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POPIEŽIUS NEIŠSIŽADA MEILĖS LIETUVAI
Šv. Tėvo kalba, priėmus kredencialus iš ambasadoriaus Kazimiero Lozoraičio
Pone Ambasadoriau,

1. Jūsų Ekscelencijos šiandie
nis atvykimas į Romos Vyskupo
būstą yra kur kas daugiau negu
vien skiriamųjų raštų įteikimo
ceremonija; šio susitikimo Apaš
talų Sostas ir Lietuva laukė ir
tikėjosi ilgus metus. Labai
džiaugiuosi Jus priimdamas, ir
mano džiaugsme atsispindi
Bažnyčios palankumas, be palio
vos rodytas šiai Europos tautai,
kuri paskutinė įsijungė į didžiąją
krikščionijos šeimą.
Jus priimu su tuo pačiu jau
duliu, kuris buvo apėmęs mano
pirmtaką Benediktą XV, kai,
1918 metais jis sveikino jūsų tau
tos atgautą nepriklausomybę.
Dėkoju Jums, Pone Ambasa
doriau už Jūsų žodžius laipinus
jautrumo ir entuziazmo. Aš kaip
ir Jūs, norėčiau pabrėžti, kad da
bar mes ne užmezgame naujus
Apaštalų Sosto ir Lietuvos santy
kius, bet grąžiname jiems visą
spindesį, po šio ilgo pusamžio,
kurio būvyje Apaštaliniai Rūmai
visą laiką buvo atviri Lietuvos
Pasiuntinybei, ištikimai atstova
vusiai Romoje išmėginimus pati
riančiai Jūsų Tautai.
Jau XIII amžiuje, kaip Jūs esa
te priminęs, istorija priartino lie
tuvius prie popiežiaus. Tautos
krikštas, drauge su Vytautu ir Jopriao. Ir antra vertus, kaip
galėčiau neprisiminti tada suda
rytos šimtmečius trukusios uni
jos tarp Lietuvos ir Lenkijos.
Lietuvių tautos per amžius
nueitas kelias buvo išmėginimų
ir kančios kelias, paženklintas
kova dėl neretai užtemdomos ta
patybės
išlaikymo,
kelias,
nužymėtas tėvynės kankinių,
kurie drauge buvo ir katalikų
tikėjimo kankiniai. Ypač gyvai ir
skaudžiai prisimename paskuti
nius dešimtmečius, per kuriuos
Lietuva buvo nusiaubta dviejų
ideologijų, pasišovusių Europai
ir pasauliui jėga primesti gyveni
mo sampratas, radikaliai priešin
gas žmogaus pašaukimui į reli
ginę ir pilietinę laisvę. Atminty
je mes sergime neapsakomas ka
nčias daugelio vyskupų, tūksta
nčių kunigų ir tikinčiųjų, inte
lektualų ir politikų, darbininkų
ir žemdirbių, ištisų šeimų — visi
jie buvo ištremti tam, kad ne
grįžtų. Daugelis iš jų priklauso
didžiai persekiojamųjų dėl tikė
jimo miniai.
Istorija taip pat neturėtų už
miršti žydų bendruomenės,
ypač Vilniuje ir Kaune, tragiško
likimo; juos dėl žiauraus rasizmo
norėta nušluoti nuo žemės vei
do. Reikia priminti, kad ši Jūsų
krašto vaikų bendra pražūtinga
lemtis buvo surašyta neteisin
guose paktuose, o jų slaptumas
turėjo pridengti jų niekšišką
pobūdį.
2. Nuo dabar, Jūsų Ekscelen
cijos atvykimo prie Šv. Sosto ir
Apaštalinio Nuncijaus buvimo
Vilniuje dėka, Lietuvos ir Šv.
Sosto santykiai su abipusiu pasi
tikėjimu tampa pilnai realizuoti,
idant laiduotų nuolatinį dialogą.
Šiomis aplinkybėmis pirmiausia
linkiu, kad Lietuva savo ateitį
matytų grįstą tokiomis garantijo
mis, kurios kiekvienam žmogui
užtikrintų bebaimį ir klestintį
gyvenimą.
Šiuo atveju kalbame apie tai,
kad Jūsų kraštui reikia kurti savo
valstybinį gyvenimą ir demokra-

centų

stengiasi atsiverti naujiems ke
liams į taiką, į vidinę ir tarptau
tinę santarvę.
Tikiuosi, kad Lietuva įvairiuo
se esamuose kontekstuose galės
pasiūlyti savitą indėlį ir kad ras
_
___
reikiamą
paramą
tiek savo eko" “į™' Virinti""
_________ tiek
__ : savo
saugumui užtikrinti, sustiprinti
institucijoms ir vystyti savo
^kultūriniam gyvenimui, žodžiu,

jiems buvo draudžiami.
Reorganizuojamos vyrų ir moterų vienuolijos. Kandidatai £
kunigus jau gauna formaciją,
juos ruošiančią imtis tokios atsa
komybės, kuri anksčiau buvo
pašalinta iš sielovados akiračio. ?savo tautiniam orumui ugdyti.
Didieji pasauliečių sąjūdžiai,
Vis dėlto, Jūsų krašte ir pasau
pastaraisiais dešimtmečiais pra lyje, nebetrūksta pagrindo vil
turtinę Baržnyčią, trokšta su čiai. Viską pasvėrus, net jei ne
teikti pagalbą savo broliams lie visada tai pastebime, optimizmo
tuviams. Šitaip, Bažnyčia esanti motyvai viršija įkvepiančius pe
Joe Boley — Juozas Bulevičius
Lietuvoje, ruošiasi aktyviai įsi simizmą. Be kita ko, sveikintinas
traukti į naująją Europos evan stiprėjantis tikrumas, kad pasau
gelizaciją, kuri tapo būtina po lis tampa vis labiau tarpusavyje
besibaigiančo audringo laikotar susietas ir įsisąmoninimas, kad
pio.
tarptautinė bendruomenė turi
5. Pone Ambasadoriau, Jūsų kurti taiką labiau paremtą solida
krašte ir pasaulyje, be abejo rumu. Šiandien liekame šitoje
netrūksta pagrindo nerimauti, perspektyvoje, dėkodami Die
kėjo suteikti žinių apie save. Tad
Birželio 24 d. Nevv Yorko ligo
dėl skaudžčių padarinių, kuriuos vui ir prašydami suteikti taikos
ir šias eilutes rašant, teko iš įvai
ninėje mirė aktorius Joe Boley
atnešė užgniaužtos tautos laisvės kūrėjams išminties, jėgų ir drą
rių šaltinių durstyti medžiagą.
— Juozas Bulevičius, eidamas 89
ir pažeminto jos orumo metai. sos.
Labiausiai dėkojame Onutei
metus. Buvo gimęs 1904 m. ge
Reikia tikėtis, kad šitie sunku
6. Norėdamas paliudyti, kaip gužės 6 d. Tai buvo vienas iš įdo
Švabaitei-Tarmey, buvusiai Ap
mai bus išspręsti suinteresuotų aukštai vertinu ir gerbiu Lietuvą
reiškimo parapijos choristei,
miausių ir tauriausių Amerikos
valstybių nuoširdaus ir kon ir dvi kitas Baltijos šalis, jos kai
kuri atsiuntė iškarpas iš savo su
lietuvių asmenybių. Jis buvo
struktyvaus dialogo atmosferoje, mynes, patyrusias tuos pačius
rinktų senų laikraščių.
gimęs Homestead, PA, ten ir
dialogo, kurio linki visi prade išmėginimus, su džiaugsmu nau
išvežtas palaidoti. Niekada ne
dant Jungtinėmis Tautomis ir dojuosi Jūsų Ekscelencijos ski
Tėvai kilę iš Dzūkijos
matė Lietuvos, bet tobulai
įvairiomis europinėmis organi riamųjų raštų įteikimo proga,
mokėjo lietuviškai žodžiu ir raš
Jis
pats buvo gimęs Homezacijomis. Šv. Sostas savo ruožtu kad praneščiau mielai priimąs
tu, visur ir visada palaikė lietu
steade,
Pittsburgho dūmų irįJitiki tokio dialogo galimybėmis ir bažnytinių ir valstybinių Vadovų
vybę, visada draugavo su lietu
eno miesto pašonėje. Jo tėvelis
yra visada pasirengęs įdėti savo kvietimą su pastoraciniu vizitu
viais, plačiai veikė Lietuvos
Bulevičius buvo kilęs iš Burbiš
specifinį indėlį, laisvą nuo bet Aplankyti Baltijos šalis. Šis kvie
Vyčių organizacijoje, buvo tos
kiu
kaimo, kuris buvo Seinų
kokio žemiškojo intereso, idant timas, kurį Jūs atnaujinote Au
organizacijos garbės narys.
apskrityje ir Lietuvos laikais jiko
būtų pasiektas greitas sprendi kščiausiosios Tarybos Pirmininlenkų okupuotas. Motina buvo
mas, atitinkantis orumą visų
Juozas buvo švelnus ir kuklus,
Vienybėje su kitų tradicijų Pi
Ona Murinaitė, kilusi iš Ruda
kraštų, kurie demokratiškai
išvengdavo
tokių
progų,
kur
rei(nukelia į 2 psl.)
lančiaisiais ir savo geravaliais
minos piliakalnio apylinkės.
broliais ir seserimis, lietuviai ka
į Ameriką atvyko dar prieš
talikai semsis įkvėpimo iš esmi
pirmąjį karą. Tėvo kiti giminės,
nių žmogiškųjų vertybių: tvirto
gal net brolis išemigravo į Angli
ryšio esančio tarp pažangos ir tai
ją gyveno Londone, kur turėjo
kos, darbo orumo kaip darbinin
siuvyklą. Iš tos šeimos yra kilęs
ko orumo sąlygos, universalios
arkivyskupas Juozas Bulaitis.
žemės gėrybių paskirties, kūri
Pats Juozas Bulevičius pasakoda
nijos apsaugos, rūpestingos pa
vo, kad jis yra artimas giminaitis
garbos asmens orumui, meilės ir
Londone gyvenantiems Buleviteisingumo reikalavimų, šeimos
čiams, ten dažnai lankydavosi.
kaip pirminės visuomenės ląste
Bulevičiaus pavardė Ameriko
lės kilnumo, žmogaus teisių,
je pasidarė sunkiai ištariama, dar
pradedant teisę į gyvybę.
sunkiau tokią pavardę parašyti.
4. Savo ruožtu, Lietuvos vys
Jie seniai pakeitė savo pavardę,
kupai, drauge sau savo kunigais,
pasidarė Boley.. Juozas Boleytrokšta pradėti plačią katekezę,
Bulevičius turėjo brolį kunigą,
norėdami suformuoti krikščionis
kuris visą laiką ir vadinosi Boley,
ir padaryti katalikų bendruo
į lietuvišką veiklą neįsitraukė.
menę vis jautresne dvasiniam ir
socialiniam Vatikano II susirin
Kas jj padarė lietuviu
kimo mokymui. Šis esminis Baž
patriotu?
nyčios susibūrimas vyko tuo
Juozo mamytė buvo mokyto
pačiu metu, kai daugelis vysku
ja.
Ji išmokė lietuviškai skaityti.
pų, kunigų ir tikinčiųjų buvo pri
Ir
jis
turėjo įgimtą talentą įsisa
versti gyventi katakombų sąly
vinti kalbą, jos tarseną, aiškiai
gomis; dabar juo labiau atrodo
skaityti. Jau pradžios mokykloje
Danijos karalienė Margrcthc II su konsortprincu Henriku ir Lietuvos Aukščiausiosios
būtina, kad Susirinkimo moky
jis pagarsėjo savo gražiu lietuviš
Tarybos
pirmininku
Vytautui
Landsbergiu
pagerbia
Sausio
13-osios
ir
Medininkų
aukas
mas būtų pažintas Lietuvoje.
ku skaitymu.
Antakalnio
kapinėse
liepos
31
d.
Svečiai
padėjo
gėlių
vainiką.
Danijos
karalienė
lankėsi
Dabartinė istorinė tautos pa
Jam didžiausios patriotinės
Lietuvoje, pirma vizitavusi Estiją ir Latviją. Vilniuje pasitiko Lietuvos vadovai. Buvo
dėtis matyt, yra labai palanki at
įtakos
padarė vargonininkas Pra
susitikimai
su
vyriausybės
ir
parlamento
nariais.
Pasirašyti
įvairūs
abišaliai
susitarimai.
virai siūlyti tikėjimo tiesas,
nas
Mikšriūnas,
kuris drauge
Nuotr.
Algimanto
Žižiūno
įtraukiant ir socialinės komuni
buvo ir lietuviškos mokyklos mo
kacijos priemones; palanki, kad
kytojas. Jis net susijaudinęs, su
sugrįžtų į kasdienį gyvenimą
ašaromis kalbėdavo apie Lietu
tikėjimo įkvėpti solidarumas,
vą, jos vargus. Šis idealistas lie
broliškumo dvasia, meilė ir įsi
tuvis ir paveikė jaunąjį Juozuką
pareigojimas teisingumui. Tikė
dviejų veiksnių bendradarbiavi rodanti, kad jis siekia ne bendra — jis apsisprendė tarnauti Lie
KĘSTUTIS
K.
MIKLAS
dama Dievo Sūnaus Įsikūnijimą,
darbiavimo, o PLB subordinaci tuvai visom savo išgalėm. Gi
mui.
Bažnyčia trokšta “įsikūnyti" vi
jos. Pagaliau tuos santykius galu minėtas puikusis mokytojas, pa
(Tęsinys iš pereito numerio)
suose dalykuose kur reikia tarna
“Pirmininkas nuolat skambin tinai sužlugdė susitarimų nesi veiktas Pittsburgho dūmų, mirė
vimo ir pasiaukojimo dvasios.
davo K. Bobeliui, jį informuoda laikymas.
džiova.
Santykiai su VUKu
vo apie PLB veiklą politinėje sri
“Nors 1990 metų kovo 31 —
Visa tai suponuoja, kad dvasi
Išėjęs iš lietuviškos ir angliš
ir kitais veiksniais
tyje ir tardavosi dėl ateities dar balandžio 1 d. VVashingtono kos Homestead mokyklos, Juo
ninkija ir pasauliečiai pramins
bų. Šie pasitarimai buvo gan vie veiksnių konferencijoj veiksniai zas 1926 m. baigė Duąuesne,
Apie tuos santykius ir bandy
naujus asmeninio šventėjimo ir
našališki, nes K. Bobelis apie nesusitarė dėl išeivijos veiklos PA, universitetą. 1928-1930 m.
įsipareigojimo broliškai tarnauti mą juois išplėsti A. Gureckas ši
VLIKo veiklą neinformuodavo ir bendro finansavimo, jie vistiek lankė Loyolos universitetą Chikiekvienam žmogui kelius. Sto taip rašo:
“Ankstesniosios, Vytauto Kadėl jos nesitardavo. Pradžioj tas sudarė Veiksnių tarybą tai veik cagoje ir mokytojavo anglų De
dama akis j akį su sunkumais,
vienašališkumas dar nebuvo la lai derinti. Veiksnių tarybai Paulo mokykloje. 1931 m. pra
kylančiais iš bandymų dešimt manto vadovaujamos PLB val
bai ryškus, nes VLIKas iki ne turėjo vadovauti PLB ir VLIKo dėjo dirbti Pittsburgho radijo
mečių, Vyskupų Konferencija, dybos santykiai su VLIKu buvo
priklausomybės atstatymo Lie pirmininkai. Tačiau po 10 dienų stotyje kaip pranešėjas, drauge
vadovaujama garbiojo Kardinolo šalti. Tikro bendradarbiavimo
tuvos įvykių atžvilgiu laikėsi lau nuo šių nutarimų VLIKo pirmi lankė ir dramos studiją Camegie
Vincento Sladkevičiaus, rengia nebuvo. Naujosios valdybos pir
kimo ir stebėjimo politikos, tad ninkas, nesitaręs su PLB pirmi dramos mokykloje.
savo naujus nuostatus, kad ga mininkas V. Bieliauskas ryžosi
siekti
draugiškų
santykių
su
nebuvo jo veiklos, dėl kurios ninku įteiki turinio ir formos
lėtų praplėsti ir pagerinti savo
Jau nuo savo jaunų dienų akty
reikėtų tartis. Svarbesnė kliūtis atžvilgiu netinkamą raštą Ameri viai reiškėsi. Lietuvos Vyčių orbažnytinę ir socialinę veiklą. Ku VLIKo pirmininku dr. Kaziu Bo
geriems santykiams buvo VLIKo kos prezidentui George Bush.
nigai atsiveria apaštalavimo beliu. Geresni pirmininkų san
(nukelta į 7 psl.)
laikysena PLB atžvilgiu, aiškiai
(nukelta į 2 p\i.»
būdams, kurie dar neseniai tykiai turėjo sudaryti sąlygas šių

