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Savaitės
įvykiai
Uraganas Andrew, kaip apitikriai apskaičiuoja Floridos vals
tijos ir vietinių savivaldybių pa
reigūnai, sunaikino daugiau kaip
80 tūkstančių namų, ir daugiau
kaip pusė milijono gyventojų
liko be pastogės. Prezidentas
Bush pakartotinai siunčia ka
riuomenę žmonėms padėti. Bet
sveikatos apsaugos darbuotojai
baiminasi, kad dėl blogų sanita
rinių sųlygų gali kilti cholera ir
dizenterija. Apdraudos kompa
nijos tebeskaičiuoja nuostolius,
bet dar nežinia, kaip ilgai tai
užtruks.
Natūralių dujų ir daugelio
kitų prekių kainos gali pakilti dėl
nuostolių, kuriuos padarė uraga
nas Andrevv. Meksikos įlankoje
audros išvertė dujų kasimo plat
formas, o Floridos žaliųjų citrinų
(lime) augintojai, kurie savo pro
duktais aprūpina beveik 95%
Amerikos, patyrė didelius nuos
tolius. Laimei, toliau į šiaurę
esančių apelsinų ir grapefruitų
augintojų audros nepasiekė.
15 iš 20-ies Japonijos vyriau
sybės ministrų, nepaisydami tei
smo draudimo, rugpjūčio 15 d.,
Japonijos kapituliacijs metinių
proga, nuėjo pasimelsti į Yasukuni koplyčią. Si medinė šintų
institucija, esanti Tokyo miesto
centre, savo metu Japonijoje
buvo laikoma militarizmo dvasi
niu simboliu. Tarp penkių neda
lyvavusiųjų buvo ir premjeras
Kiichi Miyazavva. Teismas buvo
uždraudęs valdžios viršūnėms
lankytis koplyčioje, savaip aiš
kindamas religijos ir valstybės
atskyrimą. Nuo 1930 m., kai į
valdžią atėjo militaristai, ši ko
plyčia turėjo politinės galios, vy
riausybei sankcionuojant fanati
zmą kariškių tarpe.
Erich Honecker, Berlyno
kalėjime laikomas buvęs Rytų
Vokietijos komunistų partijos
vadas, gali išvengti teismo, kur
jis traukiamas atsakomybėn už
įsakymą šaudyti pabėgėlius per
Berlyno sieną. “Der Spiegei”
žurnalas rašo, kad jis mirtinai
sergąs kepenų vėžiu, ir jo advo
katas prašo teismą jo bylą panai
kinti.
Brazilijos kongreso speciali
komisija išleido pranešimą, ku
riame surinktoji medžiaga kalti
na šalies prezidentą Fernando
de Mėlio kyšininkavimu ir gali
būti pagrindu pradėti akcijai jam
nušalinti. Tasai 1990 m. populia
riai išrinktas prezidentas šį postą
laimėjo kovodamas prieš korup
ciją, bet pasirodė, kad ir jis pats
jos neišvengė.
Kinijos Gorbačiovu užsie
niečių dabar vadinamas Zhu
Rongji, buvęs žmogaus teisių ko
votojas, daugiau laiko praleidęs
valdžios nemalonėje,
negu
valdžioje. Jo populiarumas auga,
ir manoma, kad netrukus jis gali
tapti potencialiu kandidatu į
premjerus, kai ateinančiais me
tais pasibaigs dabartinio premje
ro Li Peng terminas. Šiuo metu
Zhu Rengji yra premjero pava
duotoju ir agresyviai propaguoja
ekonomines permainas.
Konrad Raiser, vokietis teo
logas, išrinktas World Council of
Churches generaliniu sekreto
rium. Naujasis pasaulio prote
stantų ir ortodoksų bažnyčių va
das yra 54 m. amžiaus ir profeso
riauja Bochum universitete, Vo
kietijoje.
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GENERALINEI ASAMBLĖJAI BESIRENGIANT
— Baltijos valstybių ambasadoriai Jungtinėse Tautose susitinka su Rusijos atstovais —

Lietuvos, Latvijos ir Estijos
misijos, vykdydamos savo vy
riausybių nurodymus, šių metų
rugpjūčio 14 d. įteikė prašymų
Jungtinių Tautų Generaliniam
sekretoriui Boutros BoutrosGhali įtraukti į Jungtinių Tautų
Generalinės Asemblėjos 47-tos
sesijos darbotvarkę punktų, pa
vadintų “Svetimų karinių jėgų
pilnas atitraukimas iš Baltijos
valstybių teritorijų”.
Savo rašte Baltijos misijos nu
rodė, kad derybos dėl svetimos
kariuomenės atitraukimo iki šiol
buvo nesėkmingos, o tos kariuo
menės buvimas Baltijos valsty
bėse, jų nuomone, sudaro pavo
jų tarptautinei taikai ir saugu
mui. Misijos priminė didžiosios
septyniukės pareiškimų Mūncheno konferencijoje liepos 7 d.
ir Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Konferencijos dekla
racijų, Helsinkyje liepos 19 d.,
kur aiškiai pasakyta, kad jokiu
pretekstu negalima laikyti sveti
mų karinių pajėgų kitoje valsty
bėje be jos sutikimo.

Nauja, 47-toji Generalinės
Asamblėjos sesija prasidės rug
sėjo 15 d., bet svetimos kariuo
menės
išvedimo
klausimas
greičiausia bus svarstomas daug
vėliau, gal tik lapkričio ar net
gruodžio mėn.
Baltijos misijų ambasadoriai
nutarė asmeniškai painformuoti
Rusijos ambasadorių apie sveti
mos kariuomenės išvedimo klau
simo įtraukimų į Generalinės
Asamblėjos darbotvarkė ir jį
užtikrinti, kad to klausimo
iškėlimu Baltijos valstybės ne
siekia konfrontacijos su Rusija.

Tad Rusijos kariuomenės užsi
tęsęs buvimas sudaro kliūtį kraš
tui ekonomiškai atsigauti.

Ambasadorius Voroncovas vi
sus klausimus diskutavo manda
giai ir nuosaikiai. Tad pokalbis
vyko maloniai ir sklandžiai. Am
basadorius Voroncovas pakarto
tinai pareiškė, kad dėl Rusijos
kariuomenės atitraukimo tarp
Rusijos ir Baltijos kraštų nėra po
litinio nesutarimo, nes Rusija su
tinka savo kariuomenę atitrauk
ti. Yra tik praktiška problema,
kaip tai įvykdyti. Jo nuomone ka
riuomenės atitraukimo klausi
mai turės būti išspręsti aukščiau
siame lygyje, tarp Rusijos ir Bal
tijos valstybių prezidentų.
Ambasadorius Baumanis dar
pasiteiravo, kokius strateginius
interesus Baltijos kraštuose turi
galvoje Rusijos užsienio reikalų
ministras ir iš kur jis mato Rusijai
pavojų. Ambasadorius Voronco
vas atsakė, kad įsisenėjęs galvo
jimas negreit nyksta. Amerika
tebelaiko milžiniškų karinę maši
nų. Taip pat galima paklausti,
prieš kų ji nukreipta ir kam Ame
rikai, pavyzdžiui, reikalingi
bombonešiai Britanijoje. Rusijos
karinės vadovybės nuomone, kol
amerikiečiai laiko savo bazes Eu
ropoje, tai ir Rusijai reikia Balti
jos pajūryje ankstyvo įspėjimo
įrengimų, neužšųlančių uostų.

Baigiant, trys Baltijos ambasa
doriai pareiškė, kad Baltijos
kraštų tautos ir vyriausybės su
dėkingumu prisimena preziden
to Boriso Jelcino paramų Baltijos
valstybių išsilaisvinimo kovoje,
jį vertina ir juo pasitiki.
Ambasadoriui Voroncovui at
sisveikinus, dar pasiliko minist
ras Ordzonikidze. Jis įspėjo, kad
Rusijos parlamentas pavedė Ru
sijos delegacijai iškelti Genera
linės Asamblėjos sesijoje žmo
gaus teisių pažeidimus Baltijos
kraštuose rusų mažumos atžvil
giu. Tad viena ar kita forma jų
delegacija tų klausimų iškels. Jis
tvirtino, jog negalima paneigti
teisę į pilietybę trečdaliui Esti
jos gyventojų ir sakyti, kad tai
ne žmogaus teisių klausimas. Jo
nuomone, Baltijos valstybės
daro didelę klaidų. Joms reikėjo
su rusais elgtis itin švelniai, jų
negąsdinti kalbų ir pilietybės
įstatymais, tada jos būtų nesukėlę rusų nusivylimo ir
priešiškumo. O dabar jie, įvaryti
į neviltį, gali imtis kraštutinių
gynybos priemonių, kaip Moldovoje.
Pasikalbėjimus su ambasadorium Voroncovu i
ministru
Ordzonikidze buvo išsamūs ir
užtruko beveik pusantros valan
dos.
(Iš Lietuvos misijos JT
pranešimo)
___ » „

Vilniuje, šalia barikadų į Parlamentų, prie Marijos altoriaus
vis dar meldžiasi žmonės už laisvų Lietuvų. Nuotr Viktoro
Kapočiaus.

