kazimiero parapijoje Brocktone, paskui Šv. Petro lietuvių pa
rapijoje Bostone.“Čia jrvruorganizavo jaunfirftT orkestrą. Orke
stras dalyvaudavo paraduose,
įvairiuose konkursuose. Panašų

orkestrą jis buvo suorganizavęs
ir Šv. Mykolo parapijoje Hudsone. Tai buvo gražus jaunimo
auklėjimas, išmokęs juos ne tik
muzikos, bet ir kolektyvinio dar
bo ir drausmės.
Kun. Antanas Kneižys turėjo
ir savo dėdę kunigą Steponą Po
vilą, kuris taip pat Amerikoje
buvo baigęs mokslus, klebonavo
Nonvoodo Šv. Jurgio lietuvių
parapijoje nuo 1930 m. rugsėjo
5 iki 1947 metų gegužės 27. kada
jis staiga mirė, nesulaukęs savo
brolėno primicijų.
Per kun. Antano Kneižio lai
dotuves kun. Vincentas Valkavičius, dabartinis Norvvoodo lie
tuvių parapijos klebonas, pasakė
pamokslą. Prisiminė ir velionio
kunigo primicijas, kurios įvyko
prieš 40 metų, Jose dalyvavo ir
prel. Jonas Ambotas, Švč. Tre
jybės parapijos klebonas iš Hart
ford, CT, karštą patriotinį pa
mokslą pasakė kun. Jonas Vai
tiekūnas, Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas iš Providence, RI.
Parapijos chorui vadovavo var
gonininkas Vaclovas Kaman
tauskas.
Gedulingos mišios buvo auko
jamos lapkričio 13 Šv. Jurgio lie
tuvių parapijoje, Norvv(x>de.
Jose dalyvavo vysk. John Mulcahy, su šešiais koneelebrantais.
kurių tarpe buvo keli lietuviai:
pamokslininkas kun. Juozas
Svirskas, kun. Edmundas Sviok
la, kun. Albertas Kontautas ir
vietinis klebonas kun. V incentas
V'alkavičius.
Velionio giminaičiai skaitė Šv.
Rašto ištraukas ir nešė aukas. Pa
baigoje sesuo Angelė padėkojo
visiems už pareikštas užuojau
tas, dalyvavimą laidotuvėse.
Po apeigų kapinėse dalyviai
sugrįžo į Šv. Jurgio fundatorių
salę, kurioje parapijos moterys
surengė vaišes.
Nuliūdę liko broliai Pranas iš
■Burlington, MA,' ir'Vificentas iš
LaYicė'šfer, PA, seserys' Angele'
Keyack iš Califomijos ir Mary tė
Kelley iš Fairfieid, CT.