tinęs institucijas, atsimenant,
kad visų nepriklausomybės pa
sekmių negalima pasiekti be pa
laipsnio ilgesnio ar trumpesnio
proceso. Istorijos eigoje įvykę
įvairiopi pokyčiai be kita ko Jūsų
teritorijoje suformavo svarbias
mažumas; su pasitenkinimu iš
girdau Jus tvirtinant, jog Jūsų
krašto vadovai padarys visa, kad
tų įvairių grupių kultūriniai tur
tai būtų apsaugoti visų labui.
Pone Ambasadoriau, kalbėda
mas apie Jūsų krašte atgautas
laisves, svarbiausioje vietoje Jūs
paminėjote religijos laisvę, kurią
Aukščiausioji Taryba ir Vyriau
sybė trokšta ugdyti. Šitai visiškai
sutampa su pozicija Bažnyčios,
įsitikinusios, kad sąžinės ir
tikėjimo laisvė sudaro kitų žmo
giškųjų laisvių pagrindą, — dėl
šito turėtų būti plačiai sutariama
nepriklausomai nuo konkrečių
filosofinių ir religinių prielaidų.
3. Esu tikras, kad visi lietu
viai, kaip ir jiems atstovaujanti
valdžia, viliasi, kad jų tautiečiai
katalikai įdės savitą indėlį į vals
tybinį gyvenimą, pradedant tais,
kurie dalyvauja įstatymų leidžia
mosiose ir vykdomosiose instan
cijose. Jie pasistengs išryškinti
Bažnyčios socialinę doktriną,
kuri ypač ėmė turtėti po Vatika
no II susirinkimo.

AKTORIAUS JOE BOLEY JUOZO BULEVIČIAUS NETEKUS

O VISDĖLTO PLB SEIMAS BUVO GRAŽUS

POPIEŽIUS NEIŠSIŽADA MEILĖS LIETUVAI
(atkelta iš 1 psl.)

te nuo to laiko, kai Jūsų kraštas
neteko nepriklausomybės, o
šiandien Jūs savo veiklą tęsiate
kaip Lietuvos Ambasadorius.
Reiškiu savo geriausius linkėji
mus Jums ir Jūsų šeimai; tikiuo
si, kad Jūs patirsite daug pasiten
kinimo vykdydamas savo užduo
tį plėtoti puikius santykius, jun
giančius Jūsų kraštą ir Šv. Sostą.
Žinokite, jog mano bendradar

biai Jums suteiks visą reikiamą
paramą ir pagalbą.

ko ir savo tautiečių vardu, at
Visiems lietuviams meldžiu
spindi nuo seno puoselėtą mano
maloningo Dievo Motinos, šv.
troškimą, kurį turėjau progą iš
Kazimiero ir palaimintojo Jurgio
reikšti ypač 1984, minint Lietu
Matulaičio užtarimo. Iš visos šir
vos globėjo šv. Kazimiero pendies meldžiu gausios Dievo pa
kišimtąsias mirties metines ir
laimos Jūsų krašto vadovams ir
1987 švenčiant Lietuvos krikšto
žmonėms, Jums pačiam, Jūsų
600 metų jubiliejų. Dievo pade
šeimai ir Jūsų bendradarbiams.
damas, tikiuosi galėsiąs nuvykti
į šias tris šalis kitais metais, 1993
rugsėjo mėnesį. Aš pavedu šį su
JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
manymą motiniškam užtarimui
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West-SL,Slmsbury, Conn.
Mergelės Marijos, kurią Baltijos
06070. Tel. 203 651-0261.
katalikai garbina Vilniaus Aušros
Vartų, Šiluvos Lietuvoje ir SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Fbrest
Agluonos Latvijoje šventovėse.
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.
7. Pone Ambasadoriau, prašy Koplyčios parūpinamos visoje miesto dalyse. Tei. 296 - 2244.
čiau perduoti Aukščiausiosios
BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, NewTarybos
Pirmininkui Jo Eksce
Gediminas Vagnorius, liepos 5 d. (tada dar Lietuvos ministras pirmininkas) priėmime
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
lencijai Ponui Vytautui Land ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oraą šaldomas.
prieš tautinių šokių šventę sveikina naująjį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininką
sbergiui mano padėką už jo ma
Daug vietos automobiliam pastatyti.
Bronių Nainį. Tarp jų Lietuvos gen. garbės konsulas Chicagoje Vaclovas Kleiza. Nuotr.
lonų kreipimąsi ir kvietimą, kurį
Kęstučio Miklo
BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla.,
Jus įgaliojo įteikti. Būkite tikras,
813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200
kad karštai linkiu sėkmės Jūsų (< 33706.
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN
misijai ir gerovės kilniai ir myli ’ MEMORY GARDENS, 101 58th Sf., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345mai lietuvių tautai.
- 9393.
Jaunimui rezervuoti du stalai greso dalis įvyko Montevideo
Ekscelencija, Romoje Jūs esaJUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
< atkelta iš ./ ;>.$•/. >
buvo pilnai užimti. Prie vieno iš mieste, Urugvajuje, lietuviškoje
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERTjų
sėdėjo
ir
Rūta
Virkutytė,
at

kultūriškoje aplinkoje. Čia buvo siekti, kad įvykusio Kongreso RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323
Dar daugiau rūpesčio kėlė VLIKo pirmininko rodomas išskirti stovaujanti New Yorką kaip JAV surengta jaunų lietuvių meno šūkis “Mūsų vienybė — tautos (namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar
stiprybė”, pagal Arianą Rastau- norite būti J. Andriušio klijentais.
paroda, jaunimo talentų vakara,
nas dėmesys ir palankumas nuo LB Tarybos narė.
PLJS pirm. Mickus savo pra Australios Lietuvių Jaunimo skaitę, būtų įgyvendintas.
Maskvos atsiskyrusiai Lietuvos
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter/iarden Tavern.
Komunistų Partijai, pasivadinu nešime palietė daug jaunimo Teatro spektaklis ir Kanados
•1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
Nėra PLB finansinės
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos
siai Lietuvos Demokratinės veiklos sričių ir noro dirbti Lie “Gintaro” ansamblio pasirody
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
tuvos
labui.
Jaunimui
yra
sutei

apyskaitos
mas.
Užbaigiant
1991
metus
ir
Darlx> Partijos vardu. Dėl šios
sunkiai suprantamos politikos jis kiamos palankios sąlygos vykti j viešnagę Montevideo mieste,
PLB iždininkui Horacijui SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakmg Co. Lietuviška ir
su PLB nesitarė ir jos neinforma darbą Lietuvon. Tačiau ten nu- gruodžio 31 naktį visi sutiko Zibui negalint atvykti į .šį seimą, europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm^ bei pokyliams tor
vo. VLIKo pirmininkui nesiskai vyktę dirbti ir gyventi greit susi Naujus Metus ir po to pajudėjo jo suglaustą pranešimą perskaitė tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, Oueens,
tant su PLB, valdybai atrodė rei duria su daugybe problemų, į Sao Paulo miestą Brazilijoje, E. Čuplinskas. Pagal šį praneši N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.
kalinga painformuoti visuome ypač tada, kai siekiama įsigyti kur visi kongreso dalyviai su mą, PLB valdyba 1988 metais
nę, kad, jam nesilaikant Veik Lietuvos pilietybę kelyje į grei svečiais sugužėjo į “Lituanikos” perėmė iš ankstesniosios valdy LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA". VVICN-FM 90.5
snių konferencijos nutarimų dėl tesnį suartėjimą su tėvyne. Lie vasarvietę pastovyklauti, tyru bos tik $2,000 naudotinų ben Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr.,
70 Curtis St., Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.
Veiksnių tarybos, ši taryba ne tuvių jaunimui, gimusiam už Brazilijos oru pakvėpuoti.
droms išlaidoms ir $22,000 jau
Lietuvos ribų, yra statomos sun
veikia ir neegzistuoja.
paskirtų specifinėms išlaidoms.
Čia taip pat prisijungė ir
“Paskelbus tokį pareiškimą, kios sąlygos, ir jam yra nesu
Pirmininkui vykstant į pirmąjį NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais
VLIKo pirmininkas matyt labai prantama, kodėl jų tėvai gali pavėlavusi Lietuvos svečių dele Sąjūdžio kongresą Lietuvoje, 9-10 vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th
užpyko,nes 1990 m. gruodžio 10 turėti dvigubą pilietybę, o jie gacija. Gražioje Brazilijos gam PLB iždas buvo tuščias. Reikėjo Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 d. Lietuvos pasiuntinybės VVa- ne. VH-asis Pasaulio Jaunimo toje nebuvo laiko pailsėti. Buvo jį papildyti, prašant aukų. Fi- 4552. FAX 718 769 - 3302.
---- i -J* '.n.’.-.U.:
-tr—--------šbingtone priėmime sutikęs Kongresas, įvykęs nuo 1991 m. tęsiama Studijų Dienų prpjgra- ' nansinės pagalbos susilaukta iš . 4
.. KOLODNY & KOLODNY; Virginiją Kolodpy, Uetuviškaj JcąŲbanti ad
gruodžio
19
cL-iki
1992
m.
sausio
ma,
kursai
būreliuose-apie
lietu

‘V. Bieliauską,' ’ jį dėl PLBJAV ir Kanados Bendruomenių, vokatė, 11 Park Place, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tel. 212
valdybos pareiškimo bjauriai iš 8 d. Pietų Amerikoje, tuo reikalu viškus papročius, tradicijas bei o reguliariai ją siuntė Australija 349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
jau
kreipėsi
į
Lietuvos
Aukščiau

dainas, taip pat apie Pietų Ame
keikė ir iškoliojo. PLB valdyba
ir Vokietija. Trūkumas pinigų mentai, išnuomavimai, kondomlnijumų reikalai. Turi leidimą prak
kreipėsi į VLIKo valdybą siūly siąją Tarybą su prašymu at rikos liaudies šokius, muziką ir komplikavo visą veiklą, bet jos tikuoti New Yorko valstijoje.
dama, kad ji paragintų K. Bobelį sižvelgti į pageidavimus išeivijos tautosaką. Buvo sudarytos gali nesustabdė. Savo pranešime
dėl PLB pirmininko įžeidimo at lietuvių jaunimo, turinčio teisę mybės ir pasportuoti, o vakarais
Žibąs sako, kad užtruko beveik NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
padainuoti ir pasilinksminti prie
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5
siprašyti, bet VLIKo valdybai at į Lietuvos pilietybę.
pusantrų
metų iki iždas buvo
Kalbėdamas apie įvykusį Jau laužo. Ir tai vyko iki sausio 8 d.,
sisakius, bet kokie PLB ir VLIKo
pertvarkytas. Šiuo metu yra at FM banga. “Music of Lrthuania” programa, vedama anglų kalba,
nimo Kongresą, Mickus pabrė kada Sao Paulo mieste buvo su
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet.
santykiai galutinai nutrūko .
skiri iždai “Pasaulio Lietuviui”
žė,
kad
šis
jaunimo
suvažiavimas
rengtas
atsisveikinimo
balius
ir
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Watchung, N. J. 07060.
Apie santykius su Lietuvos di
leisti, Vasario 16 gimnazijai rem
Tel. S 908 753 - 5636
plomatine tarnyba A. Gureckas Pietų Amerikoje buvo surengtas Kongreso uždarymas.
ti, Kanados valdybos narių veik
Iš seimui pristatytos finan
sako, kad jie visada buvo šilti ir antrą kartą ir tokiuose kraštuose,
lai
ir PLB valdybos centrui. Ka MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja vi
nuoširdūs. Su ja, ypač su amba kur lietuviai gyvena sunkiose są sinės apyskaitos paaiškėjo, kad nados iždas sutaupė valiutos kei
suose teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 BroacP
sadorium Stasiu Lozoraičiu, lygose. Jis buvo ypatingas ir tuo, šiame Kongresui buvo sukaupta timo išlaidas, ir buvo remiamas
way,
Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 - 962 - 5810.
kad
jame
pirmą
kartą
dalyvavo
$542,476. Atskaičius $495'507
planuojant ar vykdant visuome
Kanados lietuvių.
ir
gausi
jaunimo
delegacija
iš
už
padarytas
išlaidas,
liko
pelno
ninę ar politinę veiklą, buvo
Prie savo pranešimo Žibąs ne
nuolat tariamasi. PLB, žinoda Lietuvos. Ji atvyko gan pavėluo $46,969. Pagal iš anksto padary rado reikalo prijungti 4 metų
ma dabartinę padėtį, kad Lietu tai, bet suspėjo įsijungti į kon ta susitarimą tarp PLB, PLJS veiklos finansinę apyskaitą. Dėl
LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
va negali išlaikyti savo ambasadų greso Studijų Dienų programą Kongreso Organizacinio Komi to, seimo atstovai pareikalavo,
SUKURIAMI
IR
NEMOKAMAI
užsienyje, remia finansinius va ir aktyviai dalyvauti diskusijose teto ir Pietų Amerikos kraštų kad jį būtų paruošta ir pristatyta
PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK.
dėl
bendradarbiavimo
galimy

Lietuvių
Jaunimo
Sąjungų
šis
jus joms padėti.
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
bių tarp išeivijos ir Lietuvos jau pelnas buvo padalintas taip: dar šiam seimui patvirtinti.
SE ĮSTAIGA PRIE Sv. JONO KAPINIU
Apyskaita
buvo
paruošta ir se
nimo.
30% PLB valdybai, 20% PLJS
Jaunimas PLB veikloje
Išsamų pranešimą apie PLJ valdybai, 20% VIII PLJ Kongre kančios dienos rytinėje sesijoje
Pagal PLB konstituciją Pasau Kongresą PLB seimui kartu su sui, Kuris įvyks 1994 metais Vil ji buvo išdalinta seimo atsto
KVECAS
lio Lietuvių Bendruomenės sei gerai paruošta finansų apyskaita niuje ir kitose Europos vie vams. Deja, ši apyskaita buvo
I0NA5
nepilna
—
apėmė
tik
du
pasku

me dalyvauja ir balsavimo teisę pristatė šio kongreso organizaci tovėse, ir 30% Argentinos, Bra
.1933 + 1976
66 - S6 SU ST MIDDI.E VII.I.VCE (.H EE\S \ Y
turi kraštų lietuvių Jaunimo Są nio komiteto pirmininką argenti zilijos bei Urugvajaus Lietuvių tiniuosius metus. Daug seimo
I’IIONES (7lS> .126 - I2S2
126 1I5O
atstovų buvo nepatenkintų ir
jungų valdybų pirmininkai ar jų nietė Ariana A. Rastauskaitė.
Jaunimo Sąjungoms.
TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA reikalavo, kad ateity apyskaitos
įgalioti valdybų nariai. J šį seimą
— GAUSI PARODU SALE
Kongresas buvo pradėtas
Buvo nepaprastai malonu žiū-,
tokių atstovų atvyko net 7 atsto Buenos Aires mieste, Argenti rėti į tą mūsų jaunimą, užsidegu turi būti paruoštos laiku ir įteik
tos seimo atstovams prieš darant
vai. Jie atstovavo — Argentiną,
noje, kur 90 atstovų iš 13 kraštų sį dirbti Lietuvos atstatymo la
Australiją, Braziliją, Didž. Brita ir 160 su viršum svečių dalyvavo bui, stiprinti santykius su Lietu finansinį pranešimą.
niją. Jungtines z\merikos Valsti Studijų Dienose. Antroji Kon va, prisidėti prie jos atgimimo ir
(nukelta į 5 p.$7.)
jas, Kanadą ir Vokietiją.