SAUSRA PRIDARĖ NUOSTOLIŲ LIETUVAI
Niekad Lietuvos žmonės taip
nelaukė lietaus, kaip šiemet. Pa
rudavę laukai, sausros išdegintos
pievos, liūdesio šydu dengė vie
nodai kaimiečių ir miestiečių
veidus. Dėl įvairių problemų
sprendimų pasidalinusius ir be
siginčijančius Lietuvos parla
mentarus šių vasarų, tebejungė

Susitikimas įvyko rugpjūčio
25 d. Jungtinėse Tautose. Daly
vavo Lietuvos ambasadorius
Anicetas Simutis su patarėju Al
gimantu Gurecku, Latvijos am
basadorius Aivars Baumanis su
patarėju Ivars Slokenbergs,
Estijos ambasadorius Ernst
Jaakson su patarėju Eerik Kross,
Rusijos ambasadorius Julij Voroncov, nepaprastas pasiuntinys
ir įgaliotas ministras Sergej Ordzonikidze ir dar du Rusijos dele
gacijos dalyviai, kurie neprisistatė, savo pavardžių bei pareigų
nepasakė.
Ambasadorius Voroncovas iš
reiškė nusistebėjimų, dėl ko toks
klausimas iškeltas, nes Rusija su
tiko savo kariuomenę atitraukti.
Jo manymu, šio klausimo svar
stymas Generalinėje Asambėjoje tik sukels daug kaltinimų vie
nų kitiems ir nieko pozityvaus
nepasieks. Jam taip pat sunku
buvo suprasti, kur ryšium su
šiuo klausimu Baltijos valstybės
mato grėsmę taikai ir saugumui.
Ambasadorius Baumanis at
sakė, kad Jungtinių Tautų Gene
ralinis sekretorius siūlo ne tik
spręsti jau iškilusias problemas,
bet ragino joms užbėgti už akių.
O pavojų Baltijos valstybės vis
tik jaučia, girdėdamos aukštų
msų karininkų ir net kai kurių
vyriausybės narių pareiškimus
apie strateginius objektus, Rusi
jos saugumo zonas ir panašiai.

Ambasadorius Simutis primi
nė, kad Lietuva labai stengiasi
pritraukti užsienio kapitalų, bet
Rusijos kariuomenės būvi mis
galimiems investuotojams kelia
nerimų, ir jie nesiskubina Lietu
voje savo kapitalų panaudoti.

tik vienas dalykas — troškimas,
kad palytų.
Trijų mėnesių sausrą pagaliau
pralaužė lietus. Palijo smarkiai
rugpjūčio 13-ąją ir 14-ąją. Ciklo
nas, praėjęs pro Skandinaviją,
savo pietiniu sparnu palietė Lie
tuvos žemę. Akmenės. Radviliš
kio rajonuose iškrito po 26 mili
metrus kritulių, kurie sudarė
pusės mėnesio normą Vilniuje
iškrito 13 milimetrų, Trakuose
— 15, Lazdijuose, Marijam
polėje, Varėnoje — po 10 mili
metrų. Mažiausiai lietaus gavo
šiaurės ry tiniai rajonai — nuo 2
iki 4 milimetrų.
Lietuvoje po šio lietaus tem
peratūra atvėso, žemė atsigėrė,
tapo puresnė. Daugelyje vietų
viršutinis dirvos sluoksnis jau
drėgnas, bet dar užtruks ligi
žemę atlis, kol drėgmė pasieks
gilesnius dirvų sluoksnius. Žem
dirbiai, pasinaudodami palan
kiomis sąlygomis, pradėjo kuo
greičiau ruošti dirvas žiemke
nčių sėjai.
Sausros rekordai

Sausros kankinami javų laukai prie Ignalinos. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

REIKALINGA SKUBI VEIKLA
JAV Kongrese delegatams renkantis derinti JstatyminiŲ projektu
Birželio 16 d. JAV Senatas 6032 balsais, o rugpjūčio 6 d. JAV
Atstovų Rūmai 255-164 balsais,
priėmė gerokai skirtingus įstaty
minius projektus paramos Rusi
jai ir Nepriklausomoms San
draugos Valstybėms klausimu.
Laimėjimai abiejose Kongreso
institucijose buvo pasiekti abiejų
partijų vadovybėms suderinus
jėgas ir Baltiesiems Rūmams sti
priai įtaigaujant Kongreso na
rius.
Rugsėjo mėn. antrųjų savaitę
partijų Kongrese vadovų paskirti
Senato ir Atstovų Rūmų delega
tai (“conferees”) bendroje konfe
rencijoje privalės įstatymo pro
jektus suderinti į vienų visų api-

ALGIMANTAS S. GEČYS

mantį įstatymų ir pateikti abiejų
JAV Kongreso institucijų balsa
vimui. Kongresui patvirtinus ir
JAV prezidentui įstatymų pasi
rašius, įstatymas įsigalios.

(D.-Califomia). RichardG. Lugar(R. - Indiana), NancyLandon
Kasselbaum (R. - Kansas), Larry
Pressler (R. - Dakota).

Atstovų Rūmų delegatai:
Dante Fascell (D. - Florida),
Lee Hamilton (D. - Indiana).
Stephen Solarz (D. - New York).
Howard Berman (D. - Califor“Conference Committee“
nia),
Harry Johnston (D. - Flori
sudėtis
da), Eliot Engei (D. - New
Sekantiems delegatams yra York), VVilliam Broomfield (R. patikėta įstatymo projektų sude Michigan), Benjamin Gilman
rinimo atsakomybė:
(R. - New York), Jim Leach (R.
Senato delegatai:
- lovva), Douglas Bereuter (R. Claibome Pell (D. - Rbode Nebraska).
Island), Joseph R. Biden, Jr. (D.
Nuo mūsų spaudimo į
- Delavvare), Paul S. Sarbanes
(D. - Maryland), Alan Granston
(nukelta į 2 psl.)

Šiemetinė sausra pasiekė kelis
rekordus. Tokios ilgos sausros
nebuvo užregistruota per 111
metų,nuo 1881 m. 1959 m. lie
pos 13 d. Varėnoje buvo užregi
struota karščio 36,8 laipsniai
Gelsijaus. o šiemet rugpjūčio K)
d. ne tik Varėnoje, bet ir Ši
lutėje, Šiauliuose. Dotnuvoje.
Panevėžyje buvo 36 laipsniai
karščio, o Vilniuje — 35 laip
sniai. Vilniuje tokio karščio nėra
buvę.
Sausra išdžiovino žolę, pakirto
vasarojų. Vien tiesioginiai šios
sausros padariniai —apie 22 mi
lijardai rublių. O kur dar busi
mieji gyvulininkystės perdirbi
mo pramonės nuostoliai Tai
sunki nelaimė ne tik žemdir
biams, l>et ir visai jaunai neprik
lausomai Lietuvos valstvbei

Reikia skaičiuoti kiekvieną
grūdu kilogramų
Kalbėdamas apie planus, kaip
lengviau pergyventi sunkumus,
kuriuos atnešė sausra. Žemės
ūkio ministras Rimvydas Survila
“Lietuvois aido žurnalistui taip
aiškino:
Sausra supainiojo mūsų plan
us, sumanymus, balansus Da-

(nukelta į 2. psl.)

vulininkystės produktų apimtį,
kad Lietuvos gyventojai būtų
aprūpinti produktais, o tarpval
stybinių susitarimų pagrindu —
energetiniais ištekliais.
Pašarų importas

Statoma Vilkaviškio nauja katedra, 1992 m. birželio 20 d. N’uotr. Liudo Tamošaičio.

SAUSRA PRIDARĖ NUOSTOLIŲ LIETUVAI
(atkelta iš I psl.)

savo pranešime skelbia, esant
sausiems orams,
išaugintas
bar kuriamas naujas balansas, tik
mažas pašarinių augalų derlius.
jau ant mažiau patikimo pagrin
Jvairių rūšių pašarų žiemai bus
do.
sukaupta tik pusė (50%) per
Specialistai apskaičiavo, kad nykščio kiekio.
šiemet surinksime 1,5 mln. t,
Atsižvelgiant į šiais metais nu
arba maždaug 40 proc. grūdų matomų sukaupti pašarų kiekį,
mažiau, negu turėjome pernai. tikimasi per 1992/1993 metų žie
Tai labai didelė netektis ir, aiš mojimo laikotarpį išlaikyti tik
ku, tiek grūdų nepajėgsime nu 1.500 tūkst. galvijų (iš jų 620
sipirkti.
tūkst. melžiamų karvių), 1(XX)
Neseniai j labiausiai sausros tūkst. kiaulių ir 10 milijonų
nukentėjusius rajonus nuvežė paukščių. Tuo būdu iki žiemoji
me užsienio šalių ambasadorius, mo pradžios reikėtų išskersti 620
kreipėmės pagalbos į tarptautines organizacijas, užsienio vals
tybes.
Žmonės mandagūs, žada, ta
čiau iš patyrimo žinome, kad jo
kia parama visų nuostolių nepa
dengs. Tiirėsime patys savo var
gą vargti, suktis, ieškoti išeities.
Pašarų
sukaupsime
perpus
mažiau negu peniai. Todėl
reikės būti labai taupiems,
skaičiuoti kiekvieną grūdų kilo
gramą, kiekvieną šieno ar siloso
centnerį. Iš valstybės išteklių
galbūt galėsime paremti tik kai
kuriuos paukštynus, gyvulinkystės kompleksus.