tuvos Aukščiausioji taryba, pasi leidžia Amerikos įstatymai.
sakydamas apie netikslius pilie Mėgina jie gauti leidimą iš kon
tybės ir nuosavybės įstatymus.
greso.
Lietuvos kariuomenės šventė
Dar esą įsigalėję komunistai ir
Paskaita buvo įdomi, gražiai
šiemet praėjo iškilmingiau, susilpnina Lietuvos demokratinę paskaityta,
patraukusi
visų
traukė ir daugiau žmonių.
valdžią. Palietė ir Lietuvos ka dėmesį,
Publika
mielajam
riuomenės organizavimo klausi svečiui ilgai plojo.
Pamaldos bažnyčioje
mą, iškėlė, kokie pavojai jai gre
Jo kalba spausdinama atskirai.
Šventė buvo lapkričio 24, sek
sia, minėjo, kad lietuviai kari
Pradedama
šiame numeryje.
Klebonas kun. Vytautas Palu ninkai, tarnavę Amerikos ka
madienį. Apreiškimo parapijos "
V erta su ja susipažinti.
bažnyčioje buvo pamaldos. Mi binskas sukalbėjo maldą, sugie riuomenėje ir išėję į atsargą, nori
Po paskaitos trumpą sveikinišias koncelebravo net penki ku dotas Lietuvos himnas, šauliai padėti Lietuvai suorganizuoti
nigai. Trys iš jų pranciškonai: įnešė vėliavas.
savo kariuomenę, bet to neInukelta į 8 psl.)
Šventės atidaromąjį žodį tarė
kun. Astijus Kungys, OFM,
Kretingos klebonas, kun . Sigitas ambasadorius Anicetas Simutis.
Jurčys, OFM, studentas iš Ro- > Jis prisiminė, kaip lietuvių tauta
vargo, kaip ją kankino sulenkėję
mos, kun. Juozas Pačinskas,
Plungės klebonas. Prie jų prisi bajorai. Bet, subraškėjus caristijungė Apreiškimo parapijos kle nei imperijai, iš fronto grįžo lie
tuviai kariai, tarnavę Rusijos ka
bonas kun. Vytautas Palubinskas
riuomenėje. Jie stojo savano
ir kun. Kazimieraa Pugevičius,
Lietuvių Religinės Šalpos vado riais, ir tauta stojo ginti savo
laisvės. Jei nebūtų buvę savano
vas.
Pamokslą pasakė svečias iš Ro rių ryžto ir aukų, nebūtų buvę
mos kun. Sigitas Jurčys, pranciš ir 1990 kovo 11 akto, kad atstato
ma vėl Lietuvos nepriklauso
konas. Jis prisiminė Kristaus Ka
mybė.
raliaus šventę, drauge sujungė
Dar prisiminė ir savo darbą
ir su Lietuvos kariuomenės
švente. Prisiminė, kaip prieš sa Jungtinėse Tautose, kaip kitų
tautų atstovai mielai nori sužino
vaitę Romoje vyko retos iškilmės
ti daugiau apie Lietuvą.
— šventuoju buvo paskelbtas
Pirmininkavęs A. Vakselis pri
Mykolas Rapolas Kalinauskas,
siminė, kad šioje apylinkėje dar Rašytojas Jurgis Jankus Vilniuje prie Neringos viešbučio, ku
lietuvis, buvęs caro armijos kari
yra du savanoriai: tai Petras riame išgyveno 6 savaites. Nuotr. Algimanto Žižiūno
ninkas, paskui dalyvavęs 1863
Jurgėla ir Alfonsas Koncė. Jų
metų sukilime, kalėjęs, patekęs
pačių minėjime nebuvo, bet pu
į užsienį, įstojęs į vienuolyną.
RAŠYTOJAS JURGIS JANKUS
blika jiem paplojo.
Popiežius, skaitydamas šventuo
LANKĖSI LAISVOJE LIETUVOJE
ju paskelbimo aktą, ' kalbėjo:
Pulkininko paskaita
džiaugiasi motina Lenkija ir stai
Rochestery, NY. gyvenąs aplankė poeto Vytauto Mačernio
ga sustojo. Tada pridėjo, —
Prabilo JAV kariuomenės pul rašytojas Jurgis Jankus buvo iš kapą, jo muziejų, ten gyvenančią
džiaugiasi ir motina Lietuva. Pa
kininkas Jonas Kronkaitis, į vykęs į Lietuvą, kur išbuvo 6 sa prof. A. Maceinos dukrą, medi
skui priėmimo metu Popiežius
Ameriką atvykęs 1949 metais. vaites. Pagrindinė būstinė buvo cinos daktarę Danutę
kartojo, kad naujasis šventasis
Jo raštų nauja laida
Amerikos armijoje ištarnavęs 28 Neringos viešbutyje Vilniuje. Iš
buvo lietuvis, Vatikano iš
metus, gavęs 18 medalių. J pen ten važinėjo po kraštą su lite
Lietuvoje
nauja
laida
kilmėse dalyvavo iš Lietuvos at
siją pasitraukė 1985 m. ir dabar ratūros vakarais. Jų buvo net 9.
leidžiami jo raštai. Jis yra pri
vykęs prezidentas Vytautas
dirba raketų srityje. Čia buvo at Užsitęsdavo apie porą valandų.
rašęs gana daug. Yra pasirašęs,
Landsbergis.
vykęs su savo žmona lietuvaite Dalyvavo televizijos, radijo pro berods, 9 sutartis. Jo apsilanky 
gramose. įvairių projektų svars mo proga “Vagos leidykla išlei
Rūta.
Minėjimas salėje
Pulkininkas laisvai ir gražiai tyme.
do jo tris romanus vienoje kny
Iš Palangos jis nuvažiavo į
kalba lietuviškai. Sakėsi, kad per
Po pamaldų žmonės dar šne
goje. Tai pirmieji jo romanai
visą jo kariuomenės tarnybą, tai Žemaičių Kalvariją, pakelėje
kučiavosi lauke, paskui rinkosi į
Egzaminai, išleisti 1938; Be
aplankydamas “Absurdo" ir ak
pirmoji paskaita lietuviškai.
parapijos žemutinę salę. Susirin
Krantų, išleisti irgi 1938, Naktis
Kalbėjo įdomiai, paliesdamas menų muziejus. Žemaičių Kal ant morų, išleista jau Vokietijoje
ko apie 100-120. Tiek nesitikėta
aktualijas, kaip dabar veikia Lae- varijoje svečiavosi gimnazijoje.
svečių. Visi štlšėdo prie stalų.
1948 metais.