O VISDĖLTO PLB SEIMAS BUVO GRAŽUS

VYTIS

Prieš pradedant Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos pirm.
Pauliui Mickui kalbėti apie jau
nimo veiklą, Šveicarijos LB at
stovas dr. Vytautas Žmuidzinas
paprašė balso kall>ėti Šveicarijos
Lietuvių Jaunimo Sąjungos pir
mininko vardu. Negalint to kraš
to jaunimo pirmininkui arba jo
atstovui atvykti į šį seimą, jis yra
įgaliotas paprašyti, kad šis sei
mas patvirtintų Darių Sužiedėlį
iš New Yorko atstovauti Šveica
rijos jaunimą. Po karštokų disku
sijų ir patikrinus tuo metu salėje
esančių atstovų kvorumą klausi
mas buvo atiduotas balsavimui.
Už suteikimą teisės D. Sužiedė
liui atstovauti Šveicariją pasisakė
53, o prieš tik 5. Tokiu būdu.
Šveicarija įėjo kaip aštuntas kraš
tas su jaunimo atstovu, turinčiu
teisę balsuoti šiame seime.

KELIONIŲ IR TURIZMO
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LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS
| LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seime dalis dalyvių- Iš k.: Kęstuti^ K. Miklas, LB
NY apygardos valdybos pirmininkas, prof. dr. Vytis Viliūnas, Maskvos Lietuvių Bend
rijos pirmininkas, Veronika Barčkutė, St. Petersburg (buv. Leningrado), Lietuvių
Bendrijos pirmininkė, prof. dr. Vilius Bernatonis, Sibiro Lietuvių Sąjungos pirminin
kas. Nuotr. Kęstučio Miklo

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
2129 KNAPP STREET
BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302 ’
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jas, labai tvirtai ir ryžtingai nusi
— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA —
teikęs jau atsidūrė, kaip a.a.
prel. J. Končius sakytų, labai
rimto amžiaus palydėtų gretose.
Vertas jis išsamesnės biogra
finės apybraižos. Nedrįsau pas jį
Ne tik Lietuvą, bet ir kitus ar tuvą lankę, ja nuoširdžiai pasiteirauti apie jo jaunystės lai
timus kraštus naikina negirdėta, rūpinęsi. Liūdnas žinias atveža kų Lietuvoje patirtį, bijodamas,.
nematyta sausra. Nuo kaitros iš ir iš ten atvykę tie, kuriem visada kad neatkalbėtų nuo sukakties
degė pasėliai, pievos, kviečių rūpėjo Lietuvos ateitis.
paminėjimo. Vis dėlto pasiryžau
varpas gali braukti panosyje, ir
Tokioje dramatiškoje įtampo
niekas neužklius, bulbės, bul- je štai atėjo didžioji sausra, kuri nuošalyje, pirmiausia ji turi būti
belės — kaip miško uogelės.
grasina žiauriom pasekmėm, net sprendžiama.
Gamta rūstauja visu rimtumu. badu. Ir toje grėsmėje Lietuvos
Pavasarį Nemunu eina ledo
Atrodo,lyg norėtų ji nubausti, “Čičinskai” gerai jaučiasi, nes lytys. Ne kartą teko matyti, kaip
kad žmogus pasimetė, nesuprato jiem juk rūpi krašto pražūtis, o kokia lytis nešasi vieną žmogelį.
laiko uždavinių ir gyvena kaip ne išgelbėjimas.
Ir jis šaukiasi pagalbos. Jei nie
seniau — nesirūpina savo darbu,
Lietuvos spauda rašo, kad to kas jo negelbės, ledai jį sumals.
savo kraštu, vagiliauja, tiesiog kios sausros niekad neregėję. Tas gali būti ir dabar — badau
grobia. Užmiršę žmogiškumą, Istorijos puslapiuose yra rašyta janti Lietuva gali šauktis — pa
paleido savo aistrų vadeles.
1706-8 m., kada Lietuvą palietė galbos — duonos ir vandens. Ar
Atrodo, kad jiems buvo geriau didžiosios nelaimės — badas, o mes pajėgsime taip susiorgani
gyventi, kai buvo prispausti, paskui prasidėjo maras kada iš zuoti, kad Lietuva būtų iš
grasomi kalėjimu, trėmimais. mirė tūkstančiai gyventojų, lie gelbėta?
Rodos, gera buvo, kad vieną kitą tuviškųjų Rytprūsių didesnė da
Mokame organizuoti didelius
ištrėmė, kankino. Ant jų sąskai lis, Lietuvos ištisi miestai, kai renginius, sukelti minias de
tos išaugo nauja komunistinių mai.
monstracijom, tai ir dabar
aristokratų klasė, kurios nejaudi
Ir nebuvo tada priemonių nu budėkime, nes ateitis gali iš
no tautos vargai ir kančios.
galėti badą ir marą. Nebuvo ko mūsų kiekvieno pareikalauti la
Demokratija buvo atnešta taip munikacijos. Kol perduosi žinią, bai daug. Prie visų nelaimių, ne
staiga, kad jie nesusivokė, kas ta į Vakarus, į Pranacūziją, Angliją, santaikų, skurdo — Lietuvai gra
demokratija ir kaip ją reikia iš kol iš ten atveši grūdus, praeis so bado šmėkla!
saugoti. Jie manė, kad naujas tiesiog metai, o gal ir daugiau.
režimas panašus j senąjį, bu
O kas bus šiemet, jei sausra
vusįjį, kad demokratinėje sant dar labiau spaus Lietuvą ir kitus
varkoje irgi nereikės dirbti, ne kraštus? Ateis badas. Reikės su
reikės galvoti. Viskas bus naikinti gyvulių ūkį, žemės ūkis
valdžios pagalvota ir pasakyta, ką savaime bus sunaikintas. Kas
reikia daryti.
bus, kada į Lietuvą atplūs badau
Bet demokratija taip nedaro jančių minios iš Rusijos ir kitų
— ji palieka žmogų laisvą, bet kraštų, nes eina gandas, kad tik
tas žmogus turi dirbti, rūpintis • • Lietuva turi rrtaistfr'^Kas bus
ne tik savimi, bet ir savo aplinka tada, kas padės išsigelbėti, ar
ir savo kraštu.
modernios transporto prie
Taip rūpintis kraštas nebuvo monės bus tiek pajėgios?

DARBININKAS

Sausra, derlius ir ateitis

pripratęs ir net to nesuprato.
Rūpinosi ir toliau tik savimi, nes
reikėjo išsilaikyti ir sutaupyti pi
nigą. Todėl ir Lietuvos parla
mente pasidarė tikras sovietinis
chaosas: daugybė partijų, dau
gybė balsų. Visi rūpinasi savais
reikalais, tik ne Lietuvos. Nieka
da Lietuva taip nebuvo suvargu
si savo dvasia, savo ryžtu gyven
ti, kaip dabar.
Su liūdnom žiniom grįžta Lie

Padėtis yra rūsti ir labai rimta.
Ji verčia jau dabar pagalvoti, ką
turės daryti vadovaujančios or
ganizacijos, atstovybės.
Maisto pasaulyje yra, bet kaip
jį paskirstyti, kaip laiku pristaty
ti, kad būtų išgelbėtas badaujan
tis žmogus. Dabar prieš visus
partinius nesutikimus, prieš to
kius smulkius pasipelnymo rei
kalus iškyla žmogaus išsilaikymo
problema. Visa kita paliekant

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS
NEGRJŽTA ARKLIU
m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje
MiTMlAS RUBŠYS
Manhattan College

Gamtovaizdis pernelyg vieno
das. Kuklių medelių ir krūmokš
nių šaknimis kalnai paversti kal
vomis. Drąsi augmenija dirbasi
sau dirvožemį iš uolienos.
Nuo Naufliono į Epidaurus
kelias trumpas. Po gero pusva
landžio autobusas įsuka į Asklepijaus šventovę pušų slėnyje
tarp Kynortijo ir Titijono kalnų.
Gidė mums primena, kad nū
dien einama į teatrą gražiai laiko
praleisti, o anuomet į Epidaurus
eidavo ne tik teatro mėgėjai, bet
ir atletai, muzikai, poetai, ne tik
sveiki žmonės, bet ir ligonys,
luoši ir raiši dalyvauti Asklepijaus garbei paskirtose varžybo
se.
Vėlyva popietė. Jokio vėjuko.
Pušų sakų kvapas ragina plaučius
giliai kvėpuoti. Gidės aiškinimo
klausydamėsi, einame lankyti
šventos vietos, turinčios teatrą,
šventyklą ir sporto stadioną.
Istorija — tautos saviprata

Istorijoje nėra nuogi įvykiai.

rę
*

bet asmeninė ir tautinė žmonių
saviprata. Graikija stebina pa
saulį savo spalvinga saviprata.
Istorinę graikų savipratą amžių
tėkmėje kūrė įvairios kariaunos
iš Peloponeso, iš Kretos, iš Kikladų salyno, iš Europos šiaurės
rytų... Jų savipratai būdinga ne

KAZYS P. VILNIŠKIS IRGI SUKAKTUVININKAS
JUOZAS B. LAUČKA
bent trumpai pažymėti neeilinį
įvykį.
Brooklynas — jo gimtinė

Kazys Vilnis gimė 1907 m.
rugpjūčio 6 d. Brooklyne, NY.
Krikštytas Angelų Karalienės
parapijos bžnyčioje. Tėvai, iš
siilgę Lietuvos, iš sunkaus darbo
sukaupę kiek taupmenų, apsi
sprendė grįažti į Lietuvą.
Pasiėmė su savim ir Kazį anksty
vos vaikystės dienose, prieš pir
mąjį pasaulinį karą. Apsigyveno
Raguvos apylinkėje.
Iš vaikystės dienų Kazys
domėjosi technologija, tad ir stu
dijoms pasirinko Aukštesniąją
technikos
mokyklą
Kaune.
Būdamas moksleiviu noriai įsi
jungė į ateitininkus, uoliai talki
no pavasarininkams, šauliams.
Vienerius metus vadovavo Kau
no ateitininkų rajonui, kuriam
priklausė keli šimtai vidurinių ir
įvairių specialybių mokyklų
moksleivių.
Grįžta J gimtinę

1931 metais Kazys apsi
sprendė grįžti į gimtąjį Brooklyną , nors tuo metu Amerikoje
tebesiautė ekonominė depresi
ja. Sunku buvo įsidarbinti. Teko
Kaziui ir cukraus fabrike neleng
vą darbą dirbti. Būdamas ryžtin
gas optimistas, Kazys nepalūžo.
Lankė Politechnikos institutą.
Tapo elektros inžinierium. La
bai greitai įsijungė į New Yorko

apylinkės lietuvių katalikų vi
suomeninę veiklą. Suartėjo su
veikliuoju prel. Jonu Balkūnu,
tada jaunu vikaru, lietuviškos
veiklos veteranu Kaziu J. Krušinsku ir kitais veikėjais. Pradėjo
bendradarbiauti Bostone ėjusia
me “Darbininke”, kuris tuo
metu savaitgalio laidoje buvo
užleidęs visą puslapį NY-NJ lie
tuvių veiklos reikalams. Redaga
vo tą skyrių kun. J. Balkūnas, o
Vilnis artimai talkino.

kos pirmasis redaktorius. Drau
ge jis buvo ir jos administrato
rius. Redaktoriaus pareigose Vil
nis išbuvo iki 1936 m. spalio
mėnesio, prikalbinęs šio straip
snelio autorių perimti “Ameri
kos redagavimą bent vieneriems metams... Tie vieneri me
tai tęsėsi iki 1945 m. vasaros...
Kazys liko administratorium po
rai metų, kol jį pakeitė Danielius
J. Averka, buvęs “Darbininko”
spaustuvės vedėjas.

“Amerikos” steigėjas

Veiklos sūkuriuose

New Yorko apylinkės lietuviai
katalikai, ypač gausiai gyvenę
Brooklyne, norėjo savo laik
raščio. Jau tada buvo sunkumų
su paštu — savaitgaliui skirto
“Darbininko” laida dažnai pa
siekdavo New Yorko apylinkes
tik pirmadieniais. Dažnai buvo
būtina atsiliepti į savaitės įvy
kius, svarbius reikalus studijuoti
ypač todėl, kad katalikų visuo
menei nepalankių laikraščių
New Yorke — Brooklyne tada
ėjo net trys.

Gyvendamas Brooklyne K. V
Vilnis veikliai reiškėsi tiek vie
tos, tiek ir visos šalies lietuvių
katalikų visuomenėje. 1934-48
metais jis buvo L. K. Federaci
jos centro valdyboje, 1938-42 m.
L. Katalikų Susivienijimo iždo
globėjas, 1947-49 metais Lietu
vių kultūros instituto valdyboje.
Reiškėsi jis ir L. K. studentų ir
profesionalų sąjungoje, Nevv
Yorko apylinkėje artimai ben
dradarbiaudamas su inž. Petru
Barziliausku. Visada buvo lau
kiamas Mariampolyje kun. dr.
Navicko, 1939 metais Kazys
buvo NY Pasaulinės parodos
Lietuvių Dienos komitete, buvo
jo leidinio “Lithuania” sudaryto
jas. Reiškėsi ir lietuvių aviacijos
mėgėjų būryje, artimai bendra
darbiaudamas su jo vadovu
lakūnu Paulium Šalteniu. 1938
m. lankėsi Lietuvoje, turėjo il
gesnį susitikimą su prezidentu
A. Smetona, išdėstė jam ameri
kiečių lietuvių katalikų visuo
menės rūpesčius dėl vyriau
sybės elgsenos katalikų organi
zacijų atžvilgiu.