Bet patariu gerų dėdžių ne
laukti: nori gyventi, dirbti ir
uždirbti, sukis pats, ieškok part
nerių, dalį produkcijos keisk į
grūdus.
Prisieis mažinti
gyvuliu skaičių

Deja, to neišvengsime. Tačiau
labai svarbu išlaikyti kuo dau
giau karvių, veislinių telyčių,
veislinių kiaulių. Dauguma ūki
ninkų pašarų nestokos. Atlieka
mus grūdus, pašarus reikėtų
parduoti kompleksams, paukšty
nams. Vyriausybė numato skirti
dideles premijas tiems žemdir
biams, bendrovių nariams, kurie
per žiemą išlaikys daugiau gyvu
lių. Apskritai Vyriausybė žemės
ūkiui remti numato skirti nevie
ną milijardą rublių.

tūkst. galvijų ir 910 tūkst. kiau
lių. Siekiant užtikrinti ritmingų
Lietuvos mėsos fabrikų darbų,
reikia papildomai virš numatyto
70 tūkst. tonų e purto į NVS
šalis) eksportuoti apie 30 tūkst.
tonų mėsos ir mėsos produktų.

Atsižvelgiant j tokį ženklų gy
vulių skaičiaus sumažinimų, Lie
tuvai dar truks 12(X) tūkst. tonų
grūdų (iš jų 4(X) tūkst. tonų mai
stinių) i 150 tūkst. tonų sojos iš
spaudų. Minėtas importuotų
pašarų kiekis sudarytų sąlygas
1993 m. pagaminti minimalių gy

Žemės ūkio ministerijos žinio
mis, iki 1990 metų Lietuvos Re
spublika importuodavo apie
1300-1400 tūkst. tonų pašarinių
ir maistinių grūdų ir 200-300
tonų baltyminių ir kitų žaliavų
kombinuotųjų pašarų gamybai.
Tai leisdavo Lietuvoje papildo
mai pagaminti apie 500 tūkst.
tonų pieno ir 60 tūkst. tonų
mėsos (skerdienos).
1991 m. pradėjus irti Sovietų
Sąjungai, grūdų buvo gauta tik
787 tūkst. tonų, o 1992 m. Rusija
griežtai atsisakė parduoti grūdus
mainais į mėsos ir pieno produk
tus.
Dėl to šių metų pradžioje
buvo susidariusi grėsminga si
tuacija, aprūpinant Lietuvos
žmones duonos-pyrago gami
niais, miltais ir kruopomis, o
stambias gy vulininkystės ir pau
kštininkystės įmones, netu
rinčias žemės — aprūpinti bent
minimaliu koncentruotų pašarų
kiekiu.

aukščiau suminėtus delegatus
ir į abiejų partijų vadovus Kon
grese pareis tai, kaip griežtai
įstatymas pasisakys dėl Rusijos
kariuomenės iš Baltijos valstybių
atitraukimo ir jo užbaigimo.
Senato projektas

JAV’ LB Visuomeninių reikalų
įstaigos VVashingtone vedėja
Asta Banionytė peržiūrėjo arti
4(X) puslapius sudarančią įstaty 
minę medžiagą ir mūsų visuo
menės orientacijai atrinko bei
susumavo Baltijos valstybes
liečiančias projekto dalis.
Senato priimtas projektas (S2532) aiškiai sako, kad Lietuva,
Latvija ir Estija neįeina į šiuo
paramos įstatymu remiamų ne
priklausomų sandraugos valsty
bių sudėtį. Nepaisant šio pareiš
kimo, projekte esama pataisų
forma įneštų priedų, kurie kvali
fikuoja Baltijos valstybes kai ku
rioms specifinėms programoms.
Senato projektas paramai gau
ti nustato kriteriumus: valstybės
privalo vengti nenormaliai aukš
tų krašto gynybai išlaidų, žmo
gaus teisių ir tarptautinių nuo
statų pažeidimo, karinės akcijos

vedimo prieš JAV draugiškus
kraštus ir 1.1.
Žadama finansuoti Sovietų su
projektuotų branduolinių jėgai
nių apsaugos programas. Iš įsta
tymo teksto neaišku ar Ignalinos
jėgainė įeitų į tą paramą.
Pramatoma įsteigti Amerikos
komercijos centrus Rytų Euro
pos valstybėse ir nepriklausomo
se buvusios Sov. Sąjungos res
publikose. Pagal šį formulavimą
Lietuva įeitų.
$6 bilijonai skiriami valiutai
stabilizuoti — $3 bilijonai rub
liui ir $3 bilijonai kitų valstybių
valiutoms. Lietuva specifiniai
paminėta.
Senato projektas atšaukia bu
vusiems marksistin iam-len i n istiniame kraštams (jų tarpe ir Bal
tijos
valstybėms)
praeityje
uždėtus draudimus — su
varžymus naudotis EksportoImporto Banko ir Paramos
Užsieniui Akto teikiamomis
lengvatomis.
J Support for East European
Democracie.s (S E E D) įstatymą
įnešama techninė pataisa. Iki
šiol minėtas įstatymas paramą
teikia tik Lenkijai ir Vengrijai.
Sąrašas praplečiamas, įjungiant
Lietuvą, Latviją, Estiją, Bulgari
ją, Rumuniją, Čekoslovakiją ir

Nuo gegužės mėnesio vidurio
vyraujanti sausra padarė didelę
žalą kultūriniams augalams.
Išankstiniais duomenimis Lie
tuvoje visų kategorijų ūkiuose
nuo sausros žuvo: vasariniai javai
— 148 tūkst. ha plote (20% nuo
visų vasarinių javų ploto), 10
tūkst. ha bulvių (8%), 8 tūkst.
ha linų (36%), 2,7 tūkst. ha cuk
rinių runkelių (8%), 2,3 tūkst.ha

buv. Jugoslavijos valstybes.

Šen Robert C. Byrd rūpesčiu
Senato projektas Baltijos vals
tybėms suteikia teisę naudotis
kredito lengvatomis, iš JAV gau
nant mirtį nesukeliančius (nonlethal) karinius objektus pagal
1961 m. priimto Paramos Užsie
niui Akto ginklų eksporto kon
trolės programą.
Senato projektas susilpnino
DeConcini-Pressler pateiktą pa
pildymą dėl Rusijos kariuo
menės atitraukimo iš Baltijos
valstybių. Tik dvylikai (12)
mėnesių praėjus nuo įstatymo
įsigaliojimo, JAV prezidentas
privalės nuspręsti ir patvirtinti
Kongresui, kad Rusija yra pada
riusi reikiamą pažangą išvedant
kariuomenę, kad kariniai ma
nevrai nevykdomi be Baltijos
valstybių sutikimo, kad nėra
pažeidžiami Baltijos valstybių
vandenys bei erdvė, kad naujo
kai nėra įvedami į Baltijos val
stybės esančius Rusijos karinius
dalinius. Jei Rusija nepaklus
įstatymu pramatytiems reikala
vimams, JAV parama galės būti
nutraukta.
Šen. Bill Bradley įneštas prie-

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West-St^Simsbury, Conn.
06070. Tel. 203 651-0261.
SHALINS FUNERAL 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. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas.
Daug vietos automobiliam pastatyti.
BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla.,
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN
MEMORY GARDENS, 101 58th Sf., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERTRUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar
norite būti J. Andriušio klijentais.
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VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter JSarden Tavern.
•4883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm^ bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, Oueens,
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.
LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr.,
70 Curtis St., Auburn, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais
9-10 vai. ryto WNWK 105.9 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 Park Place, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tel. 212
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondominijumų reikalai. Turi leidimą prak
tikuoti New Yorko valstijoje.
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 Lithuania” programa, vedama anglų kalba iš
tos pačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet.
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., VVatchung, NJ 07060.
Tel. 908 753-5636.

MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja vi
suose teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadway, Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 - 962 - 5810.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI
IR
NEMOKAMAI
PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK,
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE ĮSTAIGA PRIE ŠV JONO KAPINIU

KVECAS
JONAS
J933 + l 976
TAI MUSU VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE

”---------------------- - --------—VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA

Nuo š. m. rugpjūčio 15 d. ge
rokai padidinamos mėsos, pie
no, vėlyvųjų bulvių, cukrinių
runkelių palaikomosios kainos.
Vien tik dėl to žemdirbiai šiemet
papildomai gaus 6 milijardus ru
blių.

•
•
•
•
•
•
•
•

Kita vertus, turime žinoti,
kad, sutrikus pinigų atsiskaity
mams, dabar Rusijai nebetiekiame mėsos ir pieno produktų.
Todėl jų atsargos pas mus didėja.
Deja, mūsų saugyklos, šaldytu
vai ne tokie talpūs. Nereikėtų
laukti ir tikėtis, kad mėsos kom
binatai supirks visus gyvulius.
Vertėtų daugiau skersti patiems
ir pasirūpinti atsargomis.

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

Pašaru derlius

Kaip Žemės ūkio ministerija

Bulvių derlius numatomas tik
apie 800 tūkst. tonų, kai tuo tar
pu pernai jų buvo prikasta dau
giau kaip 1,5 milijono tonų.
Ypač stipriai nuo sausros nu
kentėjo linai: linų pluošto ben
dras derlius numatomas tik apie
4,3 tūkst. tonų arba 33% gauto
pernai.
Cukrinių runkelių bendras
derlius gal sieks apie 500 tūkst.
tonų (60% ankstesnių metų der
liaus).

Kultūriniai augalai

REIKALINGA SKUBI VEIKLA
< atkelta iš / p.s/.j

(12%) lauko daržovių.
Žymi dalis išlikusių vasarinių
augalų ir žiemkenčių taip pat yra
pažeisti sausros. Prognozuoja
mas vasarinių kultūrinių augalų
derlius bus 2-3 kartus mažesnis,
lyginant su išaugintu praėjusiais
metais.
Bendro grūdų derliaus tikima
si tik apie 1,5-1,7 milijonų tonų,
t.y. tik 45-50% ankstesnių metų
derliaus (1991 m. buvo prikulta
3,347 milijonai tonų grūdų).

Prie Palangos tilto 1992 m. vasarą. Nuotr. Viktoro Kapočiaus
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Darbo dienos proga
Rodos, nebereiktų kalbėti apie
darbą. Per metų metus tiek daug
prikalbėta, prirašyta. Ir mūsų
laikraštis juk savo antraštėje turi
tą pačią šaknį, darbo problemų
sprendimas jį pašaukė gyveni
mam
Bet šis pokalbis apie darbą vėl
iškyla, kai sutinkame žmones iš
buvusios Sovietų Sąjungos. Jie į
darbo problemą visai kitaip
žiūri. Komunizmas norėjo So
vietų Sąjungoje atkurti darbinin
kų rojų, t. y. kuo geriausiai
išspręsti darbo problemą. Savo
darbo pradžioje, kurdami socia
listinę darbo valstybę, jie žiau
riom formom naikino aristokrati
ją, turtingąją klasę. į valdžią
iškėlė proletariatą. Tikėta, kad
dabar ateis tos laukiamos laimės
dienos visiems darbininkams.
Bet tuoj pat komunistinėje sant
varkoje ėmė augti nauji turtuo
liai, komunistinė buržuazinė
klasė, kuri pralenkė net buvusią
nušluotą senąją buržuazinę
klasę. Prisidengę komunizmu,
apsukrieji vadai susikrovė tur
tus, įsitaisė liuksusines vilas. Kas
nusilenkė valdžiai, komunistų
partijai, kas ją be atodairos
gyrė, tas gyveno gerai ir nedirb
damas.

Kiekviena didesnė, svarbesnė
miesto gatvė turi savo istoriją.
Jei jos grindinys mokėtų kalbėti,
daug ką galėtų papasakoti: kokie
žmonės čia ėjo, karaliai ar impe
ratoriai važinėjo, kokios puoš
nios, įmantrios karietos ar
diližanai čia dardėdavo dar tais
laikais, kai nebuvo nė autpmobilių bei autobusų, o ką jau kalbėti
apie lėktuvus ar malūnsparnius.
Ir Marijampolės Vytauto
gatvė turi savo istoriją, tiesa, ne
tokią seną, bet vis tiek istoriją.
Tik paklausykim, ką byloja sena
sis miesto grindinys, kartais iš
lendąs iš po asfalto.
Gatvės pradžia siekia maž
daug 1829 m., kada buvo nutie
stas St. Peterburgo - Varšuvos
plentas. Kadangi miestas iš
sidėstęs abipus šio buvusio plen
to, todėl per Marijampolę einan
ti dalis pradžioje buvo pavadinta
Varšuvos gatve, liaudiškai kal
bantį varšuvine. Ir namai buvo
ne tokie. Jei šiaurinėje miesto
dalyje vyravo mūrinukai, tai pie
tinėje — medinukai ir tik žymiai
vėliau ir čia ėmė atsirasti mūro
statiniai. Šia gatve 1812 žygiavo

Laiškas iš Marijampolės (2)

KĄ PASAKOJA SENASIS GRINDINYS
VIKTORAS GULMANAS

prancūzų maršalas Michel Ney,
Kvietiškyje įsirengęs savo štabą.
Tais pačiais metais, pralaimėjęs
karą su Rusija, pats Napoleonas
vėjo greičiu prašvilpė. Matė ši
gatvė ir 1831 m. bei 1864 m. su
kilimus, jų kovas su žymiai gau
sesne ir stipresne carinės Rusijos
armija.