( atkelta iš 8 psl.)

Programą pradėjo ramovėnų
pirmininkas Aleksandras Vakselis. Pasveikino svečius Lietuvos
ambasadorių prie Jungtinių Tau
tų Anicetą Simutį, svečią pulki
ninką Joną Kronkaitį. Tylos ir su
sikaupimo minute pagerbti
žuvusieji dėl Lietuvos laisvės.

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

’YORKE
341 HighlandBlvd.
Brooklyn, NY11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: Korp! New Lithuania New
Yorko vienetas rengia korporaci
jos 69-tas įkūrimo metines
gruodžio 7 dieną Kultūros Židi
nyje. Pamaldos pranciškonų vie
nuolyno koplyčioje 11 vai.
Mišias aukoja poetas Tėvas Leo
nardas Andriekus. Po pamaldų
mažojoje salėje įvyks minėjimas,
skirtas prisiminti visus vyriau
sios valdybos pirmininkus, gar
bės filisterius, garbės narius ir
korporacijos rėmėjus. Po minė
jimo užkandžiai ir pabendravi
mas. New Yorko lietuviškoji vi
suomenė kviečiama dalyvauti.
Lietuvos ambasados adreso
reikalu. Spalio 18 d. Darbininko
Nr. 40 buvo atspausdintas Lie
tuvos ambasados Washingtone
skelbimas — padėka, išvardi
nant aukotojus. Tenai buvo įdėta
ir iškarpėlė su adresu bei reika
lingomis įrašyti žiniomis, norint
palengvinti nusiųsti auką. Dau
gelis skaitytojų dabar kreipiasi į
redakciją, prašydami suteikti
ambasados adresą, nes tą Darbinininko laidą paskaitę, patį laik
raštį išmetė. Besidomintiems
pakartojamas ambasados adre
sas: Embassy of Lithuania, 2622
16th Street, N.W., Washington,
D.C. 20009, o šio Darbininko
6-tame puslapyje pakartojama ir
pati iškarpėlė, kuria kviečiame
pasinaudoti.
KASA, lietuvių kredito unija,
skelbia naujas patarnavimų va
landas New Yorko skyriuje Ricbmond Hill, N. Y. Prašome skaity
ti Kasos skelbimą 6-tame pusla
pyje.
Kalėdiniai siuntiniai į Lietuvą
dar priimami per Baltia Express Co. Žiūrėkite Baltia Express Co. naują skelbimą šiame
Darbininko numeryje 6-tame
puslapyje.