Kazys Vilnis drauge su kun. J.
Balkūnu, Kaz. Krušinsku, Juozu
Mačiuliu , P. Montvila, J. Tumasoniu
ir
kitais
veikėjais,
turėdami lietuvių parapijų kle
bonų pritarimą, įsteigė Lietuvių
universalinį biurą, kurio svar
bieji tikslai buvo įsigyti spau
stuvę ir išleisti naują katalikų sa
vaitraštį. Ir taip 1933 m. gruo
džio pradžioje gimė savaitraštis
“Amerika”. Kazys buvo “Ameri

Už jungtinę veiklą

Sovietų Sąjungai okupavus
Lietuvą 1940 m. birželio 15 d.,
Vilnį matome tarp pirmųjų
veikėjų, siekusių jungtinio dar
bo pagelbėti Tėvynei. Tų metų
rugpjūčio
mėnesį
dalyvavo
A. L. K. Federacijos tarybos su
važiavime Pittsburghe. Tvirtai
gy nė siūlymą kviesti visas patrio
tines organizacijas į bendrą jung
tinį darbą Lietuvai pagelbėti at
gauti laisvę. 1943 m. rugsėjo
mėnesį aktyviai reiškėsi Pittsburgho konferencijoje, kurioje
nutarta steigti Lietuvių informa
cijos centrą New Yorke ir sukurti
Bendrąjį Amerikos lietuvių šal
pos fondą — BALFą. Vėliau jis

Nuo baisios sausros kenčia varpos Ignalinos laukuose. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

tiek chronologija, kiek geografi
ja. Graikai padaro Atėnus, Mi
kėnus, Epidaurus... gyvais apie
juos pasakodami. Atrodo, kad
graikui ne tiek svarbu “kada čia"
kas nors įvyko, bet “kas čia"
įvyko. Graikams rūpi įvykių
prasmingumas,
nes prasmė
žmones suburia ir jungia. Todėl
prasmingi įvykiai ir pasakojami.
Homero Iliada ir Odisėja yra
šaunios graikų tautinės savipratos išraiškos.
Jau susitikimas su kitu žmogu
mi gali būti prasmingas, sako
graikas, nes draugystė gimsta su
sitikimu. Vyro ir moters susitiki
mas gali suburti į šeimą, kurioje
du žmonės ryžtasi sau kurti ateitį
per kūdikį. Prasmingi įvykiai su-

Deivės Heros šventovės griuvėsiai. Nuotr. kun- prof. Antano
Rubšio

< nukelta į 5 psl.)

buria gentis, tauteles, tautas,
nenuostabu, kad graikų istorija
yra jų tautinės tapatybės stubur
kaulis, spalvingai aptartas legen
dose ir mituose. Graikijoje su
tinki ne tik žmonės, bet ir legen
dų bei mitų jėgą.
Pas sveikatos dievą
Asklepiją

Epidauras — garsiausia svei
katos dievo Asklepijaus šventovė
— gydykla. Čia kadaise buvo
rūpinimąsi šventąja gyvate. Mat
gyvatė, anot senovės graikų iš
minties, buvo laikoma jungtimi
tarp gyvų ir mirusių, gali gyventi
ir virš žemės ir po žeme. Be to
gyvatė savo nuodais gali išgydyti
ir atnešti mirtį. Ir dabar gyvatė,
apsivyniojusi apie Asklepijaus
lazdą, reikliai tebedžiūri į lanky
tojus.
Pasak Homero, Asklepijus bu
vo garsus gydytojas, o Hesiodui
jis buvo pernelyg legendinė
asmenybė. Pasak jo. Asklepijus
buvo Apolono ir Koronės sūnus.
Būdama nėščia, Koronė tapo
neištikima Apolonui. Žinią apie
jos neištikimybę Apolonui at
nešė varnas. Išgirdęs apie savo
mylimosios neištikimą elgesį,
taip jis iširšo, kad ėmė ir pra
keikė žinią atnešusį varną. Nuo
to laiko visos varnos yra juodos.
Koronė buvo Artemidės, Apo
lono sesers, nužudyta. Bet Apo
lonas savo sūnų išgelbėjo nuo

Graikijos pusiasalį supa jūra. Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

mirties ant laidotuvių laužo ir
nunešė jį ant Pelijono kalno pas
centaurą Chironą, kad jį užau
gintų. Pasak Hesiodo, Askepijus
išmoko iš Chirono rinkti ir pa
naudoti žoles ligoms gydyti. Ir
vėl bėda!
Asklepijus, pradėjęs naudoti
savo stebuklingą gydymo iš
mintį, ypač galią atgaivinti minisiuosios, užgavo Dzeuzą. Sis jį
mirtinai užgožė žaibu! Atrodo,
kad Asklepijų imta garbinti prie
jo kapo. Būdinga, kad bent pra
džioje jo garbinimas buvo susie
tas su gyvate. Gyvatė tapo nuo
latinė Asklepijaus palydovė ir
įvaizdis. Ir nūdien medicina ir
medikai tebenaudoja Asklepi
jaus gyvatės simbolį.

Pirmoji sveikatos dievo Askle
pijaus šventovė buvo įkurta ne
Peloponese, bet kur tai Tesalijoje — Graikijos šiaurėje. Kada
Asklepijaus kultas išstūmė iš
Epidauro Asklepijaus tėvo Apo
lono garbinimą irgi nėra žinoma.
Gidė iš legendų ir mitų perei
na į dalykišką istoriją.
— Istorija liudija. — ji daly
kiškai pabrėžia, — kad anksti
klasikiniame amžiuje, Asklepi
jaus garbinimas ėmė plisti Atikoje, Peloponese ir Egėjo salose.
Turbūt tai įvyko dėl epidemijų,
kurios siautė Graikijos miestuo
se V a. prieš Kristų.

(Rus daugįtttt)

Būti kartu
su jais dabar
žymiai lengviau.

Naudojant AT&T dabar galite tiesioginiai skambinti į bet kurią iš šių penkiolikos
nepriklausamų respublikų pasikalbėti su artimaisiais.
Dabar nebereikės skambinti operato I----- ---------- 1 patarnavimus suteiks operatoriai mokantys
TIESIOGINIAI SKAMBINTI I
riui kai norėsite sužinoti, kaip laikosi gimi I| KAIP
virš 140 kalbų bei dialektų.
Skambinkite 011-7+Miesto kodą +
|
Asmens
telefono
numeri
nės ar draugai šiose respublikose. Kad Jūsų
Jei norėtumėte daugiau žinių kaip įsi
pokalbis įvyktų, tik surinkite 14 skaičių.
jungti į AT&T tinklą ar apie mūsų tiesiogi
Lengva ir paprasta, ir dar pigiau kainuoja.
nio susiskambinimo patarnavimą bei
AT&T šiuo patarnavimu aprūpina daugiau
konkuruojančias kainas, prašome skambinti
kaip 2,000 miestų šiuose kraštuose.
Jums nemokamu numeriu: 1800 374-4000
Žinoma, tebegalite skambinti 24 valan
ir paprašykite vidinio kodo 121.
das per dieną AT&T operatoriams kurie
O dabar, paskambinkite į namus. Ten
Jums padės susirišti ar suteiks bet kokią
tiek daug artimųjų mielai pasikalbėtų
pageidaujamą paslaugą. Reikalui esant,
suJumK
RESPUBLIKA

MIESTAS

MIESTO KODAS

LIETUVA

Kaunas
Klaipėda

01261

LIETUVA

LIETUVA

01254

LIETUVA
LIETUVA

Vilnius

0122

ARMĖNIJA
AZERBAIDŽANAS

Jerevanas
Baku

8922

BALTARUSIJA

Minskas

0172

01214
885

ESTIJA

Talinas

0142

GRUZIJA

Tbėsi

8832

KAZACHSTANAS

Alma-Ata

3372

KIRGIZIJA

Psoekas
Rtga

3312

LATVIJA
MOLDOVA

Kiši novas

0422

RUSIJA
TADŽIKISTANAS

Maskva
Dvšambė

3772

TURKMĖNIJA

Ašchabadas

3632

UKRAINA

Kievas
Taškentas

3712

UZBEKIJA

i

0127

Panevėžys
Šiauliai

0132

095

044

Galite nemokamai skambinti AT4T operatoriui
1800 874-4000. vidinis kodas 121, norint sužinoti
kitu miestu kodus, kuriu nėra šiame sąraše.
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LIETUVOS LAISVĖS KELYJE DAR DAUG SUNKUMŲ
JURGIS BIELINIS
(Šio rašinio autorius, Jurgis
Bielinis, yra “Knygnešių kara
liaus” Jurgio Bielinio vaikaitis,
socialdemokratų Lietuvoje vei
kėjas, Kipro Bielinio, buv. socdemokratų Vlike atstovo, brolio
sūnus. Jurgio Bielinio rūpesčiu
birželio 29 d. Biruliškėse, netoli
Kauno, prie namo, kur Kipras
Bielinis gyveno, buvo atidengta
memorialinė lenta).
Lietuvai tapus laisvai, dauge
lis jūsų pabuvojo tėvų ir protėvių
žemėje ir pasidžiaugė atgauta
laisve. Džiaugėmės ir mes,
galėdami paspausti jūsų rankas
ir pasakyti: “Grįžkite Lietuvon,
gyvenkite ten, kur tėvai gyveno,
ir padėkite atkurti Lietuvą pagal
laisvojo pasaulio pavyzdį....”
Bet Lietuvos laisvės kelyje dar
daug sunkumų. KPSS, KGB dar
deda daug pastangų ir lėšų, kad
išlaikytų rekonstruotą imperiją.
Komjaunimo, partijos sekreto
riai, aktyvistai tapo prekybinin
kais, bankininkais, bendrovių
vadovais, o Nepriklausoma Lie
tuva jiems ne prie širdies.
Kolūkių pirmininkai, gamyklų
direktoriai, naudodamiesi savo
senais ryšiais, patirtimi ir neto
bulais įstatymais, vagia valstybės
ir kolektyvų turtą. Tas vagystes
liaudis vadina “naktine privati
zacija”. Dar kiti supirktą ir pa
vogtą valstybės turtą vežė į Len
kiją, ten pardavė už tvirtą užsie
nietišką valiutą.
Valstybinės kontrolės tar
nybos yra surinkę labai daug įka
lčių. Valstybei padaryta milijar
dinės sumos nuostolių, bet pro
kuratūros neskuba kelti bylų, ir
iki šiolei nė vienas sukčius nenu
baustas. Rajonuose prie valdžios
tebėra senieji nomenklatūrinin
kai. Jeigu vienas įkliūva, tai kiti
draugai stengiasi paversti tai tik
“finansinės drausmės pažeidi
mu”.
Darbininkų sąjunga renka pa
rašus, kad už ekonominius nusi
kaltimus nebūtų taikomas sena
ties terminas.
Buvusioji KPSS virto į LKP,
LDDP, LSDP ir laikosi val
džioje. Juos visus vienija didelė
neapykanta Landsbergiui, jo at
kakliam kursui atkurti demokra
tinę Lietuvą. Kairieji demago
giškai aiškina , kad už iškilusius
sunkumus
Lietuvoje
kaltas
Landsbergis ir vyriausybė.
Kelia nerimą tai, kad deputa
tai, priklausą Lietuvos Demok
ratinei Darbo partijai ir Lietuvos
Social-demokratų partijai, stan
griai susiję su senosiomis
struktūromis. Jų rankose didelė
dalis Lietuvos ekonomikos.
“Lietuvos aido” liepos 4 d. buvo
Centro frakcijos pareiškimas,
kurį padarė LSDP piarmininkas
A. Sakalas. Jame kaltinama KGB
veiklai tirti komisija, kad ji ne
duodanti atskaitomybės Au
kščiausiajai Tarybai, kad jos pir

mininkas Balys Gajauskas nekompetetingas ir 1.1. Šiai komisi
jai aiškinant KGB agentą V. Če
paitį, visi komisijos nariai vie
ningai sutarė, o aiškinant Prun
skienę, Matulionį ir kitus, kai
rieji deputatai stoja piestu ir at
sisako pasirašyti protokolą. Kas
jau kas, bet B. Gajauskas, pra
leidęs per 30 metų kalėjimuose,
geriausiai tinka tokiai komisijai
vadovauti.
LDDP ir LSDP veikla prieš
tarauja tautos siekiams. Sausio
įvykių metu iš visos Lietuvos su
sirinkusius žmones ginti parla
mento K. Antanavičius ragino iš
siskirstyti, parlamento neginti,
Antanavičius tuo metu buvo
LSDP pirmininkas. Jo pavaduo
tojas D. Kirvelis, svarstant Ne
priklausomybės ir parlamento
gynimo klausimus, posėdyje
kalbėjo: Viskas. Lietuvai galas.
Saugokime savo žmones. Po 2-3
metų mes vėl pasirodysime, o
dabar negadinkime eudrenaliną ’. Kitą dieną po kruvinosios
sausio 13-tosios, sausio 14, bu
vau Maskvoje ir ten radau Anta
navičiaus telegramą: ‘Lietuva
pergyvena paskutines valandas . Ir kitų socialdemokratų vadų
buvo tokia pati nuomonė: neiti
prieš tankus, prieš desantinin
kus. Ir jei taip būtume darę,
šiandien neturėtume Laisvos
Lietuvos.
Vartosi senųjų socialdemokra
tų kaulai, nes dabartinių LSDP
darbai nesiderina prie jų žodžių.
Senieji vienodai gerai valdė
tribūną, plunksną ir ginklą. “Pa
sakyk, kas tavo draugas, aš pasa
kysiu, kas tu esi”. Dabartinių
LSDP vadų draugystė su neobolševikais, KGB agentų gyni-

Mes, kurie išstovėjome nesu
skaitomuose mitinguose, Balti
jos kelyje, kurie sausyje ir
rugpjūtyje nuogi ir alkani
stovėjome prieš sovietų tankus
— desantininkus, jau esame pa
vargę nuo dabartinės demagogi
jos. Mums reikalinga jūsų,
užsienio lietuviai, moralinė ir fi
nansinė parama. Mums reikia
jūsų laisvajame pasaulyje įgytos
patirties. Bent šimtinė jūsų
turėtų prieš naujuosius rinkimus
į seimą atvykti į Lietuvą ir padėti
mums, kurie siekiame,'kad Lie
tuvos valstybės vairas patektų į
tikrai Lietuvos laisvės idealui iš
tikimų žmonių rankas. Mes lau
kiame jūsų.

(atkelta iš 3 psl.)

kelerius metus buvo BALFo di
rektorių taryboje.
Prekybiniai užmojai

Pasitraukęs iš “Amerikos”,
Vilnis ėmėsi ekonominės srities
užmoju. Kurį laiką dirbo vienoje
draudimo korporacijoje, Netru
kus su keliais apylinkės lietuviais
verslininkais ir profesionalais jis
įsteigė eksporto-importo ben
drovę, kurios centras buvo
Brooklyne. Tačiau daug žadėju
siems planams atsirado visai ne
tikėta kliūtis.