Prieš patekdama į Sovietų Są
jungą, Lietuva buvo visai kito
kia. Ji turėjo sveiką pažiūrą į dar
bą. Nuo pat mokyklos suolo bu
vo kartojama: “Kas nedirba,
mielas vaike, tam ir duonos duot
nereikia”.
Visi nuo pat mažens dirbo,
plušėjo, saugojo savo namus,
savo tėviškę. Lietuvių tauta yra
darbšti, tvarkinga, sugebanti or
ganizuotis, įvykdyti didelius
projektus. Nelaukdama kokios
nors paramos, tauta pati moka ir kaip vienas poetas, sulaukęs jau
suprojektuoti ir įvykdyti. Juk iš 85 metų, dirba savo gėlių sode
dulkių kėlėsi Lietuva po Pirmojo lyje. Kiekvieną rytą keliasi, lai
pasaulinio karo, o ką ji nuveikė sto, prižiūri. Draugaudamas su
per 20 nepriklausomybės metų!
gėlėmis, jis suranda naujų min
Atvykę užsieniečiai stebėjos čių, taip rašo naują poeziją. Dar
tokia didele Lietuvos pažanga, bas jį palaiko, skatina neištižti,
sugebėjimu orientuotis ir dirbti.
nepasiduoti.
Bet Lietuva pateko į Sovietų
Atvykę iš Lietuvos mūsų sve
Sąjungos nelaisvę. Ją okupavo ir čiai dažnai nesupranta mūsų. At
jai primetė svetimą gyvenimo si rodo, kad ir čia yra tokia santvar
stemą, kuri per keletą generaci ka, kaip tenai, kad valstybė išlai
jų pakeitė mūsų žmones. Jie ne ko visus, visiem duoda tai, ko
beturi iniciatyvos, nebenori or reikia. O jiem reikia labai daug,
ganizuotis, dirbti, kad susitvar tai ir turi broliai emigrantai
kytų savo ūkį. Jie nori kuo len jiems daug duoti.
gviausiai pragyventi dieną, kuo
Ir davimas turi savo ribą.
mažiausiai dirbant. Įstaigose su Amerikoje visi turi natūralų jau
tinkame blogą patarnavimą. Tas smą kitam padėti, pagelbėti, bet
pats ir restoranuose, gamyklose, tokiu atveju ir tas žmogus, kuris
krautuvėse. Niekas neskuba, ne- paramą gauna, turi būti dėkinge
- suinteresuotas patarnauti klien- snis, šiltesnis. Kiek iš Amerikos
''‘Čia ir išsiskyrė gyvenimo tikišvyko apdovanotų žmonių, dak
^fovė* ir partijos propagandinė
Teko pažinti vieną tokį tipingą tarų, profesorių, inžinierių, ku
tikrovė. Paprastieji žmoneliai, ta ano režimo žmogų. Nueina į dar
rie net padėkos žodelio nepa
vadinamoji darbo liaudis, turėjo bą. Dirba geležinkelių sistemo
rašė. Todėl darbo žmogui ir
metų metais vargti, sunkiai dirb je. Visas jų grupės uždavinys kuo
skaudu, kad tie nelinkusieji į
ti ir nieko neužsidirbti, nes vi greičiausiai nustumti susikau
darbą nebesupranta dirbančių
skas buvo valstybės.
pusį darbą, paskui sėdėti ir iš jų. Žinoma, ne visi tokie, bet jų
Kur yra valstybės turtas, ten gerti butelį. Taip diena dienon.
daug.
įsivyrauja nepagarba tam turtui.
Išeivija tebeturi sveikas seno
Praeis dar nemažai laiko, pasi
Žmogus to turto negerbia. Kai viškas pažiūras į darbą. Ji žino,
keis ir generacijos, tada išaugs ir
tik gali, vagia. Kur valstybinis kad reikia dirbti, vaikus išmoks
tokie, kurie supras, kas yra dar
darbas, tai jis suka, simuliuoja, linti, pagerinti gyvenimą, apval
bas ir ką jis reiškia žmogaus gy 
nesąžiningai dirba. Jis sau galvo dyti naują technologiją.
venime. Per darbą susikuri sau
ja: ir kam stengtis, juk tai val
Amerika visa yra darbo egzistenciją, išugdai pagarbą ki
stybės, o valstybė nesugrius,
tėvynė, kuri turi didelę pagarbą tam asmeniui ir meilę savam
nuostolius padengs iš kitų sąskai
darbui. Teko matyti televiziioie. kraštui.
tų.
buvo garbinamas ant kalvos į
šiaurę nuo Olimpijos. Kalva
buvo jam pašvęsta ir nūdien te
IŠ KELIONĖS TIK ASILAS
bevadinama Kronion — “Laiko
kalva” vardu.
NEGRįŽTA ARKLIU
Olimpijoje buvo garbinamas
III
ir
Pelops — paslaptingas didvy
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje
ris, davęs savo vardą visam PeloANTANAS RUBŠYS
gj
ponesui. Dzeuso — “žmonių ir
Manhattan College
O1
dievų tėvo” kultas ilgainiui įsivy
ravo šventajame Olimpijos miš
kelyje, — jam buvo skiriamos
žodžiu visoje Žemėje. Jos vardas gausios aukos — nors ir kiti
Vėl keliaujame. Olympia —
yra Olympia — Olimpija.
šešiasdešimt devyni dievai čia
Dzeuso šventovė ne ant Olimpo
Pats vidurdienis. Važiuojame turėjo savo aukurus!
kalno, bet lygioje žemėje, ir vie
Olimpijos gatvėmis. Ne did
ta, kur 776 m. prieš Kristų įvyko
miesčio, bet Graikijos kaimo
Olimpiada ir olimpinės
pirmoji Olimpiada. Kelionė per
žaidynės
kalnuotą, bet sausą Arkadiją lėta gatvėmis. Čia, kaip ir Nauflione,
ir migdanti. Daugeliui norisi turistinis viešbutis už “miesto”.
Nūdien įprasta olimpiadą su
užmerkti akis ir snūstelti. Vieš Net viešbučio vardas toks pat: tapatinti su olimpinėmis žai
kelis siauras ir vingiuotas, todėl Amalia. Esame laukiami! Stalai
autobusas dažnai turi staiga stab paruošti pietums.
telti. Nors gidė buvo žadėjusi,
Senieji Olimpijos mitai
kad sustosime Magalopolyje
“didžiausio’ Graikijos amfiteat
Olimpijos apylinkės žalios, ra
ro apžiūrėti, bet nesustojame.
mios ų patrauklios. Slėnis iš
Matyt, jai pagailo miegančiųjų ir
puoštas platanų ir alyvmedžių
nenorėjo jų budinti. Prie Kipari
miškeliais. Nors Apolonas ir ra
suos (Kyparissia) pasiekiame logino žmones eiti į kalnuotą Delfų
nijos jūrą. Autobuse maloniau,
apylinkę, žmonės rinkosi Olim
— per langus veržiasi nuo jūros
pijos lygumėlę sau apsigyventi,
Šviežias, vėsus oras. Pajūryje
nes ji buvo lengvai pasiekiama
daug žalumos.
ir maloni. Jau II tūkstantmetyje

Vietos, kaip ir žmonės, turi
savo likimą. Tolimame Graikijos
užkampyje, vakariniame Pelo
poneso šone, tarp Alfeos ir Kladeos upių yra vieta, tapusi pir
muoju atletų židiniu ir šventu

prieš Kristų čia žmonės statėsi
gyvenvietę. Pirmieji Olimpijos
gyventojai nepažinojo nei Dzeu
so, nei Olimpo kalno dievų. Jie
garbino Kronos — Laiką. Sena
sis dievas Kronos, Dzeuso tėvas,

Atidarius berniukų gimnaziją
1867 m., gatve pražygiuodavo
tautinio atgimimo veikėjas Pet
ras Kriaučiūnas, eidamas mokyti
jaunimo lietuvių kalbos. Atgavus
spaudą, įsikūrė ir pirmoji lietu
viška mergaičių progimnazija,
kuriai vadovavo Marija Pečkauskaitė - Šatrijos Ragana. Kadangi
gyveno pačiame pietiniame
gatvės gale, ji tekina skubėdavo
pas savo mergaites, grakščiai at
sakydama į sveikinimus. Ramiai

susirinkimas, kuriame dalyvavo
Vincas Kudirka, ir buvo nutarta
leisti laikraštį “Varpas”. Praeida
vo šia gatve ir pulkelis jaunuolių,
kurie vėliau taps aukšto rango
Lietuvos karininkais, genero
lais. Tai pirmasis Lietuvos ka
riuomenės
vadas Silvestras
Žukauskas, kiti generolai: Zeno
nas Gerulaitis, Juozas Grigaitis,
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LIETUVA REMIA JT PASTANGAS
Lietuvos Misija Jungtinėms
Tautoms praneša, kad dvi dienas
trukusiame pasitarime Jungtinių
Tautų Generalinėje Asamblėjoje
dėl kritinės padėties Bosnijoje ir
Hercegovinoje Lietuvos delega
cija parėmė reikalavimus siekti
greito ir teisingo krizės sprendi
mo.

Islamo šalių konferencijos ini
ciatyva, rugpjūčio 24-25 dieno
mis pirmą kartą Generalinėje
Asamblėjoje nuskambėjo disku
sijos apie buvusios Jugoslavijos
respublikų likimą. Daugiau kaip
50 šalių iš visų pasaulio regionų
pasmerkė besitęsiančią serbų
agresiją prieš Bosnijos-Hercegovinos, suverenios JT narės, ne
priklausomybę ir teritorinį vien
tisumą. Ypatingai delegacijos
pasibaisėjo serbų bandymais iš
varyti neserbų tautybės gyven
tojus iš savo okupuotų teritorijų.
Daugelis atstovų taip pat iš
reiškė savo nusistatymą nesu
teikti diplomatinio pripažinimo
Jugoslavijos valstybės likučiui.
Islamo šalių konferencijos pir
mininko, Turkijos iniciatyva,
Asamblėja svarstė išsamų rezo
liucijos projektą, kuriame smer
kiami serbų bandymai padalinti
Bosnijos-Hercegovinos valsty
bę, raginama nepripažinti jokių
teritorinių užgrobimų, ir reika
laujama nedelsiant išvesti visas
svetimas karines pajėgas iš Bo
snijos teritorijos. Rezoliucijos
kosponsorių sąraše buvo Lietuva
ir kitos Baltijos valstybės.

Marijampolėje Vytauto gatvės pradžia ir J. Basanavičiaus
aikštė. Dešinėje — dalis pašto su paminkline lenta, rodančia,
kad čia stovėjo pastatas, kuriame 1888 m. buvo nutarta leisti
“Varpą”. Gilumoje — viešbutis Sūduva. Nuotr. V. Gulmano

dynėmis, bet tai yra keliasluoksnis vardas. Graikams olimpiada
buvo ketverių metų laikotarpis
tarp dviejų olimpinių žaidynių.
Pagal olimpiadas graikai skai
čiavo laiką, laikydami jų pradžia
776 m. prieš Kristų.
Romėnai skaičiavo laiką “Ab
Urbe Condita” — “Nuo Romos
įkūrimo” 754 m. prieš Kristų, o
graikai nuo pirmosios olimpia
dos. Taigi tiek graikai, tiek
romėnai laiko skaičiavimu susi
domėjo bemaž tuo pačiu metu!
Olimpinės žaidynės buvo
graikų iškilmės ir sporto var
žybos dievo Dzeuso garbei, ku
rios vykdavo kas ketvirti metai.
Jose dalyvaudavo visi graikų
miestai-valstybės ir jos trukdavo