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

KŪČIŲ STALAS SU “ŽAI
BO” pagalba pristatytas į namus
$100.00. ŽAIBASNR. 12. lOsv.
miltų, 5 sv. cukraus, 1 sv. aguo
nų, 1 sv. cinamono, 39 oz. kavos
pupelių, 1 dež. razinų, 1 dež.
slyvų, 64 oz. aliejaus, 1 dėž.
šventinių šokoladinių saldainių.
Kreiptis: “ŽAIBAS” 9525 SO.
79th AVĖ, HICKORY HILLS,
IL 60457, TEL (708) 4.30-8090.
žr. psl. 6.
Vyras (legalus imigrantas iš
Lietuvos) 27 metų, ieško bet ko
kio darbo. Skambinti vakarais
tel. 718 277-7257, prašyti An
drių.

(atkelta iš 1 vsl.)

guoja, atskleisdami naujus vaiz
dus. Eilėraščiai ilgi, kartais pri
mena balades. Nevengia ir reli
ginių temų. Paskaitė apie Kražių
skerdynes, kur buvo lyg koks ap
mąstymas apie Kristaus kančią,
1863 metų sukilimą. Lietuvos
poetams madinga surealistinė
nuotaika. Dažnai sumaišomi
planai, metai, nuotaikos. Poezi
joje ieško mūsų buities prasisk
leidimo ir jos esmės. Eilėraščiai
panašūs lyg į kokius eseistinius
apmąstymus. Turėjo vieną kny
gą ir ese parašęs.
Daug kas klausinėjo apie teat
ro gyvenimą, apie kasdienos gy
venimą, kainas, gyvenimo būdą
ir nuotaikas.

Aleksandras Vakselis, Tautos
Fondo valdybos pirmininkas,
dalyvavęs VLIKo seime Chicagoje, lapkričio 2 d. įvertintas už
jo ilgametę talką VLIKui. Lietu
vos ministras pirmininkas Gedi
minas Vagnorius jam įteikė Lie
tuvos dailininko nupieštą pa
veikslą ir padėkojo už veiklą. Pa
našias dovanas iš Vagnoriaus
Pokalbis užtruko daugiau kaip
gavo ir kiti VLIKo bei ALTo pa dvi valandas. Po jo visi pasivaiši
grindiniai veikėjai.
no užkandžiais ir kavute. Tada
visi
perėjo į mažąją salę, kur
Anna Mikolaitis, gimusi Lie
vyko
dailininkės Marijos Žukau
tuvoje, gyvenusi Brooklyne,
mirė lapkričio 25 d. Franklin skienės paroda. Svečias ir ten
Nursing Home, sulaukusi 102 pasirodė, atidarymui paskaity-