Šeimos aplinkoje

1941 metų sausio mėnesį, jau
gyvendamas New Havene, Ka
zys Vilnis sukūrė šeimą su Elena
Podelyte, Bostono jaunuomenės
veikėja. - Abu
jaunavedžiai
pamėgo ekonominio pasaulio
prekybinę sritį ir joje darė
pažangą. Išaugino ir išmokslino
juodu dvi dukteris Sandrą ir

IŠ VISUR

Prof. Vytautas Landsbergis kalba Mindaugo šventėje Medi
ninkuose. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

O VISDĖLTO PLB SEIMAS
BUVO GRAŽUS

landų neįmanoma suskaičiuoti.
Yra dar korektorius Juozas Masi- •
lionis, skiriąs vieną dieną kiek
Pagal šią apyskaitą, 1992 m.
birželio 30 d. PLB ižde, at vienam numeriui. Finansinę
skaičius sumas numatytoms iš pusę tvarko ir apmoka sąskaitas
iždininkas Aleksas Karaliūnas.
laidoms, turėtų būti $26,443.93.
Pagal pateiktą finansinę apy
“Pasaulio Lietuvis”
skaitą nesimato’ "kad kas nors
Labai platų pranešimą apie dirbtų už dyką. Redaktorius Nai
“Pasaulio Lietuvį”, PLB organą, nys gauna $6,000 per metus ir
padarė šio žurnalo redaktorius priedų kelionių bei įvairioms
Bronius Nainys. Jo pranešimas raštinės išlaidoms. Visas kitas
Genę ir vieną sūnų Kazį, dabar
apėmė laikotarpį nuo 1988 m. personalas taip pat atlyginamas,
su šeimomis išsisklaidžiusius Carugpjūčio iki 1992 m. liepos žinoma, proporcingai pagal
lifomijos, Arizonos ir Massachumėn. Buvo išleisti 48 numeriai, atliktą darbą.
setts valstijose.
Pagal apyskaitą, ypač už pa
skaitant vidutiniškai po 51 pu
Vilniai jau keliolika metų gy slapį numeriui. Prenumeratorių skutiniuosius metus, neatrodo,
vena St. Petersburge. Ten abu skaičius šiuo metu yra truputį kad “Pasaulio Lietuvis” būtų kri
reiškiasi keliose organizacijose,
sumažėjęs, bet jų dar turime tiškoj financinėj padėty. 1991
ypač L. Vyčiuose. Elena Vil2523. Žurnalas siuntinėjamas į metais turėta apie $70,675 JAV
nienė veikia ir L. K. Moterų są
24 kraštus, įskaitant ir Lietuvą. ir Kanados bankuose, o išlaidų
jungos kuopoje, yra jos ir L.
Daugiausiai skaitytojų yra Jung tik $60,350. Panašiai ir su 1992
Vyčių korespondentė. Kazys
tinėse Amerikos Valstijose — metų pirmoju pusmečiu — JAV
Vilnis keliolika metų buvoTau900. Po jos seka Kanada su 212, banke pajamų $38,776, o išlaidų
tos Fondo įgaliotinis Floridoje ir
Australija su 177, Lietuva su 69, $37,860. Didžiausią išlaidų kate
jo direktorių tarybos narys. Per
Vokietija su 50, Anglija ir Argen goriją sudaro žurnalo atspausdi
tą laiką jis sutelkė Tautos Fondui
tina po 21, Lenkija su 19, Švei nimas ir jo ekspedicija, siekianti
stambias sumas.
carija su 11 ir kiti kraštai su apie $40,000 per metus.
Vilniai pagelbėjo kelioms šei mažesniais skaičiais. Šiemet
PLB Fondas
moms iš D.P. stovyklų atvykti į naujų skaitytojų gauta 48, o su
Apie
šį
fondą, įsteigtą 1979 m.
J. Valstijas. Kol velionis prel. Jo stabdyta 181.
kovo
30
d.,
su tikslu telkti lėšas
“Pasaulio Lietuvis” finansiškai
nas Balkūnas gyveno St. Peter
ir
remti
PLB
valdybos bei jos
vos,
vos
išsilaiko.
Prenumeratos
sburge, tęsėsi jų draugystė ir
bendradarbiavimas,
pradėti mokesčių neužtenka, tad biu institucijų vykdomus švietimo,
1931 m. Brooklyne. Artimai džetą subalansuoti padeda ne tik kultūros ir kitokius darbus, pra
bendradarbiavo su velioniu An skaitytojų aukos, bet ir gaunama nešimą padarė to fondo pirmi
tanu J. Mažeika, su kuriuo Nevv parama iš Bendruomenės viene ninkas Vytautas Kamantas, su
Yorko apylinkėje drauge veikė tų ir taip pat iš Lietuvių Fondo. pažindindamas seimo atstovus
Prieš keletą metų iš Vokietijos su atliktais darbais ir jų finansa
įvairiose vadovybėse.
buvo gautas ir palikimas — 5000 vimu. Iki 1981 metų jis leido ir
markių. Prieš tris metus JAV platino perspausdintus Lietuvos
Krašto valdyba davė $12,000 ap pogrindžio leidinius. Nuo 1981
mokėti išleidimą specialios lai metų telkė lėšas įsteigtai Litua
dos apie Hitlerio - Stalino suo nistikos katedrai prie Illinois
kalbį, ir tiek pat buvo gauta iš universiteto. Buvo pasirašyta su
Lietuvių Fondo. PLB valdyba tartis, kad per penkerius metus
apmokėjo patalpų nuomą, nu PLB fondas už tai įneš $600,000
Paskutinis
pirko raštų dauginimo mašiną, lietuvių dovaną.
faksą ir porą tūksančių pridėjo $100,000 įnašas buvo įmokėtas
grynais. Taip pat, PLB valdybos 1987 metais.
Si katedra pilnai veikia nuo
fondo pirm. Vytautas Kamantas
buvo suorganizavęs specialų 1984 m. rudens ir joje magistro
lėšų telkimo vajų, ir iš to žurna ar daktaro laipsnių siekia lituani
stikos mokslų aspirantai. 1990
las gavo $9,000.
Visą žurnalo štabą sudaro re m. kovo 30 d. sutartis su univer
daktorius, pats prirašęs kuone sitetu buvo papildyta, užtikri
trečdalį puslapių, kompiuterių nant, kad katedra veiks amžinai,
operatorė Audronė Norušienė, nežiūrint aspirantų skaičiaus.
skirdama apie 60 valandų kiek PLB Fondo įmokėti pinigai uni
vienam numeriui. Administra versitetui, pagal Kamantą suda
torė yra Baniutė Kronienė. Ji ro neliečiamą kapitalą (“endowviena tvarko prenumeratorių ment”), kurio pajamomis garakartoteką, išrenka prenumera natuota katedros ateitis.
Lietuvos karo laivai. Nuotr.
tas, priima užsakymus, veda visą
i Ktis (laukiau)
susirašinėjimą, ir jos darbo va

JCAZYSKVlLNIŠKIŠ IRGI
SUKAKTUVININKAS

Klaipėdoje 1992 m. liepos 4 d. pašventinti pirmieji trys
Viktoro Kapočiaus

mas ir neapykanta Landsbergiui
eina nuo pirmųjų Sąjūdžio die
nų.
1990 Kaune vyko LSDP tary
bos posėdis, kur vienas socialde
mokratas, buv. SSSP deputatas,
pasakė: “Gorbačiovas nekalbės
su Landsbergiu”. Mes susido
mėjome, kodėl nekalbės. Šis
paaiškino: “Todėl, kad per pir
mąjį SSSR deputatų suvažiavimą
Gorbačiovas buvo sukvietęs Lie
tuvos deputatus į atskirą kam
barį ir pataikė atsisėsti greta
Landsbergio. O tas kreivai su
jam būdinga šypsenėle dirste
lėjo į Gorbačiovą. Mes paste
bėjome kokiu dideliu pykčiu pa
starasis pažvelgė į Landsbergį.
Brazauskas geriau. Jie seni
pažįstami”.
“Žingsnis po žingsnio” taktika
nebūtų atnešusi Lietuvai lais
vės. Maskva būtų užgesinus
mūsų norus ir, perdažiusi fasa
dą, gražinus Lietuvą į atnaujintą
imperiją. Neobolševikai ir dabar
neatsisako imperinių užmačių.

(atkelta iš 5 psl.)

“Popiežiaus Jono Pauliaus II
numatytas apsilankymas Lietu
voje 1993 metų rugsėjo mėnesį
duos progos lietuviams padėkoti
Šv. Tėvui už jo ilgametį prielan
kumą ir nuoširdžia pagalbą Lie
tuvai”, — pasakė Kazys Lozorai
tis, Lietuvos ambasadorius Vati
kanui. Toliau Lozoraitis per Va
tikano radiją pasakojo, kad Lie
tuvoje tikintieji meldžiasi už po
piežiaus greitą ir pilnutinį pa
sveikimą.
Popiežius buvo operuotas Gemelli poliklinikoje liepos 15 d.
Jam buvo išpjautas nepiktybinis
auglys viduriuose ir taip pat
išimta tulžis. 13 dienų po opera
cijos, liepos 28 d., jis išvyko iš
Gemelli poliklinikos ir pasi
traukė mėnesio poilsiui į vasaros
rezidenciją Castel Gondolfo,
kuri yra 15 mylių į pietus nuo
Romos. Jokių tolimesnių medi
cininių procedūrų daktarai jam
nenurodė, tik poilsį.
Apie savo kelionę į Lietuvą
popiežius viešai pranešė liepos
11 d. kai ambasadorius Kazys
Lozoraitis jam įteikė savo kre
dencialus.

— Antanas Juodvalkis, žurna
listikos premija apdovanotas
“Darbininko” ir eilės kitų išeivi
jos laikraščių uolus talkininkas,
rugpjūčio 6 d. atšventė amžiaus
80 metų sukaktį. Nuoširdžiai
sveikiname savo bendradarbį!
Dail. Albino Elskaus vitražų
paroda vyksta Gold Smith Gallery, 7 McKovvn Street, Boothbay
Harbor, Maine, nuo liepos 30 d.
iki rugpjūčio 26 d. Paroda pava
dinta “The Glass Dravving”, nes
išstatyti vitražai yra panašūs į ak
vareles. Parodos atidarymas ir
priėmimas buvo rugpjūčio 1 d.
Dailininkas Albinas Elskus su
šeima vasaros metu gyvena
Chamberlain, M E, kur prie van
denyno turi savo namus. Ten pat
netoliese gyvena ir dail. Pranas
Lapė.

— Jurgis Janušaitis, žurnali
stikos premija atžymėtas eilės
laikraščių, o taip pat ir “Darbi
ninko”, bendradarbis, rugpjūčio
4 d. sulaukė amžiaus 80 metų.
Sveikiname mūsų savaitraščio
talkininką!
— Vilniaus radijas rugpj. 2 d.
perdavė pasikalbėjimą su rašyto
ja Ale Rūta, kuri Lietuvoje išbu
vo apie tris mėnesius. Grįžta
rugpjūčio 15 d. Pastoviai ji gyve
na Santa Monica, CA. Taip pat
radijas kalbėjo, kaip įsteigti tau
tinį archyvą, nes esą labai bran
gių senų dokumentų. Prisiminė
ir dvi dienas Vilniuje viešėjusią
Danijos karalienę su savo svita
ir užsienio reikalų ministeriu.

— Iš Vilniaus gauta nedidelė
Kazio Daugėlos dvikalbio 244
psl. foto albumo “Išeiviai iš Lie
tuvos” siunta. Autografuotą kny
gą (su persiuntimu) galima užsa
kyti pas autorių adresu: 58 M mi
steriai Road, Bedford, N H
03110. Kaina 13 dol.

— Ieškomos Julija, Onutė,
Anelė ir Amelė Idikauskaitės,
kurių tėvai prieš I karą atvyko į
Ameriką ir gyveno New Yorke
ar gretimose vietose. Onutė
buvo ištekėjusi už Beržinsko.
Nežinoma, ar kitos seserys buvo
ištekėjusios. Kas žinotų apie Idikauskaites, jų vaikus ar vai
kaičius, prašome pranešti puseserei Zosei Stasiulienei, Gelsodės km. Viekšneliai, Telšių
raj.

Laiškas redakcijai

AUDIATUR ET ALTERA PARS
ARBA
IŠKLAUSYTINA IR KITA PUSĖ..
Prieš vasaros atostogas pasi
taikė eilė suvažiavimų ir rengi
nių, kuriuose teko dalyvauti. Kai
po to pasiskaitai spaudoje jų
aprašymus, tai pradedi galvoti ar
esi buvęs tuose pačiuose rengi
niuose.
Pradėkim nuo Tautos Fondo
suvažiavimo. Kadangi ten pasa
kytos kalbos jau aprašytos ir išpa
sakotos su visomis smulkmeno
mis, tai noriu pasakyti savo
įspūdžius, kaip eilinė dalyvė.
Pasiskaičius p. A. Vakselio
aprašymą (“Darbininkas”, Nr.
20, gegužės 15 d.), kad Tautos
Fondas dar gyvas ir darbingas,
kad viskas taip gražiai, sklandžiai
ir demokratiškai vyko, tai atrodo
— tik gyvenk ir norėk, ir niekam
blogo nelinkėk.
Kaip ištikrųjų buvo?
Atėjus į suvažiavimo salę, pa
sijutau lyg patekus į mūšio laukų.
Visi tik vaikšto vienas į kitą sker
suodami, kuždasi ir atrodo, kad
kur nors tuoj trenks perkūnas.
Pagaliau visi susėdo ir pra
sidėjo suvažiavimas. Po atidary
mo, maldos mirusiųjų pagerbi
mo ir 1.1, perskaityta die
notvarkė. Keistai atrodė, kad
pirma turi būti renkama nauja
valdyba, o tik po to bus buvusios
valdybos pranešimai ir diskusi
jos dėl pranešimų.

Per tiek metų buvusiai įvairio
se organizacijose ir valdybose
niekad nebuvo tekę tokių
“cūdų” girdėti. Tad ir neišken
čiau, kaip tas šuva nestaugęs. Pa
prašiau balso ir paklausiau — ar
negalima tuos du punktus sukei
sti? Pirma tegul būna buvusios
valdybos pranešimas ir diskusi
jos, o tik paskui naujosios rinki
mai.
Pakilo triukšmas, ginčai. Pra
dėjo man aiškinti, kad Fondas
yra amerikiečių tikrinamas, kad
advokatas liepė “first things
first” ir 1.1. ir 1.1. Joks amerikietis
suvažiavime nedalyvavo. Sutin
ku, jei organizacija inkorporuo
ta, tai ją gali tikrinti, bet tikrina
tik josios piniginį kasos stovį, bet
negi darys vertimus ir skaitys
protokolus?
Po ilgų pirmyn ir atgal pasi
stumdymų pagaliau vis tik tuos
du punktus sukeitė. Matyt, buvo
kažkokie užkulistai, kurių taip ir
neteko sužinoti.
Paklausus, kas gauna balsus,
kai, kam nors mirus, pažįstami
jo vardu paaukoja Tautos Fon
dui? P. Vakselis tuoj pat atsakė:
“Mirusieji nebalsuoja”. Labai iš
radingas atsakymas, tiesiog ge
nialus. Kilo vėl didžiausi ginčai,
aiškinimai, kurie tęsėsi ilgiau nei
pusvalandis. Stebint iš šalies,
atrodė, kad tikrai niekas nežino
jo tikslaus atsakymo. Tik vėliau
patikimas asmuo paaiškino man,
kad kas aukoja, tai prie jo įnašo
pridedama ta suma ir, kai susida
ro $100, tai aukojęs gauna vieną
balsą. Bet to net pats pirminin
kas nežinojo! Tai štai kaip drau
giškai ir vieningai viskas vyko.