Krikščionys pasistatė šventnamį Olimpijoje. Nuotr. kun. prot.
Antano Rubšio

praeidavo Šv. Mykolo bažnyčios
vargonininkas,
kompozitorius
Jonas Benderius po savo tradici
nio pasivaikščiojimo karališkaja
me sode, sveikindavosi su pa
žįstamais miesto inteligentais. O
kur dar tuometiniai gimnazistai
Jonas Basanavičius, Vincas Ku
dirka? Kaip tik čia, kur dabar yra
centrinis paštas, buvo Amsterdamskio viešbutis Europa. Jame
1888 m. įvyko slaptas inteligentų

penkias dienas. Pirmąją ir penk
tąją dieną vykdavo iškilmingos
eisenos, aukų nešimas ir apei
gos, o kitomis dienomis — vyrų
ir jaunuolių sporto varžybos.
Varžybų metu tarp miestų-valstybių turėjo būti taika. Kartu su
atletais į Olimpiją atkeliaudavo
ir miestų-valstybių ambasadoriai
taikai palaikyti ir ginčams spręs
ti.
Olimpinės žaidynės buvo iški
liausias graikų festivalis nuo VI
iki IV a. prieš Kristų. Programą
sudarė kumštynės, važnyčiuotojų lenktynės, penkiakovė — bė
gimas, ieties ir disko metimas,
šuoliai į tolį, imtynės — ir meno
konkursai. Žaidynėse dalyvauti
galėdavo tik pilnateisiai graikų
miestų-valstybių vyrai ir jaunuo
liai, o vėliau ir romėnai. Nugalė
tojai — olimpionikai buvo apdo
vanojami alyvmedžių šakelių
vainiku, įgydavo ekonominių bei
politinių privilegijų ir būdavo
dievinami. Ilgainiui mėgėjų
sportas Graikijoje tapo profesija,
dažnai vedė į kruvinas varžybas,
o ne sykį baigdavosi ir mirtimi.
Moterys, svetimtaučiai, ver
gai ir vyrai, netekę gero vardo,
negalėjo dalyvauti varžybose.
Žaidynių varžovai turėjo ištiki
mai treniruotis per dešimt mė
nesių prieš varžybas, praleisti
trisdešimt dienų Elis piliečių,
olimpinių žaidynių teisėjų, prie
žiūroje ir prisiekti, kad jie

Posėdžio metu Rusijos atsto
vai stengėsi sušvelninti rezoliu
ciją Serbijos atžvilgiu, bandyda
mi iškelti ir Kroatijos ginkluotų
jų pajėgų atsakomybę už padėtį
krašte. Rezoliucijos kosponso
rių iniaciatyva, Asamblėja at
metė Rusijos siūlytas pataisas ir
priėmė visą rezoliuciją be pakei
timų, balsuojant 135 šalims už,
1 — prieš (Jugoslavija) ir 5 susi
laikius. Rusijos Federacija buvo
vienintelė Europos valstybė, su
silaikiusi per balsavimą.

sąžiningai treniravosi varžy
boms. Pradžioje olimpinės žai
dynės apsiribojo bėgimu. Koroebas buvo pirmasis bėgimo
lenktynių olimpionikas 776 m.
Graikų moterims nebuvo lei
džiama nei dalyvauti varžybose,
nei jas stebėti. Mat vyrai varžėsi
“gymnoi” — nuogi. Beje, graikai
skulptūroje tik Afroditę vaizdavo
nuogą, o moterį aplamai vaizda
vo aprengtą. Tuo tarpu vyrus
skulptūroje graikai vaizdavo
nuogus. Moterys sukūrė savo
olimpines žaidynes, vadinamas
Heraea, Heros, dievo Dzeuso
žmonos vardu. Ir jos buvo šven
čiamos kas ketvirti metai.
Olimpionikų sąrašą nuo 776
m. prieš Kristų iki 217 m. po
Kristaus sudarė Julijus Afrikie
tis. Jis pasiekė mūsų laikus isto
riko Eusebijaus raštuose.
Olimpinės žaidynės yra ir iški
liausios šiuolaikinės tarptautinės
sporto varžybos. Romai valdant
Graikiją, olimpinės žaidynės iš
sigimė. Ilgainiui Teodosijus I,
Romos imperatorius, jas uždrau
dė. Šiuolaikinių olimpinių žaidy
nių atgimimas prasidėjo XIX a.
Prancūzų barono Pierre de Coubertin pastangų dėka olimpinės
žaidynės buvo atgaivintos ne
Olimpijoje, bet Atėnuose 1896
metais ir yra švenčiamos kas ket
virti metai.

(Bus daugiau)

LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION
(TAUTOS FONDAS)
P.O. Box 73, VVoodhaven, NY 11421
AUKOS 1991 M. GRUODŽIO MĖN. — 1992 M. LIEPOS MĖN. MIRUSIEMS PAMINĖTI

A.A. Jono Anyso atminimui: $100.00: A. Anysas, CANADA.

Ą.A, Jono Naviko atminimui: $100.00: V. 4 S. Savukynas, NY.

Ą.A. Antano Bacevičiaus atminimui: $10Q.0Q: R.& C. Danley, MA. $5Q,QQ: A.D. 4
L. Keršis, CANADA; P. Lucas & šeima, MA;_B. Paliulis, MA; J.I.V.T.B. Rasys,
MA; S.4 0. Venckus, MA. $40.00: J.S A. Štarinskas, MA; S.4 E. Vaškelis, MA;
V.4 A. Virbickas, CT; $30.00: V.G. Margaitis, MA; J.& A. Navickas, MA.
$25.00: T. Ashmanskas, MA; E.4 V. Austras, MA; G.& V. Čepas, MA; D. Eikinas,
MA; E.4 I. Jansonas, MA; A.4 A. Januška, MA; E. Kleinas, MA; C.4 G. Kulawas,
RI; A.4 D. KunČaitis, MA; A.4 T. LeBlanc, MA; V.4 L. Liaugius, MA; A.
Mažiulis, MA; G.4 L. Subatis, MA.
$20.0Q:
V. Aukštikalnienė, MA; J.& A.
Dabrila, MA; E. Didžbalienė, CT; S. Galdikas, MA; V. Gaunt, MA; S. Gruzdienė,
MA; T.& I. Janukėnas, MA; J. Keddy & šeima, MA; V.& A. Kubilius, MA; M. Lucas,
NY; P; McNally, MA; S.4 L. McVilliams, MA; G.4 S. Merritt, NY; S.4 A.
Norvaiša, MA; J.4 V. Štarinskas, MA.
$15.00: R.4 C. Carlson, MA; D.P.
Kasiulis, MA; R. P. ^Nenortas, MA. $10.00: G. Contrada, MA; D. Griffiths, MA; R>
Jakutis, MA; 0. Mucinskienė, MA; E. Valiukonienė, MA.
.

A,A. Antano Novickio 20 metu mirties atminimui: $100r0£: Ž- Ratas, NY.

A-A; Ievos Banienės atminimui: $50.00: StaŠky ir Laurų šeima,. MI. $25.Q0: A.4
N. Čerekas, MI; K.4 R. Radauskas, MI. $20.00: L.& P. Heiningas, MI. $10,00:
J.& O. Briedis, MI; A.S T. Merkevičius, MI; A.4 V. Shurkus, MI.

A.A. Elzbietos Baukienės atminimui: $10.00: A. Klimkaitis, MI; V. Slušnys, MI;
A.4 R. Vaitiekaitis, MI.

A.A. Juozo Budrio atmininmui:
Rudokas, IL.

$15.00: J.M.

Bagdžius, IL.

$10.00: S.4

S.

A.A Sofijos Graužinienės atminimui:

B. Pakštas,
Merkevičius,

$25.00: I. Petrauskas, IL.

Ą.A. Stasės Indreikienės atminimui: $30.00:
S.4 P. Jokubauskas, IL;
P.
Povilaitis, IL.
A.A. Felikso Jarašiaus atminimui: ‘"$2 5', 0 0T J"? Žostautą s, FL.
$ŽO.QO: E.
Šatraitis, FL; J.L. Žvynys, FL.
$15:(MH ' A*. S” I ;Mač i o n i s, FE.- ^ĮOiOO: K. 4 A.
Jasinskas, FL; V. Urbonas, FL.

A.A. Juozo Jenecko atminimui:
$20.00: L.4 P. Heiningas, MI. K.4 R.
Ražauskas, MI; A.4 Y. Zaparackas, MI.
$10.00: B. Čečkienė, MI; P. A.
Kaušteklis, MI; A.4 T. Merkevičius, MI; A.4 V. Pešys, MI; B.4 0.
Rūkštelė,
MI; A.4 V. Shurkus, MI; G. Špakauskas, MI; V. StaŠkus, MI.
Ą.A. Alfonso Juškos atminimui: $100.00: V. J. Matulis, FL.
$50.00: G.
Balanda, MI; R.4 V. Janukaitis, MI. 40.00: A. Staniulienė, MI. $25,00: J.4
G. Asminas, MI; K.4 R. Ražauskas, MI. $20.00: I. Alantas, MI; A.4 B. Bublys,
MI; S. Bublienė, MI; B. Čečkienė, MI; A. Klimkaitis, MI; J.4 R. Mikaila, MI;
H. 4 A. Monschau, MI; A.& G. Norus, MI; R.4 H. Petrauskas, MI;
A.4 D. Račka,
MI; V. Staškus, MI.
$15.00: E. Bulotienė, MI; V.4 E. Čižauskas, MI; L.P.
Heiningas, MI; A.4 B. Žukauskas, MI.
$10.00: B. Čiunkienė, MI; K.4 E.
Gogelis, MI; I. Laurus, MI; V. Laurus, MI; A.4 S. Manvydas, MI; L. Mingėla,
MI; C.4 0. Šadeika, MI; V. Šepetys, MI; A.4 V. Shurkus, MI; F.P. Viršila, MI.
A.A. Juozo Kapačinsko atminimui:
$50.00: V. Lietuvininkas, IL. $20.00:
Z.
Blaszynska, IL; J.4 I. Sutrinavičius, IL. $15.00:
A. Repšienė, IL. $10.00:
A.4 Z. Juškevičius, IL. $5.00: H. Fulcroir, IL.