metų. Buvo pašarvota M. Shalins šermeninėje. Lapkričio 30
iš Apreiškimo parapijos bažny
čios palaidota Sv. Jono kapinėse.
Šermenimis rūpinosi giminaitė
Gordon.
Helen Atkatsh (Atkočius) gi
musi Brooklyne, anksčiau gyve
nusi toje apylinkėje, vėliau per
sikėlusi į Floridą, ten ir mirė
lapkričio 27 d., sulaukusi 69
metų amžiaus. Buvo pašarvota
M. Shalins laidojimo namuose.
Atsisveikinimas buvo gruodžio
1. Palaidota gruodžio 2 iš Šv.
Stanislovo bažnyčios Sv. Jono
kapinėse. Liko vyras, du sūnūs,
duktė su šeimomis, 3 anūkai ir
kiti giminės. Helen buvo sesuo
Jezavito, kuris prieš daugel
metų čia turėjo žinomą orkestrą.
Elzė Šilbajorienė, gimusi Lat
vijoje, gyvenusi Richmond Hill,
mirė lapkričio 27 Goldwater Memorial Home, sulaukusi 90 metų
amžiaus. Buvo pašarvota M.
Shalins laidojimo namuoe. Atsi
sveikinimas buvo gruodžio 3 d.
Gruodžio 4 po mišių Apreiškimo
parapijos bažnyčioje buvo sude
ginta Fresh Pond krematoriu
me. Liko du sūnūs su šeimomis,
jų šeimos ir kiti giminės. Velionė
buvo tremtinė, sūnų pagalba į šį
Mergina (legali imigrantė iš
kraštą atvykusi prieš daugel
Lietuvos), kalbanti angliškai,
metų.
ieško komputerio programuoto
jos, operatorės ar buhalterės
Lietuvos Vyčių 12 kuopos,
darbo. Skambinti vakarais tel.
Manhattan, NY, Kalėdų pobūvis
718 277-7277.
įvyks gruodžio 8, sekmadienį, po
KARGO J LIETUVĄ BE
11 vai. sumos, Aušros Vartų pa
MUITO! Siunčiame SAS oro li
rapijos
salėje. Vaišes ruošia ge
nija į Rygą- Siuntinius atsiimti
riausi
kuopos
virėjai. Bus atgai
Rygos muitinėje. Minimumas
vos bufetas. Atvyks Kalėdų se
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.55
nelis. Auka suaugusiems — $10,
už svarą. Galima siųsti naujus ir
vaikams nemokamai. Informaci
dėvėtus
drabužius,
batus,
ja — 718 782-1541, po 8 v. v.
medžiagas, maistą bei nerecep
Reikalingi darbininkai 57th
tinius vaistus. Kreiptis į: G.T.
St. Manhattane tekstilės ir kili
INTERNATIONAL, 9525 So.
mų galerijai. Vyrai arba mote
79th Avenue, Hickory Hills, IL
rys, prityrę kilimų, siuvinėtų
60457. Tel. 708430-7334.
darbų, tekstilės ir kt. medžiagų
Kalėdų ir Naujų Metų šven
pataisymo darbe (to do repairs
čių proga, kaip ir anksčiau, skai
on neddlepoint, tapestry, rūgs
tytojai yra kviečiami sveikinti
& embroidery). Skambinti (212)
savo draugus ir artimuosius per
371-8757.
(sk.)
Darbininką. Jūsų sveikinimas iš

karto pasieks didesnį sveikina
mųjų skaičių, o Jūs sutaupysite
laiko. Už pridedamą auką spau
dai stiprinti iš anksto dėkojame.

POETAS KORNELIJUS PLATELIS
NEW YORKO KULTŪROS ŽIDINYJE

TIK .79 CENTAI SVARAS
už siuntinių persiuntimą į Lietu
vą su pristatymu į namus. Savo
daiktus siųskite mums paštu
arba UPS. Minimumas $20.00
TRANSPAK
2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629
312-436-7772
55 SVARŲ MAISTO siuntinys
KALĖOMS yra pats mėgsta
miausias Lietuvoje: dešros,
sūris, aliejus, mėsa, ryžiai, kava,
cukrus, riešutai ir kiti produktai,
dabar su ŠVENTINE NUOLAI
DA tik $85. Turime ir kitokių
siuntinių.
TRANSPAK
2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629
Tel. 312-436-772

damas eilėraštį.
Gaila, kad jau dabar sunku su
rengti didesnius literatūros va
karus ar šventes. Sumažėjo dė
mesys savai literatūrai, suma
žėjo ir klausytojų skaičius.
Tačiau, kas atsilankė į šią po
pietę, tikrai buvo patenkintas,
nes poezija atneša daug minčių,
praturtina klausytoją. Visada
džiaugiamės savais kūrėjais, ku
rie įprasmina mūsų gyvenimą
Savo kūriniais, praturtina lietu
vių literatūrą. Ir tose sunkiose
sąlygose poetas išsilaikė dvasi
niai nesugriuvęs ir fiziškai ne
pražuvęs. Buvo gavęs džiovą
turėjo gydytis sanatorijoje. Tik
poetinis išsisakymas, nauji kūry
bos plotai jį pakėlė ir subrandi
no.