Dar toliau dar bus gražiau.
Rinkimai tai visiškas farsas,
kuriam buvo sugaišta daug laiko.
Tų rinkimų visai ir nereikėjo,
nes VLIKo pirmininkas dr.. K.
Bobelis turėjo tiek balsų, kad
niekas jo nukonkuruoti negalėjo,
tai ką norėjo, tai tą ir išrinko.
Va, tai tau ir demokratijai
LB New Yorko apygardos pir
mininkas p. Kęstutis Miklas,
atėjęs prie prezidiumo stalo
pakėlė triukšmą, kad Tautos
Fondas neskyrė 2000 dol. Lietu
vos Aukščiausiosios Tarybos
prašymu Farmingdale SUNY
universiteto išrūpintai Lietuvai
“Oracle” kompiuterizuotai pro
gramai demonstruoti. Demonst
ravimui reikalingas specialus
kompiuteris, kuriam įsigyti
reikėjo tų 2000 dol. Deja, Tautos
Fondas prašymą atmetė, kaip
spaudoje buvo rašyta. Tai,
turbūt, ir reiškia “sklandu ir vie
ninga”.
Pagaliau, kai salėje liko tik 7
asmenys (kiti išsiskirstė dėl per
ilgai užsitęsusio suvažiavimo),
prieita prie Tautos Fondo nuo
statų svarstymo ir jų pakeitimo.
Įstatų pakeitimo komisijos vardu
referavo p. A. Daunys iš Flori
dos. Vėl prasidėjo ginčai ir taip
nusitęsė, kad p. Daunys atsi
prašė ir, viską palikęs, išėjo. Gi
“Darbininko Nr. 20 A. V. rašo:
“Tokiu būdu tai buvo abišalis
nuostatų projekto priėmimas,
nesukėlęs didesnių diskusijų ir
laiko gaišties”.
Suvažiavimas, prasidėjęs 9
vai. ryto, baigėsi 7 vai. vakare,
kai buvo likę tik 6 asmenys ir
todėl “Abi pusės šiame klausime
parodė pilną parlamentarinį su
brendimą” (“Darbininkas”, Nr.
20).
Tai štai kaip informuojama vi
suomenė. Štai kaip darniai vei
kia Tautos Fondas.
Dar vienas šedevras.
JAV Lietuvių Bendruomenės

Kultūros tarybos premijų įteiki
mas, įvyko 1992 m. gegužės 31
d. 7 vai. vakaro. Mūsų Kultūros
Židinys pasidarė per prastas ši-"
tam renginiui. Reikėjo kultūrą
(kieno?) nunešti į Broadway Ropundabout teatrą. Bilietai po
$35 ir $25. Teatras gražus, di
delė fojė, o salė talpina 500
žiūrovų.
Programos pirmajam puslapy
je — “Salute to Lithuania”.
Sponsored by Embassy of Lit
huania ir Kultūros taryba. Skam
ba neblogai.
Premijas įteiks Lietuvos Am
basadorius Washingtone p. Sta
sys Lozoraitis.
Prasidėjo su pavėlavimu, Kai
susėdom, akys nukrypo į sceną.
Na, ir išvydau! Scena prigrūsta
— įvairūs baldai, stalai, spintos,
stovimi laikrodžiai, kėdės viena
ant kitos sukrautos, ant stalo
prikrauta
visokių
rakandų,
dešinėje scenos pusėje susukti
du kilimai ir pastatyti prie kraš
to. Vaizdas maždaug “garage sa
le” ar kokio nereikalingų daiktų
sandėlio.
Galvojau gal užtraukos kokią
uždangą, bet kur tau! Išėjo pra
nešėja, pakvietė Ambasadorių,
pastatė kairėje scenos pusėje, ir
prasidėjo įteikimas. Iš astuonių,
kuriems buvo paskirtos premi
jos, atvyko tiktai du. Už kitus
premijas pasiėmė įgalioti asme
nys.
Toliau programa. Viskas ang
liškai iš muzikių ir angliški šlage
riai. Kaip ten bebuvo, bet ta šiu
kšlių prikrauta scena dar ir šian
dien akyse stovi. Tai tau ir
Kultūros taryba.

Pabaigoje pranešėja pareiškė,
kad mes norėjom parodyti savo
“achievements”.
Laimėjimai
buvo — tik neaišku kieno? Ma
nyčiau, kad tai buvo ne “Salute
to Lithuania”, bet ‘disaster to
Lithuania”.
Publikos buvo susirinkę 100
su viršum.
Prieš daugelį metų buvo pa
skelbtas “kultūrinio nuosmukio”
manifestas. Palyginus su šiuo pa
rengimu — tuomet buvo rene
sansas.
Marija Žukauskienė

SVARBESNIEJI ĮVYKIAI
RUGPJŪČIO MĖNESYJE
1922 — 1 d. — Lietuvos sei
mas priėmė pirmąją Lietuvos
konstituciją.
1919 — 3 d. — Santarvė nu
statė antrą demarkacijos liniją
tarp Lietuvos ir Lenkijos kariuo
menių.
1922 — 5 d. —Chicagoje mirė
Juozas Adomaitis-Šamas, gimęs
1859 m. rugpjūčio 7 d., rašyto
jas, ilgą laiką redagavęs “Lietu
vą”.
1920 — 6 d. Lietuvos seimas
ratifikavo taikos sutartį su Rusi
ja.
1252 — 7 d. — Lietuvos didy
sis Kunigaikštis Mindaugas ap
sikrikštijo.
1303 — 8 d. — smarkus žemės
drebėjimas Žemaitijoje.
1874 — 10 d. — Užulėny, Va
doklių valsčiuje gimė Antanas

Smetona, pirmasis Lietuvos pre
zidentas, mirė 1944 m. sausio 9
d. Clevelande, Ohio.
1794 — 11 d. — rusai užėmė
Vilnių.
1920 — 11 d. — lietuviai atsi
ima Vilnių iš rusų okupantų.
1935 — 11-19 d. — Pirmasis
pasaulinis lietuvių kongresas
Kaune ir Klaipėdoje. Įkurta Pa
saulio Lietuvių Sąjunga.
1569 — 12 d. — Liublino uni
ja.
1926 — 12 d. — Palangoje
mirė Petras Vileišis, gimęs 1851
m. sausio 25 d.
1382 — 15 d. — pasmaugtas
Kęstutis Krėvos pilyje.
1385 — 15 d. — su lenkais
sudarytas Krėvos aktas, pagal
kurį Lietuvos Didysis Kuni
gaikštis Jogaila tapo Lenkijos ka-

Dr. Aldona Šlepetytė-Janace, Pasaulio Lietuvių katalikių moterų organizacijų sąjungos
pirmininkė (kairėje) su kai kuriomis dalyvėmis Pasaulio katalikių moterų organizacijų
unijos tarybos suvažiavime Dėlmont, Šveicarijoje. Iš k.: dr. A. Šlepetytė-Janace, W.
LeFils, unijos vicepirm. S. Bellafroid, Kanados Kat. Mot. pirm., G. Hadcock, Anglijos
Kat. Mot. pirm., M. Gilmartin, Azijos Kat. Mot. pirm., A. Weiset, Norvegijos Kat.
Mot. pirm., B. Wrjana, Indonezijos Kat. Mot. pirm., sės. P. Dowdell, Italijos vienuolijų
įgaliotinė.

TRISDEŠIMT DEVINTOJO SANTAROS-ŠVIE
SOS SUVAŽIAVIM01992 M. RUGSĖJO MĖN. 1013 DIENOMIS PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE,
511 EAST 127TH STREET, LEMONT, IL 60439

PROGRAMA
Rugsėjo 10 d., ketvirtadienį,
2 vai. — Vytautas Kavolis,
“Kultūrinis liberalizmas”.
Pokalbis su Janina Žėkaite,
“Nuo Šatrijos Raganos iki Jurgio
Savickio”.
8 vai. — Liūtas Mockūnas,
“Karas dėl knygų: prisiminimai
apie nuskendusį laiką”.
Rugsėjo 11 d., penktadienį,
9:30.vai. — Rimvydas Glinskis,
“Ar rasime vietos socrealizmui
Lietuvos istorijoje”?
Zita Čepaitė, Zenonas Re
kašius,
Romas
Sakadolskis,
“Spaudos problemos Lietuvo
je”.

Rugsėjo 12 d., šeštadienį,
9:30 vai. — Zita Čepaitė, “Gal
vojimai apie moteris ir moterų
galvojimas atgimstančioje Lietu
voje”.
Marius Šaulauskas, “Demok
ratizacijos procesai Lietuvoje”.
2 vai. — Ilona Gražytė-Mazi-

Leonas Sabaliūnas, Saulius
Sužiedėlis, Aleksandras Štro
mas, “Desovietizacija: kaltės ir
atsakomybės svarstymai”.
Santaros-Šviesos, Algimanto
Mackaus Knygų Fondo, Metme
nų, AM&M Federacijos ir Multidisciplinarinių Studijų Institu
to posėdžiai.

raliumi.
1886 — 15 d. — Shenandoah,
PA, įvyko Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje pirmasis suvažia
vimas.
1892 — 17 d. — Laižuvoje
mirė poetas Antanas Vienažindis-Vienužis, gimęs 1841 m.
rugsėjo 14 d.
1919 — 20 d. — sudaryta pir
moji Lietuvos Šaulių Sąjungos
centro valdyba.
1866 — 23 d. — Rusijos val
džia uždraudė lietuvių spaudą.
1939 — 23 d. — Hitleris ir
Stalinas sudarė draugiškumo su
tartį.
1882 — 24 d. — Vieškniuose
gimė prof. Mykolas Biržiška.
1920 — 24 d. — Lietuvos ka
riuomenė įžengė į Vilnių.
1919 — 27-28 d. — lenkai pra
dėjo pučą prieš Lietuvos vyriau
sybę beveik visoje Lietuvoje,
nutraukdami telefoninius ryšius
ir vienoj kitoj vietoj išardydami
geležinkelio bėgius. Pučui vado
vavo P.O.W. — Polska Organi
zacija Wejskowa. Iš to ir pats
pučas gavo “povekiĮ^sąmokslo”
vardą.
1387 — 30 d. — Lietuva
priėmė krikštą.

Bjj

77-01 JAMAICA AVENUE

296-4130

Atspėjo

— Kur gavai šią knygą?
— Tai dovana, mama.
— Už ką?
— Mokytojas paklausė kiek
strutis turi kojų.
— Ir ką tu atsakei?
— Pasakiau, kad tris.
— Bet gi jis turi tik dvi ko
jas.
—Dabar aš tai žinau, bet visi
klasėje sakė, kad keturias, todėl
mano atsakymas buvo geriau
sias.

Atsargumas
Skotas, įėjęs valgyklon, užė
mė staliuką ir, paėmęs valgių
sąrašą, pradėjo kai ką išbraukinėti pieštuku.
— Labai atsiprašau. Bet ką
tamsta darai? — paklausia pada
vėjas.
— Išbraukiu visus valgius,
kurie yra aukščiau trijų šilingų.
Mat, netrukus turi ateiti mano
žmona.

Pasikeitė į gerą pusę
Keliautojas klausia stoties vir
šininką:
— Kas atsitiko, kad trauki
nys ištisą mėnesį ateina be pa
vėlavimo?
Viršininkas:
— Matot, mašinistas vedė, ir
jo žmona labai pyksta, kai jis
pasivėluoja pietum.

Pamokoj

— Pasakyk man kokį ilgą žodį.
— Guma.
— Bet tai nėra ilgas žodis.
— Ją galima ištempti.
Laisvė

— Mano žmona visuomet
daro, ką nori.
— O tu?
— Aš irgi darau, ko ji nori.
Nemėgstant vienatvės
Dvi senmergės perkasi 500
vištų ūkį.
— Ar turite ir 500 gaidžių?
— viena jų klausia.
— Kokiam galui jum tiek
daug tų gaidžių? — stebisi ūkio
pardavėjas. — Juk 500 vištų pil
nai pakakti] 50 gaidžių.

LIETUVIŲ KATALIKŲ
SUSIVIENIJIMAS
Už prieinamus mokesčiu* pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Wm. Anastasi, B. S.
(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421
WE DKLIVER

Rugsėjo 13 d., sekmadienį, 10
vai. — Artūras Tereškinas, “Ka
ralius kaip veidrodis XVIII
amžiaus Lietuvos-Lenkijos me
muarinėje ir dienoraštinėje lite
ratūroje”.
Norintieji suvažiavime daly
vauti prašomi iki rugsėjo mėn. 3
d. registruotis pas Mariją Paškevičienę, 306 55th Place, Downers Grove, IL 60516.
— Nieko panašaus, — prieš
tarauja viena senmergių. —
Mudvi gerai žinome, kokia ne
maloni yra vienatvė.

2 vai. — Rimvydas Šilbajoris,
“Dideli žodžiai mažose kny
gelėse”.

DEXTER PARK
PHARMACY

Lietuviai šokėjai iš Argentinos parade išeivijos lietuvių tautinių šokių devintoje šventėje
liepos 5 d. Rosemont Horizon. Nuotr. Jono Tamulaičio

8 vai. — Aidas Marčėnas,
“Jaunesnieji Lietuvos poetai”.
Daiva Markelytė, Antanas Ši
leika, Ilona Gražytė-Maziliauskienė, “Kūryba ir pokalbiai”.

liauskienė, “Atminties variantai
naujoje lietuvių prozoje”.
Alfręd E. Senn ir Valdas
Adamkus, “Lietuvos politinė si
tuacija, demokratizacijos pro
blemos ir išeivijos alternatyvos”.
8 vai. — Literatūros vakaras:
Zita Čepaitė, Aidas Marčėnas,
Liūne Sutema, Artūras Tereškinas.
Naujų knygų sutiktuvės.

Susiv. savo nariams moka dividendus
prašant — gavimui mortgičių.

ir teikia pirmenybes

Norj įsirašyti kreipkltta j Susivienijimo Centrą, P. O. Box 32, W1lke*-Barre,'

PA 18703. Didžiojo New Yorico rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo
direktorių Jony A Vainių, 3 Clare Dr., East Nocthport, N.Y. 11731. Namų
tai. 576 261-3797, ofiso tei. 718 847 - 2688.

B. Jucėnienės sodyboje liepos
11d. vyko vasaros gegužinė, ku
rią kasmet organizuoja LB Cape
Codo apylinkės valdyba, pirm.
A. Petrutis. Atsilankę svečiai pa
ragavo lietuviškų patiekalų, da
lyvavo loterijos lošime, smagiai
pabendravo.

“Taupos” naujos patalpos

Aktorius Juozas Bulevičius - Joe Boley skaito kompozitoriaus
gimimo sukakties minėjime, kuris buvo surengtas 1963 m.
parapijos salėje, Brooklyne, NY. Tada jis skaitė ištrauką iš
knygos “Miestelis, kuris buvo mano”. Nuotr. P. Ąžuolo

AKTORIAUS JOE BOLEY JUOZO BULEVIČIAUS NETEKUS
(atkelta iš 1 p.sl.)
ganizacijoje, ten jis ir vaidino, ir
organizavo vaidinimus.