$100,00: V. 4 J. Žade ikis, IL.

Ą.A. Petro Oko atminimui: $25.00: B.4 J. Brasauskas, MD; V.K. Dūlys, MD ; A.4
E. SkudŽinskas, MD; A. Svotelis, MD; A.4 R. Veliuona, MD.
Ą.Ą, Stepono Paulausko atminimui: $2QQ: K. Čiurinskas, IN.
Ą.A. Vlado Pažiūros atmininmui: $500,00:

A. Pažiūra, CA.

A.A. Rimos Petrauskienės atminimui: $50.00: A.R. Petrauskis, OH. $20t00: Z.
Jakulis, CT. $15.00:
P.4 A. Razgaitis, OH.
$10.00: E. Platt, OH; J.4 R.
Skavičius, OH.

A±2h_ _ Sofijos Petravičienės atminimui: $25.00: B.4 P. Gnodke, MI;

$20,00:

K.4

R. Ražauskas, MI; $10.00: A.4 R. Vaitiekaitis, MI.

A.A. Emos Pusneraitienės
Šiaučiūnas, IL;

atminimui:

$20.00: K.

Šilinis, IL.

$10,00:

Rasteniu šeimos Įamžinimui: $500.00: E. Rastenis, PA.

atminimui:

$100.00:

E.

Pakulis,

DE;

V.

Ą.A. Petro Žkėrio 2 metu mirties atminimui: $1,600.00: K. Škėrienė, IL.
Ą.A. Antano Šošės atminimui: $30.00: B. Kasakaitis, IL. $20.00: S. Plėnys, IL;
S. Virpša, IL. $10.00: A. Neverauskas; IL, V. Pavilčius, IL.

A.A. Antano Griniaus atminimui:
$50.00: J. Černiauskas, MN. $20.00:
S.Juškienė, MI; 1.4 S. Kaunelis, MI; A.4 I. Lukas, MI; A.4 G. Norus, MI; A.4
V. Osteika, MI; K.4 R. Ražauskas, MI; S. Šimkus, MI; V. Staškus, MI. $15,00:
E. Bulotienė, MI.
$10.00: S. Bartkus, MI; B. Čiunkienė, MI; V. 4 E.
Čižauskas, MI; E. Jodinskas, MI; W. Juzėnas, MI; J.4 V. Kinčius, MI; A.4 T.
Merkevičius, MI; L. Mingėla, MI; V. Patalauskas, MI; 0. Pusdešris, MI; B.4 O.
Rūkštelė, MI; J. Ruzgys, CA; C.4 0. šadeika, MI; SLA 342 Kuopa, MI; J. Šuopys,
MI; A.4 V. Shurkus, MI; A. Šileika-Vilkauskienė, CANADA; A. Žiedas, MI; M.
Žilinskienė, MI. $5.00: S. Račiukaitis, MI.

A.A. Algirdo Kasulaičio atminimui:
Radzevičiūtė, OH.

atminimui: $1Q,.Q&: L. Grūnavas, MI; $5.Q&: S. Račiukaitis,

ŽLA.__ Julijos Rūtelionienės
Rutelionis, FL.

A.A. Jadvygos Černiauskienės atminimui: $25.00: E. Bulotienė, MI.
A.A. Juozo Duobos atminimui: $20.00: K. 4 R. Giedraitis, MI;
CANADA; A.4 D. Račka, MI. $10.00: V.4 E. Cižauskas, MI; A.4 T.
MI; A.4 V. Shurkus, MI. $5.00: J. Petrauskas, CANADA. *

Ą.A. Stasio Ogjnto
MI.

$20.00: S.

Ą.A. Antano Stakėno atminimui: $1000.00: V. Stakėnienė, IL.
A.A. Kazimięros Stanevičiūtės atminimui: $200.00: E. Bartoševičius, MI.
Ą.A. Viktorijos
StaŠkevjČienės atminimui: $50.00: G.
Balanda, MI;- E.
Bulotienė, MI; K.4 R. Ražauskas, MI; J.4 G. Stankūnas, CT; O.4 V. Vaitas, MI.
$30.00: P.4 V. Balynas, MJ; E. Baublys, MI; R. Baublytė-Teschker, MI. $25.00:
S. Bliudžius, MI; A.4 N. Čerekas, MI; B. Čiunkienė, MI; O. Kopacz, MI; A.4 A.
Leparskas, MI; V. Patalauskas, MI; V. Tamošiūnas, MI; A.Witan, MI. $20.00:
C.4 S. Bankauskas, MI; P.4 M. BarteŠka, CANADA; B. Čečkienė, MI; R.4 A.
Čerškus, MI; V.4 E. Čižauskas, MI; L.4 P. Heiningas, MI; V. Jocys, MI; E.
Jodinskas, MI; 1.4 S. Kaunelis,
MI; J. Kavaliauskas, IL; A. K1imkaitienė,
MI; L. Mingėla, MI; K.4 D. Navasaitis, MI; A.4 G. Norus, MI; A.4 V. Osteika,
MI; A.4 D. Račka, MI.
$15.00: A.4 V. Pesys, MI; A.4 Y. Zaparackas-, iii /:
$10.00 : A. Bukšnys, MI; K.4 E. Gogelis, MI; J. Grinius,' MI; D. Jankienė^i-MI;
R. M. Jocys, MI; V. V. Memenąs, MI; C. Pliūrienė, MI; 0. Pusdešris, MI; C.4 0.
Šadeika, MI; V. Šepetienė, MI; A.4 V. Shurkus, MI; S.4 A. Skorupskas, MI; G.
Špakauskas, MI; K.4 A. Stašaitis, MI; J. Šuopys, MI; A.4 R. Vaitiekaitis, MI;
A. Šileika-Vilkauskienė, CANADA.

A.A, Martos Švarcienės atminimui: $50.00: A. Pažiūra, CA.
A.A. Malvinos Tamošiūnienės atminimui: $200.00: A. Tamoshunas, CT.
A. Ax. Pr. Aldonos Tauilenės atminimui: $150.00: Stankūnų seimą/A. Andriušis
MA. §ĮQQ.QQ: R.4 E. Modestas, IL; E. Repšienė, IL. $50?00: R.4 R. Griškelis
IL; B. Kasakaitis, IL; Z. B. Zapareckas, IL; $30.00: V.a J. Dailidė, IL
S.4
v. Rimas, il. §25.00: J. Antanaitis, FL; T.4 i. Bukaveckas, IL A.4 M.
Dailidė, IL; A.4 0. Garūnas, IL; V.4 V. Girdvainis, IL; 1.4 V. Jokša FL; K.
1 4
O. Rimas, IL; L. Šmulkštys, IL; G. Stapulionis, FL
A. Vanagūnas, IL; M.
Vitkus, FL; L.4 I. von Brown, IL.
$20,00: P.4 D. Bielskus, IL; A.4 S.
Didžiulis, IL; T. Gelumbauskas, IL; J. Grigaitis, IL; J. Gruzdąs, FL; F.4 V.
Kaunas, IL; A. Liorentaitė, IL; K.4 S. Radvila, FL; V.4 A. Šaulys, IL A.
Šes'plaukis, IL; S. Virpša, IL; J.4 J. Žebrauskas, IL. $15.00: S. Vanagūnas
IL. §10,QQ: L. Adrijauskas, FL; M. Baras, IL; S. Cesnavicius, IL; S. Kazlas
IL; K. Lukoševičius, IL; V. Pavilčius, IL; M. Rudaitis, FL; V. SaladŽius FL;
B. Sibber, IL; V. Šukienė, FL.
AdQ3__Telyčlenės atminimui: $10,00? J.4 v. Kinčius, MI.