Dail. Marija Žukauskienė skaito savo dailės parodos atidary
me. Nuotr. Vytauto Maželio

DAILĖS PARODA KULTŪROS ŽIDINY

Poetas yra jaukus, paprastas,
su visais mielai šnekasi, kiekvie
nam surasdamas draugišką žodį.
Sėkmės jam ir jo kūrybai!
(P-j-)

NEW YORKO LIETUVIAI PAMINĖJO
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĘ
(atkelta iš 7 psl.)
mo žodį tarė Lietuvių Bendruo
menės New Yorko apygardos
naujai išrinktasis pirmininkas
Kęstutis Miklas.

Vaizdajuostės iš
Lietuvos
Spaudoje skelbta, kad bus pa
rodytos vaizdajuostės iš Lietu
vos, kaip Lietuvoje paminėta ka
riuomenės šventė. Tas vaizda
juostes pagamino ir čia atvežė fptografas-filmininkas Viktoras Ka
počius. Jas techniškai parodė
Gerimantas Penikas. Ant stalo
buvo padėtos dvi televizijos,
padėti kampu, kad matytų visa
salė. Abiejoe televizijose buvo
rodoma tuo pačiu laiku ta pati
programa.
Pirma ir buvo Lietuvos kariuo
menės šventė. Ir kaip nuostabu,
kad taip greitai susiorganizavo
savanorių kariuomenė. Buvo jos
paradas, orkestras grojo lietuviuškus maršus, žygiavo daliniai
pro tribūną, kurioje buvo Vytau
tas Landsbergis.
Buvo parodytas ir neilgas fil
mas apie policijos šventę Vilniu
je. Ta šventė buvo spalio 2 —
Angelų Sargų dieną.
Trečias filmas buvo iš praėju-

DARBININKO KALENDO
RIUS 1992 metams išleistas su
gražiu spalvotu paveikslu, vaiz
duojančiu istorinę dieną lietuvių
gyvenime — rugsėjo 17-tą, kada
Lietuva, kartu su Latvija ir Esti
ja, buvo priimta j Jungtines Tau
tas. Paveiksle matomas tas mo
mentas, 6 vai. 20 min. vakare,
kada suplėvesavo Lietuvos tri
spalvė. Prie Lietuvos vėlyvos
stovi Lietuvos prezidentas Vy
tautas Landsbergis, JT ambasadorius Anicetas Simutis ir kt.
Kalendorius bus išsiuntinėta^ vi
siems Darbininko skaitytojams
ateinančią savaitę.

šių metų iškilmių Kauno karo
muziejaus sodelyje, kai ten buvo
atstatytas nežinomojo kareivio
kapas, palaidotas nežinomas ka
rys, paskui grojo orkestras,
žygiavo uniformuoti gražūs vy
rai.
Po filmų, pirmininkavęs A.
Vakselis pristatė ir vaizdajuosčių
autorių — filmininką Viktorą Ka
počių, kuris atėjo prie garbės
prezidiumo ir pasisveikino su
svečiais. Išneštos vėliavos.

Vaišės

Toliau buvo karšti pietūs —
vaišės. Čia buvo keli patiekalai
ir kava. Kiekvienam reikėjo
pačiam pasitarnauti.
Pietaujant žmonės turėjo pro
gos pasikalbėti, padraugauti.
Minėjimas buvo pakilus, ori
ginalus, ir gerai, kad rengia to
kius minėjimus, suranda naujus
kalbėtojus. Ir aktualu ir įdomu.
Minėjimo rengėjai buvo ramovėnai, šauliai, birutietės.
(p-j-)

Lietuvių-Amerildečių klubas
šiaurinėje New Jersey dalyje
lapkričio 19 d. paminėjo savo
ketverių metų veiklą. Metinis
klubo susirinkimas įvyko spalio
22 d. Padaryti pranešimai apie
klubo veiklą ir išrinkta nauja val
dyba: prezidentėm išrinktos: Aldona Skrypa ir Susan Covalesky,
išdininke — Genevieve Pladis ir
sekretorium Gadamin Kairaitis.
Kartu su naująja valdyba dar
buosis ir buvusios valdybos pir
mininkė Elzbieta Tomolaitis
DiAndriole, kaiip pirmininkė
emeritą, su bailsavimo teise. Po
oficialaus susirinkimo, Julius
Veblaitis pasidalino įspūdžiais iš
savo kelionės Lietuvoje, kur
lankėsi su JAV mokytojais,
padėjusiems Lietuvos mokyto
jams susipažinti su Amerikos
mokymo metodika.