Jo švelnus radiofoninis balsas
atkreipęs dėmesį ir kitų radijų
stočių. Jo darbo laukas plėtėsi.
Vienoje didelėje radijo stotyje jis
vedė net kelias programas.
Kai 1939 m. New Yorke vyko
pasaulinė paroda, jis vadovavo
visai prancūzų dienos progra
mai. Taip pat pravedė dalį ir lie
tuvių dienos programos.
Antrojo pasaulinio karo metu
jis tarnavo specialioje ŪSO pro
gramoje ir su aktorių grupe ke
liavo per South Pacific, kariams“
vaidindami “The Late Christopher Bean”. Vaidino bet kur —
karo lauko sąlygose, ant sunk
vežimių,
lauko
teatruose.
Žiūrovų buvo kiekvieną kartą
apie 2000.
Baigęs kelionę su aktoriais, jis
sugrįžo į New Yorką, kuriame
jau prieš karą buvo pradėjęs
dirbti garsioje filmų bendrovėje
Paramount.
Tuo metu dar nebuvo televizi
jų, tai kino teatrai kiekvieną die
ną stengėsi parodyti dienos įvy
kių kroniką, papasakti žinias iš

karo. Ir tų kronikų pranešėju
buvo Joe Boley. Kartais ir jis pats
buvo parodomas, bet visada ek
rane buvo įrašyta, kad tai Joe Bo
ley balsas: “VOICE: JOE BO
LEY”.
Be Paramount kronikų įkalbė
jimų jis dar dirbo WOV radijo
stotyje pranešėju. Kas dieną jo
programa užimdavo 6-7 valan
das.

Veikla lietuviŲ tarpe
Minėjome, kad jis uoliai veikė
Lietuvos Vyčiuose, buvo jų
garbės nariu. Bet to dar buvo
maža. 1939 metais jis suorgani
zavo lietuvišką _ “Book-of-theMontb " klubą. Klubo tikslas
buvo skaitymui pratinti lietuviš
kas knygas. Parinkdavo lietuviš
kus kūrinius ir juos platino pre
numeratorių tarpe.
Gyvendamas Manhattane, NY,
jis lankė visus lietuviškus rengi
nius. Jam nebuvo sunku at
važiuoti į Kultūros Židinį. Ne tik
lankė, bet ir dalyvavo programo
je. Atliko daugybę skaitinių lie
tuviškuose renginiuose, minėji
muose, organizavo Nijolės Sadūnaitės teismo inscenizavimą.
Taip pat lankė ir Aušros Vartų
parapijos lietuviškus renginius.

A. A.
ANDRIUI TREČIOKUI
mirus, jo broliui Kazimierui ir Genovaitei Trečiokams
bei kitiems artimiesiems reiškiame gili? užuojautą.

Eugenija Donohue ir šeima

A. A.
ANTANĄ VAIČIULAITĮ
Amžinybėn išlydėjus, žmoną Joaną su dukromis ir jy
šeimomis, nuoširdžiai užjaučiame.

K. Graudienė ir šeima

A. A.
VYTAUTUI PAPROCKUI
tragiškai žuvus, jo motiną Birutę Paprockienę, Korp!
Neo-Lithuania fillsterę, velionio seserj Kristiną Novickienę ir jos visą šeimą užjaučia ir skausmu dalinasi

Korp! Neo-Lithuania
New Yorko vieneto nariai,
valdyba ir filisteriai

Lietuvių Kredito Unijos “Tau
pa” patalpos prasiplėtė beveik
dvigubai, moderniai ir gražiai
atremontuotos. “Taupos” adre
sas: 368 West Broadvvay, P. O.
Box 95, South Boston, MA
02127. Tel. (617) 269-1450. Dar
bo valandomis nuo pirmadienio
Juozo Naujalio 100 metų
iki penktadienio 9-4:30 vai., (iš
kovo 27 d., Apreiškimo
skyrus ketvirtadienį 12-7 vai.)
naujos Nelės Mazalaitės
maloniai patarnauja nuolat dir
bantieji Giedrė Budreckienė,
Lilijana Čade, Andrius Dilba ir
..
Grytė Kuncaitytė. Teikiami įvai
Jis buvo pakviestas ir į lietu
rių
paskolų,
kreditų
patarnavi

višką mokyklą atlikti mokiniam
mai, tvarkomos taupomosios ir
dailaus skaitymo programą. Mo
...
čekių sąskaitos, išduodami certikinius sužavėjo ir patraukė jų
fikatai:
6
mėn.
certifikatų
nuoši

dėmesį.
mčiai sudaro 3,60, o 12 mėn. —
Velionis buvo geras vertėjas į
Klaipėdos jachta “Lietuva“, pasiruošusi Bostone pakelti lietu
anglų kalbą. Vertė stilingai, kad" 4,25 per metus. “Taupos” —
viškų spalvų bures prieš kelionę apie pasaulį. Nuotr. Juozo
pirm.
J.
Rentelis,
kuris
pakeitė
ir jo vertimas būtų panašus į lie
Rentelio
dešimt metų iš eilės vadovavusį
tuviškąjį tekstą. Studijuodamas
R. Veitą. Valdyboje dirba: A.
lietuvišką dailiosios literatūros
Klimas — vicepirm., T. Ašmantekstą, ne kartą skambindavo į
skas — ižd., D. Veitaitė-Ned“Darbininko” redakciją ir klau
hardt — sekr., nariai —K.
sdavo patarimų, išsiaiškindavo
Bačanskas, G. Čepas, K. Graužodžio prasmę.
slys, D. Izbickienė, G. Subatis,
Paskutinis jo pasirodymas bu
R. Veitas.
vo S LA minėjime, kur deklama
vo lietuviškas eiles. Atsilankė ir
į Lietuvos nepriklausomybės
Lietuvos buriuotojai
minėjimą — priėmimą, kuris
Kolumbo šventėje
buvo Jungtinių Tautų rūmuose.
Liepos 10-17 dienomis, savai
Senukas, jau ir palinkęs, o su
šypsena visiems, nes — Lietuva te vėliau negu New Yorke, Bos
keliasi. Lietuva jau nepriklauso- tone vyko “Operation Sail 1992”
ma respublika, jau Jungtinėse tęsinys, skirtas 500 metinėms,
kai Kolumbas atrado Ameriką.
Tautose!
Įspūdingoje “Tali Ships” šventė
Lietuvos krašto apsaugos ministras dr. A. Butkevičius kalba
Toks ir išėjo iš mūsų tarpo,
je
dalyvavo
200
su
viršum
di

Bostone liepos 19 d. Nuotr. Liudos Žiaugrienės
visiems gero linkėdamas, be
sidžiaugdamas prisikėlusia Lie džiausių pasaulio burinių laivų.
Kartu su jais parade bei kituose Sugrįžti į Lietuvą planuoja tik pos 19 d. išplaukė link Australi
tuva.
renginiuose, sportinėse varžy kitų metų pavasarį, apie ba jos i toliau keliaus aplink Žemę.
Velionis buvo labai švelnaus
bose dalyvavo Lietuvos jachtos landžio mėn., beveik po metų
būdo, rasdavo kiekvienam tinka
“Lietuva” ir “Laisvė”. Liepos 14 nuo išplaukimo. “Laisvė” ban Bostone lankėsi A. Butkevičius
mą paguodos žodį, stengdavosi
d. Lietuvių Piliečių Klube įvyko dys ateinančiais metais plaukti
Alberto Einšteino Instituto
padėti. Silpnėjant jėgoms, jis
susipažinimo vakaras su Lietu apie pasaulį iš Vakarų pusės. Ji
kvietimu liepos 17-22 dienomis
tvarkingai sutvarkė savo paliki
vos buriuotojais. “Lietuvos” yra pirma nevalstybinė jachta,
Bostone lankėsi Lietuvos Krašto
mą, kuris buvo beveik ištisai lie
kap. S. Gudzevičius ir “Laisvės” neseniai nupirkta Ispanijoje,
Apsaugos ministras dr. Audrius
tuviškas. Turėjo daug lietuviškų
kap. I. Miniotas pristatė įgulų sponsoriuojant Kauno įmonėms.
Butkevičius su žmona Vilija.
knygų, žurnalų. Ir jie visi rado
narius, pasidalino įspūdžiais, pa Ateity savo programas daugiau
Liepos 20 ir 21 dienomis Harsau vietą, kad vėl tarnautų lietu- J pasakojo apie ateities planus.
sia skirs jaunimui, jūrų skau vard Faculty Club patalpose
viams. Ir savo kitą palikimą jis
Klaipėdos jachta “Lietuva” daly tams. Susitikimas praėjo drau
vyko
Butkevičiaus paskaita
paskyrė Lietuvių Religinės Šal vavo Transatlantinėje Regatoje
giškoje aplinkoje, bostoniečių “Apie lietuvių tautos rezisten
pos veiklai, nes tik ji teikia konk “Columbu.s ’90”, pelnydama
surinkta $2110, buvo lygiomis cinę kovą siekiant Lietuvos ne
rečią pagalbą Lietuvai.
savo jachtų klasėje Il-ą vietą. Pa padalinta abiems įguloms. Vaka
priklausomybės ir ateities sau
-osibaigus “Tali Ships” šventei Bo rą parengė Lietuvių Piliečių
gumo politiką”, taip pat po
Atsisveikinant su šiuo tauriuo stone, “Lietuva” pasiruošė su 8
Draugija, pirm. A. Skabeikis, sėdžiai su tarptautinės politikos
ju žmogumi, kuriam Lietuva
narių įgula plaukimui aplink pa pravedė Bostono LB valdybos
specialistais. Bostono visuo
buvo šventas žodis, noris prašy saulį Rytų kryptimi. Toks žygis
vicepirm. B. Veitas. Liepos 17 menė turėjo progos susitikti ir
ti, ar negalima suorganizuoti ir
būtų pirmasis Lietuvos buriavi d. “Laisvė iškėlė savo bures
paklausyti Butkevičių liepos 19
išleisti monografiją apie jį. Tai
mo ir jūreivystės istorijoje. link Lietuvos, O “Lietuva lie
būtų paminklas, kuris kartų kar
d. popietę Lietuvių Piliečių Klutoms parodytų, kokie Lietuvos
lx> salėje. Krašto Apsaugos mini
sūnūs užaugo emigracijoje ir
stras plačiai papasakojo apie Lie
PRISIMINTAS VYTAUTAS PAPROCKAS
kaip vertino ir brangino lietu
tuvos vidaus ir užsieno politikos
vybę. Tai būtų pavyzdys kitiems
ypatumus, ekonominius sunku
Pranciškonų koplyčioje, Brook ka. Šeimos pageidavimu a. a. mus, išdėstė gynybos principus,
ir dovana nepriklausomai Lietu
Vytauto Paprocko prisiminimui
vai. Juk kitiem renginiam, kurie lyne, liepos 25 d. buvo gedulin
išsamiai atsakė į pateiktus klausi
jo draugai ir artimieji buvo pa
gos
mišios
už
a.
a.
Vytautą
Papasibaigia su vienu spektakliu,
mus. Susitikimą parengė LB val
prašyti skirti auką Laisvės Žibu
išleidžiame šimtus tūkstančių, procką, kuris nelaimingu atsiti
dyba. vicepirm. B. Veitas. Lie
rio radijui, kurį Vytautas taip
kodėl negalima įamžinti šio tik kimu, nuskendo savo atostogų
pos 19 d. Butkevičius aplankė
mėgo, buvo uolus bendradarbis
metu
Aliaskoje.
Mišias
aukojo
rai tauraus lietuvio pavyzdžio
“Lietuvos" jachtą, palinkėjo jos
ir nuolatinis klausytojas.
Tėv. Steponas Ropolas. Poeti
kartų kartoms, (p.j.)
įgulai sėkmingos kelionės aplink
Ta proga aukojo:
nius skaitymus atliko Vytauto se
pasaulį. Liepos 22 d. Butke
Po $50 — Laima Sileikytėsutės Kristinos Novickienės
vičius su žmona išskrido į WaLAIDOTUVĖS
Hood, Robert ir Jo-Ann D'Agodukros Regina ir Brigita Novicshingtoną, DC, Paskaitos ir
stino, Daiva ir Romas Keziai.
Velionis buvo pašarvotas M. kytės iš San Francisco. Mišių
posėdžių metu Harvarde Butke
$30 — Vida ir Romas Penikai.
Shalins
laidojimo namuose pradžioje ir pabaigoje buvo gro
vičiui vertėjavo dr. Milda Ba
Po $25 — Marytė ShalinVVoodhavene. Atsisveikinimas jama lietuviška patriotinė muzikšy tė-Richardson bei Ramūnas
skienė, Irena ir Viktoras Kirkybuvo birželio 28 d. Koplyčia
ir Rūta Kalvaičiai.
lai, Celcstina Šiultienė dr. K.
buvo pilna velionio gerl>ėjų. narių vardu — Ix>reta Stukienė,
L.Ž.
Paprockaitė-Šimaitienė.
Rožančių sukalbėjo kun. St. Rai Lietuvos Vyčių centro valdybos
Po $20 — Genovaitė ir Alfon
la, atsisveikinimą pravedė Lie vardu — Dalia Bulvičiūtė.
Birželio 29d., pirmadienį, lai
sas Jankauskai, Alfonsas Jankau
tuvos Vyčių 41 kuopos pirminin
Pašnekesys Paryžiuj
skas, Jr.. dr. Stefa Dimienė, Ona
kas Bill Kurnėta. Velionis prie dotuvių pamaldos buvo Aušros
Prie baro sėdi svečias ir geria
Vartų bažnyčioje Manhattane,
Osmolskienė, Genius Jankau konjaką, stikliuką po»stikliuko.
šios kuopos priklausė.
skas, Aleksandra ir Petras Ma- Jo kaimynas į jį kreipiasi:
Atsisveikinime kalba pasakė nes jis priklausė tai parapijai.
tekūnai, Romualdas Marke
— Ar tamsta žinai, jog, pagal
Lietuvos ambasadorius prie Mišias koncelebravo kun. Jonas
statistinius duomenis, 2 milijo
Jungtinių Tautų ir Lietuvos gen. Pakalniškis, kun. Vytautas Palu vičius, Vanda Sutkienė.
Laisvės Žiburio radijo vado- nai prancūzų miršta kasmet nuo
konsulas New Yorke Anicetas Si binskas ir kun. Stasys Raila. Po
vyl)ė dėkoja visiems aukotojams per didelio gėrimo?
mutis, Lietuvių Bendruomenės pamaldų išvežtas į Homestead,
— Man tai nieko nereiškia. —
vardu atsisveikino LB NY apy PA. Palaidotas šalia tėvų birželio ir rugpjūčio 2 d. programą dedi
atsikerta svečias, — aš esu an
30
d.
St.
Mary
Immaculate
ka

kavo
a.a.
Vytauto
Paprocko
prigardos pirmininkas Kęstutis
glas.
’ <
s.iminimui.
Miklas, Lietuvos Vyčių garbės pinėse.
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Marija Raugienė su savo duk
ra Banguole, iš Darlen, NJ,
birželio mėnesio antroje pusėje
lankėsi Lietuvoje, dalyvavo dail.
J. Bagdono parodos atidaryme
Dailės muziejuje Vilniuje. Daili. ninkė Banguolė į Lietuvą nuga
beno kūrybinį montažą apie Lie
tuvos laisvės žygį. Montažas yra
padarytas su kompiuterio pagal
ba. Tai yra 15 minučių vaizda
juostė. Birželio gale abi grįžo iš
Lietuvos.
Kun. Vytautas Vaičiūnas,
Kauno kunigų seminarijos ir Vy
tauto Didžiojo universiteto pro
fesorius,
dabar
svečiuojasi
Apreiškimo parapijos klebonijo
je, pavaduodamas atostogaujantį
kun. V. Palubinską. Rugpjūčio 2
d., po pamaldų parapijos komi
teto iniciatyva klebonijoje buvo
surengtas parapiečių susitikimas
su svečiu iš Lietuvos.

Pertvarkomi telefono kodo
LB New Yorko apygardos val
numeriai.
Nuo liepos 1 d. Bronx
dybos specialus posėdis šaukia
mas rugpjūčio 8 d., Kultūros rajonas prijungtas prie BrooklyŽidinyje. Pradžia 11 vai. Posė no, Queens, Staten Island kodo
dyje dalyvaus ir JAV LB Krašto 718. Iki šiol Bronx buvo prijung
valdyba. Posėdžio svarbiausia tas prie Manhattan© kodo 212.
tema — Kultūros Tarybos pre Iki kitų metų gegužės 15 d.
mijų šventė ir ateities veiklos skambinant į Bronxą, bus galima
naudoti abu kodus — 212 ir 718.
perspektyvos.
Gintė Damušytė, aplankiusi Dar bus sudarytas naujas telefo
Tėv. Robertas Brūzga, pran
Chicagoje serganti tėvą dr. no rajonas, kurio kodas bus 917. ciškonas, dirbąs Suvalkų Kalva
Adolfą Damušį, išvykoj Lietuvą. Jis bus sudarytas iš Manhattano rijos parapijoje, nuo birželio 25
Gintė dirba Lietuvos ambasado ir Brooklyno dalių.
d. iki rugpjūčio 3 d. lankėsi pas
Vaiva Vakarė Ulėnaitė, dr. lietuvius pranciškonus. Didžiąją
je prie Jungtinių Tautų.
Lietuvių Religinė Šalpa pra Jono ir Nijolės Ulėnų dukra, lie laiko dalį sunaudojo kapelionauneša, kad jos 28-tas konteineris pos 18 d. Dix Hills St. Matthew damas Marijos Nekalto Prasidė
į Lietuvą iškeliavo birželio 28 d. bažnyčioje susituokė su Marcus jimo seselių ir skautų stovyklose
Siame konteineryje buvo Bosto Johannes Maaren Boertje.
prie Chicagos. Jo pagrindinis ke
ne veikiančios organizacijos
Romas
Kezys,
kelionių lionės tikslas — Amerikoje susi
American Medical Resources agentūros savininkas, jau trečią pažinti su jaunimo stovyklomis
Foundation medicinė įranga po kartą šiais metais lankėsi Lietu ir savo patirtį pritaikyti Lietuvo
liklinikai Kačerginės miestelyje. voje. Savo įspūdžius papasakojo je.
Religinės Šalpos siuntos dalį su per “Laisvės Žiburio” radiją.
darė vaistai nuo kepenų funkcijų Sako — parduotuvėse žymiai
Virginia K. Opfell, Ph. D.,
problemų; vaistai paaukoti Cath- daugiau prekių, daug naujų biz apmokėjo “Darbininko” prenu
olic Mission Board. Taip pat nių atidarę, kainos aukštos, saus meratą atsiųsdama 100 dol. čekį.
drauge buvo pasiųstos pavienių ra ir pjautynės tarp vyriausybės Dosniai lietuviškos spaudos
asmenų bei profesinių draugijų vyrų smaugia Lietuvą. Per agen rėmėjai nuoširdžiai dėkojame.
suaukotos knygos bei žurnalai.
tūrą “Vytis” šiais metais Lietuvą
Pianistė Nijolė Ulėnienė, kuri
Rimvydas Andrikis vasario aplankys daugiau nei .500 žmo
turi savo piano studiją Dix Hills,
mėnesį buvo atvykęs iš Lietuvos nių.
NY, yra išvykusi į Grąžą, Austri
ir stažavo Jungtinių Tautų žemės
Nastė Kulys, Allendale, NJ, ją, ir ten dalyvauja tarptautinia
taršos skyriuje. Čia jis išbuvo 65
savaites, gyveno S LA namuose. atsiųsdama prenumeratos mo me muzikos seminare. Semina
Dar
kaip
stažuojantis kestį, pridėjo 40 dol. auką “Dar ras tęsiasi dvi svaitės. Grįžta
,
diplomatas lankėsi Yale univer bininkui” paremti. Nuoširdžiai rugpjūčio 13 d.
sitete. Kaip praneša artimieji, dėkojame.
praeitą savaitę jis buvo sunkiai
sužeistas automobilių avarijoje,
LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO
ant jo automobilio užvažiavo
sunkvežimis.
Ligoninėje iš
NEW YORKE PRANEŠIMAS
buvęs 12 valandų, jis mirė liepos
j
30 d.
Pastaruoju metu daugelis
Gerimantas Penikas vaizda suinteresuotų asmenų kreipiasi
AA1-1993 JAV VIZŲ ?
juosčių filmuotojas, praeitą sa j Gen. Konsulatą prašydami in
PROGRAMOS (VIZŲ
vaitę išvyko į Lietuvą, kur fil formacijų apie “vizų loteriją . Iki
LOTERIJOS) TVARKA
muos naujus įvykius, miestus šiol yra pavykę surinkti šias in
1) JAV vizų programos neofi
bei Lietuvos gamtą.
formacijas.
cialiai vadinamos vizų loterija,
tvarką galima išklausyti juo
skambinant tel. (202)
FEDERALINĖ AGENTŪRA LIKVIDUOJA stelėje
663-1600. Išsamesnė informacija
KASĄ — LIETUVIŲ KREDITO UNIJĄ teikiama pasiunčiant atbulinį
voką su pašto ženklu (“self-addressed and stamped envelope”)
ALBANY, NY, liepos 31, riai neprarado finansinio aptar
adresu:
1992, — National Credit Union navimo.
AA1 Lottery
Administracija (NCUA) pradėjo
NCUA agentūros Asset Liqui1401 VVilson Blvd.
KASOS, Lietuvių Kredito Uni
dation Management Center
Suite 300
jos likvidavimo procesą. Si $44
(ALMC),
4807
Spicevvood
Arlington, VA 22209.
•
mil. vertės kredito unija buvo
Springs Road, Suite 5100, Ausįsteigta 1980 m. aptarnauti Lie
2) Pareiškimų vizoms registra
tin, Texas 78759, telefonas (512)
tuvių Kultūros Fondo narius
482-4550, išrašys ir išsiųs čekius cija prasidėjo 1992 m. liepos 29
Brookiyn, NY. Paskutiniom die
visiems KASOS nariams vienos d. 12:01 VVashingtono laiku ir
nom kredito unija turėjo apie
savaitės bėgyje. Taipogi praneši baigsis rugpjūčio 28 d. 24 vai.
5400 narių.
mai bus išsiųsti visiems nariams Pareiškimai pateikiami tik raštu.
1991 metų liepos mėnesy Na
(creditors of recored). Nariai, Ant lapo ranka ar mašinėle su
tional Credit Union administra
rašyti.
kurie bus negavę čekio po 14
cija (NCUA) perėmė KASOS
dienų ar turi kitų klausimų,
Kredito Unijos valdybą ir ka
Pilną vardą ir pavardę (pa
prašomi susisiekti su ALMC.
sdieninę veiklą. KASA buvo pa
Paskolų mokesčius, KASOS braukiant pavardę), Gimimo
skendus įvairiose bėdose, sąly
nariai tegul ir toliau siunčia savo data ir vietą (išrašyti žodžiu),
gos kurios buvo užkrautos ank
KASOS skyriui iki sekančio Žmonos ar vyro ir vaikų vardą,
styvesnės KASOS valdybos. Iš
pavardę, gimimo datą ir vietą,
NCUA pranešimo.
tyrinėjus
KASOS finansinę
3) Siųsti tik po vieną prašymą
NCUA yra federalinės val
padėtį su beveik $13 mil. nuo
stolio NCUA nutarė, kad kitos džios agentūra. Per National “business” dydžio voke pirmo
išeities nėra — reikia uždaryti Credit Union Share Insurance sios klasės ar oro paštu. Telegra
Fund (NCUSIF) ji apdraudžia mos, registruoti ar greituoju paš
KASĄ. Šių reikalų tyrinėjimą
narių
indėlius iki $100,000. tu (“express mail”) laiškai bei pa
NCUA perleido Federal Bureau
NCUSIF yra stipriausia iš įvairių reiškimai pateikti prieš arba po
of Investigation.
NCUA srities direktorius Lay- federalinių draudimo agentūrų nurodyto laiko nebus registruo
ir jos pastovumas yra Amerikos jami. Siųsti tik vieną pareisimą;
ne Bumgardner pranešė, kad
daugiakartiniai pareiškimai ne
“Kai pamatėme kokios apimties valdžios garantuotas.
NCUA yra atsakominga įstei bus galiojantys. Vyro, žmonos ir
KASOS Kredito Unijos bėdos,
gimų, prižiūrėjimų ir apdraudi vaikų pareiškimus siųsti atski
nutarėm kiek galima apsaugoti
mų Amerikos 8,800 federalinių ruose vokuose.
KASOS narius nuo finansinių
Taipogi ši
apsunkinimų ir nuostolių užda kredito unijų.
4) Vokus su pareiškimu siųsti
rius KASĄ”. Kai NCUA uždarė agentūra apdraudžia beveik adresu:
Detroito skyrių tai perkėlė turtą 5,000 valstijų įsteigtų kredito
AA1 Program
ir narių sąskaitas į kitą federa unijų. Ši apdrauda sumokėta
P O. Box 1993
vien
tik
kredito
unijų
lėšomis,
linės valdžios apdraustą kredito
Dulles, VA 21301-1993
be federalinės valdžios mo
uniją. Čikagos skyrių uždarius
USA
taip pat viską perkėlė į kitas fi kesčių.
(Šio
oficialaus
pranešimo
kal

nansines institucijas. Po šio pert
Kairiame voko kampe pažy
ba netaisyta. — Red.)
varkymo Čikagos ir Detroito namėti:

MAIRONIO MOKYKLOS ABITURIENTAI
New Yorko Maironio lituanis
tinė mokykla birželio 6 d. baigė
42-uosius mokslo metus ir išlei
do 38-tą abiturientų laidą. Ate
status įteikė Lietuvos ambasado
rius prie Jungtinių Tautų Anice
tas Simutis. Pasakytos sveikini
mo kalbos, abiturientai apdova
noti įvairiomis dovanomis ir kny
gomis.
Pagerbtas Alfonsas Samušis,

Linas Čemauskas

šioje mokykloje mokytojavęs
nuo jos įkūrimo, buvęs ir jos
vedėjas. Tautinių šokių progra
mą atliko Tryptinio ansamblis,
kuriam vadovauja Jadvyga Ma
tulaitienė. Abiturientų tėvai ir
mokyklos tėvų komitetas su
rengė gražias vaišes.

dutis, Darius Penikas, Lina Penikaitė, Monika Pintsch, Matas
Pintsch, Lina Matusaitytė, Ar
vydas Remeza, Aušra Siminkaitė, Rytas Stankūnas, Kristina
Šilbajorytė, Andrea Volodkevičiūtė.

38-tą abiturientų laidą baigė:
Linas Cemauskas, Marius Mal

Štai baigusiųjų abiturientų
nuotraukos:

Marius Maldutis

Lina Matusaitytė

Lina Penikaitė

Darius Penikas

Monika Pintsch

Matas Pintsch

Arvidas Remeza

Aušra Siminkaitė

Rytas Stankūnas

Kristina Šilbajorytė

Andrea Volodkevičiūtė

— Inž. Anatolijus Milūnas
JAV prezidento G. Bush paskir
tas į Selective Service Board. Ši
taryba rūpinasi karinės prievolės
reikalais, peržiūri šaukiamųjų
bylas ir svarsto prašančiųjų nuo
karinės prievolės atleidimo
prašymus. A. Milūnas yra JAV
Korėjos karo veteranas ir Ameri
kos legiono narys.

Reikalinga pagalba prižiūrėti
vyresnio amžiaus moterį. Pagei
daujamas anglų kalbos mokėji
mas. Skambinti telef. 212 7573001. Paprašyti Jenny. (sk.)

I

Kraštą iš kurio atvykote
(Lithuania)
Vardą, pavardę
Dabartinį adresą.

5) Laiminguosius atrinks kom
piuteris burtų būdu. Laimėtojai
gaus pranešimą paštu. Kiti nesu
lauks jokio atsakymo. Šiuo klau
simu neskambinti telefonu į JAV
valdžios instancijas. Laimėtojai
“Lietuvos Aidas”, pagrindinis
prieš gaudami vizą turės pateikti
16
psl. Lietuvos dienraštis, duo
dokumentus,
patvirtinančius,
da
vyriausybės žinias ir objekty
kad jie turi darbą JAV. Vizos bus
vų
atkuriančios Lietuvos vaizdą.
išduodamos nuo 1992 m. spalio
Jo
žinios išeivijai yra labai nau
mėn. iki 1993 m. rugsėjo mėn.
dingos.
Prenumerata metams
Programoje gali dalyvauti Balti
oro paštu $85. Čekius rašyti
jos valstybės ir dar daugiau kaip
“Lietuvos Aido” vardu ir siųsti
trisdešimtyje šalių gimę žmonės.
JAV įgaliotiniui adresu: Bronius
Jauna medikė iš Lietuvos gali Juodelis, 239 Brookside Lane,
padėti slaugyti ligonius, atlikti Willowbrook, 1L 60514. (sk.).

namų ruošos darbus. Skambinti
201767-1541 arba 201767-0230.
Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. laikraščio
ateitis priklauso nuo aukotojų
dosnumo. Vien iš prenumeratos
nebūtų įmanoma išsilaikyti. Už
kiekvieną auką nuoširdžiai dėko
jame.
Darbininko Administracija

Live in aid wanted for elderly,
infirm woman, kind and physically strong. Some English necessary. Phone 212 757-3001,
ask for Jenny. (sk.)

Išnuomojamas kambarys su
baldais dirbančiai moteriai. Ga
lima naudotis virtuve. Arti susi
siekimo. Skambinti vakarais 718
235-3961. Prašyti Joseph. (sk.)

KARGO Į LIETUVĄ BE
MUITO! Siunčiame SAS oro li
nija į Rygą. Siuntinius atsiimti
Rygos muitinėje. Minimumas
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $L75
už svarą. Galima siųsti naujus ir
dėvėtus drabužius, batus, me
džiagas, maistą bei nerecepti
nius vaistus. Kreiptis į G. T. IN
TERNATIONAL, 9525 So. 79th
Avenue, Hickory Hills, IL
60457. Tel. 708 430-7334.
Naujas, NEBRANGUS, mai
sto siuntinys tik $49 — mėsos
gaminiai, cukrus, kava, aliejus,
vaisiai ir kiti produktai. Iš viso
22 svarai tik $49. Pats populia
riausias 55 svarų siuntinys iš įvai
rių produktų tik $85. Vien tik
mėsos gaminių irgi $85. Prie
visų siuntinių galite užsakyti
aspirino ir vitaminų. TRANSPAK firma taip pat parūpina bu
tus. namus, automobilius ir trak
torius. TRANSPAK, 2638 W.
69th St., Chicago, IL 60629.
Tel. 312 436-7772. (sk.)