RAŠYTOJO S. ŽOBARSKO BIBLIOTEKA
I
Išmirus visiems šeimos, na
riams, rašytojo Stepo Zobįrsko
namas buvo parduotas su ten bu
vusia biblioteka. Naujasis savi
ninkais bibliotekos nemosimai
nedavė. Reikėjo ją išpirkti.-Lie
tuvių Rašytojų Draugijos valdy
ba sumokėjo 2000 dol. už kųygas
ir rankraščius.
Visa biblioteka jau yra per-

Du jauni vyrai ieško bet kokio
darbo. Gali dažyti kambarius,
dirbti statybos ir remonto dar
bus. Kreiptis telef: 908-8628372.

vežta į Kultūros Židinį ir tvarko
ma. Knygos skirstomos, kas bus
siunčiama į Lietuvą, Iras palieka
ma čia. Tuoj bus peržiūrėti ir
rankraščiai. Bus stengiamasi
juos persiųsti į Literatūros Mu
ziejų Kaune. Taip pat bus su
rinktos ir jo parašytos knygos ir
atiduotos ar Aukštaičių rašytojų
muziejui, ar Literatūros muzie
jui Kaune.
Bibliotekai išpirkti prašome
aukų. Aukos jau pradėjo plaukti
Lietuvių Rašytojų Draugijos val
dybai: 361 Highland Blvd.,
Brooklyn, NY 11207.

Lapkričio 16 Kultūros Židiny
je buvo surengta sudėtinė dailės
paroda. Buvo išstatyta dail. Ma
rijos Žukauskienės tapybos 27
darbai ir apie tiek Giedrės Kulpienės sidabro ir gintaro pa
puošalų. Parodą rengė Kultūros
Židinio administracija.
Parodą 7 v. pradėjo Antanas
Mičiulis, Kultūros Židinio val
dybos pirmininkas. Jis pakvietė
Paulių Jurkų pristatyti tos dienos
brangų svečią — poetą, Švieti
mo ir kultūros viceministerį
Kornelijų Platelį.
Jis pasidžiaugė, kad išeiviai
sugeba dirbti ir kurti meno ver
tybes ir tai parodos atidarymo
progai paskaitė vieną savo
eilėraštį, kuris tikrai derinosi
prie pakilios nuotaikos. Po to
žodį tarė pati dailininkė Marija
Žukauskienė. Ji paskaitė trumpą
ir linksmą feljetoną — pakeiski
me savo draugijos pavadinimą.
Feljetonas sukurtas Lietuvoje.
Žmonių į atidarymą atsilankė

apie šimtinė. Svečiai buvo pa
vaišinti šampanu, kava ir pyra
gaičiais. Marija Žukauskienė be
veik kasmet rengia savo parodas,
ir žmonės mėgsta jos tapybos
darbus, jos gamtovaizdžius —
gėles, jūrą, žiemas. Šioje paro
doje ji pardavė dešimti darbų.
Tai ir liudija, kad ji turi pasiseki
mą žmonių tarpe.
Giedrės Kulpienės parodoje
nebuvo, ji buvo išvykusi į Mek
siką. Jos darbai pasižymi elegan
tiška forma, gražiu stilingu atbai
gimu — gintaro ir sidabro deri
niu. Tai įvairūs papuošalai, "kurie
irgi turėjo gerą pasisekimą.
Paroda nedidelė, užėmė tik
apatinio aukšto pirmąją dalį, bet
vietos ir erdvės užteko.' Buvo
gražiai sutvarkyta ir sklandžiai
praėjo.
'■ --v
Kultūros Židinys ir tokiu būdu
telkia lėšas, kad galėtų išsilaiky
ti. Parodą reikia laikyti pasiseku
sia. (p.j.)

ĮDOMI INDĖNŲ PARODA

GAMTOS ISTORIJOS MUZIEJUJE
Gamtos istorijos muziejuje
(Museum of Natūrai History,
Central Park West ir 79th
Street, Manhattan, NY.), spalio
18 atidaryta įdomi šiaurės vakarų
prie Pacifiko Kwakiutl indėnų
paroda, kuri tęsis iki vasario 23
d. Ši indėnų gruė yra labai origi
nali su savo kultūrą, liaudies
menu.
Parodą su: tvarkė meno isto
rikė ir šios parodos kuratorė dr.
Aldona Jonaitis, kuri yra dukra
Demie Jonaitis, buvusios Bridges žurnalo redaktorės.
Parodą verta aplankyti. Ten
demonstruojami indėnų tauti
niai šokiai.
Informacijos telefonas 212
769-5000. Įėjimas 5 dol., vai
kams 2.50 dol. Parodą galima

Dr. Aldona Jonaitis

lankyti nuo 10 v.r. iki 5:45 po
piet, penktadieniais ir šeštadie
niais nuo 10 v.r. iki 8:45 v. v.

JAUNIMO ŠOKIAI KULTŪROS ŽIDINYJE
Jau treti metai, kaip New Yor
ko Lietuvių Atletų Klubo tinkli
nio sekcija suruošia Padėkos die
nos šokius jaunimui (Turkey
Dance). Šokiai praėjo labai
sėkmingai.
Visiems gardžiai pavalgius
Padėkos dienos pietus, jaunimas
rinkosi į Kultūros Židinio mažąją
salę pasilinksminti, susitikti su
pažįstamais ir draugais. Salė
buvo papuošta, ir visi linksmino
si, muzikai grojant.
įdomu buvo matyti sportinin
kus,
daugumoje
tinklinio
ŠVENTINIS
IŠPARDAVIMAS

Artinantis šventėms, Lithuanian Sashes (lietuviškos juostos)
A. ir A. Tamošaičių knyga — at
piginta. Su persiuntimu nuo JAV
$44 sumžinta iki JAV $39. Per
kant 3 knygas ir daugiau — tik
JAV $33 už knygą, įskaitant per
siuntimo išlaidas. Puiki lietuvių
tautinės dailės dovana Kalėdų
švenčių ir kitomis progomis.
Užsakymus siųsti: Lietuvių Tau
todailės Institutas, 1573 Bloor
St., West, Toronto, Ont. M6P
1A6, Canada.

žaidėjus ir žaidėjas. Buvo ir vie
tinio jų pažįstamų amerikiečių
jaunimo ir gana daug naujai atvy
kusio jaunimo iš Lietuvos.
Malonu matyti, kad komiteto
įdėtas darbas buvo sėkmingas. Šį
komitetą ir jo darbuotojus suda
ro: Jonas Jankauskas, Linas Eitmanas, Audra Gintautaitė, Gina
Jankauskaitė, Laima Jankau
skaitė, Aras Vebeliūnas, Darius
Stankūnas, Regina Senken,
Kenneth Kazokas.
Tokio pobūdžio šokius ši gru
pė rengia bent tris-keturis kartus
per metus. Malonu matyti, kad
jie stengiasi ir dirba. Linkime
jiems ir toliau sėkmingai veikti.
(j.š.)

“ŽAIBO,” NR. 4 SU PRISTA
TYMU Į NAMUS 1 gal. WESSON alyvos, 216 vienetų arba
tos, 5.5 oz. basil, 2 oz, lauro
lapų, 8 oz. cinamono lazdelių,
16 oz. malto cinamono, 18 oz.
paprika, 16 oz. rupiu pipirų, 16
oz. juodų pipirų ir 5 Ib. ryžių.
KAINA $100.00. “ŽAIBAS”,
9525 S. 79th Avė., HICKORY
HILLS, IL 60457, TEL (708)
430-8090.