A.A. Jono Kliorio atminimui: $100.00: R. Anelauskas, CA; V. Anelauskas, CA;
J.4 I. Jodelė, CA; J.4 P. Vilgalys, CA; $50.00: J. KliorĮkaitis, CANADA; A.
Paulionis, CANADA; R. Paulionis, CANADA; V. Paulionis, CANADA; J.4 J.
Petronis, CA; B.4 A. Seliukas, CA; K. Švarcas, CA; J.4 R. Tack, CA; L. Tumas,
CA; J. Žmuidzinas, CA. $30.00: J. Dzenkaitis, CA; G. 4 M. KliorĮkaitis, CA.
$20.00: 1.4 E. Bandžiulis, CA; E. Butkienė, CA; V.4 P. Norkus, CA; J. Pažėra,
CA. $15.00: V.4 I. Jasulaitis.
Ą.A. Tomo Kondrato atminimui: $100,00: V. Kondratas, NY.
A.A. Jono Kriščiūno atminimui: $75.00: E. 4 M. Kriščiūnas 4 Smolitz, IL; M.
Kriščiūnas, MI; V.4 V. Kriščiūnas, IL. $50.00: K.4 R. Ražauskas, MI. $25,00:
C. Smith 4 Šeima, MI. $20.00: J. Bartkus, MI; S. Bartkus, MI; L.4 P.
Heiningas, MI; C. Pliūrienė, MI.
$15,00: J.4 P. Grech, MI.
$10,00: E.
Bulotienė, MI; B. Čečkienė, MI; K.4 E. Gogelis, MI; I. Laurus, MI; A.4 V.
Pesys, MI; B.4 0. Rūkštelė, MI; C.4 0. Šadeika, MI; V. Šlikas, MI; V. Slušnys,
MI; V. Staškus, MI; A.4 B. Sukauskas, MI; J. Šuopys, MI; A.4 V. Shurkus, MI;
A. Sventickas, MI; K.4 K. Voodside, MI; $7,00: S. Račiukaitis, MI.
A.A. Algirdo Kuraičio atminimui: $10,00: G.E. Schacht, IL.

A_._A_._So_f i jos Meškauskienės atminimui: LM): K. Jonaitis, CANADA. $25.00: E. 4
Z. Carter, CANADA.
$20.00: A.4 P. Gudaitis, CANADA;* J. Nalys, CANADA.
$10,00: J.4 B. Ališauskas, CANADA.
A.A. Zigmo Mjšausko atminimui: $100,00: T. Mišauskienė, MI.
$25.00: J.
Čižauskas, IL; E. Daugilis, CANADA.
$10,00: V.4 E. Bačinskas, IL.

AJL__ Bjpnės__ Mykolaitienės__ atminimgį: $20,00: V. 4 E. Zebertavičius, FL.
$10.00: J. Kolinske, MI; B.4 0. Rūkštelė, MI; A.4 V. Shurkus, MI; V. Staškus,
MI.
A.A, Veronikos Narkus atminimui: $1PO.,.QP: L. K. Brisbin - Narkus, NE.

A.A, Jono THūno atminimui:
$5.00: A.4 J. Marma, IL.

$10,00: 0. BertaŠius, IL; A.4 S.

Didžiulis, IL

A.A. Anicetos Tllviklenės atminimui: $10.00: A. Sakalas, NY.

AxAi—Stasės Urbonienės atminimui: $25.00: A. Daunys, FL;
$20.00: A.4
e* r

I. Macionis, FL; B.S.

Matulevičius, FL.
•

S.4 M. Kasias, FL.
$10,00: a.4 A. Shukls
f

A.A. . Pi i -Kęstučio Valiūno atminimui: $50.00: A. Mackevičius, NY;
Vilgalys, NY; G. M.
Zaunius, NJ. $25.QQ: L. Tamošaitis, NY. $20 00
Alinskas, NY; M.4 G. Gulija, NY; Z. Jurys, NY.
v,vv
A.A.,.Jadvygos Varnelienės atminimui: $200,00: A. Varnelis, MI.
A,Ai-EdvardQ Žitkaus atminimui:

$250.00: J. Žitkus, il.

A.A._Petro Žolyno atminimui: $200.00: v. žolynlenė, il.

AiAx-10D0 Žostauto fllJBininmui: $25.00: K.4 D. Bobelis, FL.
Macionis, FL.

$15.00

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME UŽ PARAMĄ LIETUVAI IR
KVIEČIAME ATEITYJE AUKOTI LIETUVOS ATSTATYMUI

PER
TAUTOS FONDĄ

1.4 J.
T.4 R.

TEGYVUOJA ATKURTOJI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ

Gediminas Vagnorius, liepos 5 d. (tada dar Lietuvos ministras pirmininkas) priėmime
prieš tautinių šokių šventę sveikina naująjį Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininką
Bronių Nainį. Tarp jų Lietuvos
garbės konsulas Chicagoje Vaclovas Kleiza. Nuotr.
Kęstučio Miklo
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PLB SEIMAS — KALBA PREMJERAS VAGNORIUS
naudinga, ar ji reikalinga? Be
abejo, tokių abejonių nekyla.
Kiekvienas žmogus, kiekvienas
verslininkas, bet kurios srities
specialistas, kuris atvyksta į Lie
tuvą, kuris randa galimybę pri
sidėti prie tų procesų, kurie vyk
sta Lietuvoje, be abejo,yra labai
vertinga parama.
Ir mes tikimės, kad mes ir to
liau turėsime galimybę palaikyti
glaudžius kontaktus, taip pat be
tarpiškai su jumis bendrauti Lie
tuvoje.
Man šiandien norisi tarti
nuoširdžius
žodžius PLB
valdyboms, PLB pirmininkui
prof. Vytautui Bieliauskui, sei
mo pirmininkui Broniui Nainiui
ir visiems kitiems. Šiandien dar
kartą peržvelgiau tą didžiulę pa
ramą, kuri buvo nuolat teikiama
Lietuvai pradedant 88-tais me
tais, toliau 89-tais ir 90-tais me
tais, Pirmiausia turime padėkoti
ir uz finansinę paramą, kuri buvo
ypač reikalinga, kada Lietuva
neturėjo pakankamai lėšų, kada
Lietuvai tos paramos negalėjo
duoti
tuometinė
Lietuvos
valdžia”...

Klausimų buvo daug ir įvairių.
Juos visus premjeras atsakė, nepaisant to, kad kai kurie lietė ir
(Tęsinys iš pereito numerio)
jį patį.
Šių eilučių, autorius taip pat
Stebėdami išeiviją, jos politi
dalyvavo šioje konferencijoje ir
nes aspiracijas ir Lietuvos laisvi
pateikė porą klausimų.
nimo pastangas, mes žavėjomės
Į klausimą dėl galimybės stu
lietuvių išeivių gyvybingumu,
dentams atvykti studijų į JAV,
sugebėjimu svetimoje žemėje
kai jie nepajėgia net kelionę ap
įsitvirtinti, išsikovoti pagarbą
simokėti, atsakyta, kad tai nėra
Vakarų valstybių valdžios struk
kliūtis. Jo kanceliarijoje yra
tūroje, išmokslinti savo jaunąją
speciali tarnyba, speciali studijų
kartą, perduoti jai tėvų idealus,
direkcija, kuri svarsto visus
jų begalinį geismą matyti laisvą
prašymus ir daro sprendimus.
ir gimtąją žemę.
Klausiamas, kas bus, jei atei
Lietuvių Religinės Šalpos bei
nančiuose rinkimuose į seimą
Informacijos Centro veikla, Li
laimės kita pusė, tai yra Brazaus
tuanistikos Instituto įkūrimas,
ko šalininkai, ir kas daroma, kad
Lietuvių Enciklopedijos leidi
to neįvyktų, premjeras atsakė,
mas, plačios kultūrinės veiklos
jog rinkiminė kampanija jau pra
organizavimas — kiek tai reika
sidėjusi. Nepaisant to, kad spau
lavo pastangų, triūso, kontaktų
da daugiau ar mažiau yra kontro
tarp.' įvairiuose kontinentuose
liuojama prokomunistinių jėgų
‘gyvenančių -lietuvių. O ?kfek
ir ji daug žalos pridaro, 60-65%
Y
energijos reikia lietuvybei išlai»'
Lietuvos gyventojų remia de
kyti, lituanistinėms mokykloms
mokratines jėgas.
organizuoti, knygoms, žurna
Ar kas nors daroma ar planuo
lams, laikraščiams leisti, paga
jama dėl mūsų tautos genocido,
liau, svarbiau išauginti vaikus,
ir ar tai nepadėtų sunaikinti ko
kuriems Lietuva būtų savas kraš
munistinę idėją, premjero nuo
tas.
mone, kažin ar šiandien Lietuva
Su dideliu dėkingumu išeivi
Neprašyti, bet
yra pajėgi suorganizuoti tribuno
jai eina ir Lietuvos rezistencinio
reikalauti
lą komunistiniams nusikaltė
pogrindžio dalyviai. Jų veiklos
liams ir ar tai turėtų daryti Lie
Toliau
Vagnorius
dėstė
įvai

sąlygos buvo itin sunkios, kai ne
tuva. Pati padėtis reikalauja,
tekdavo dauginimo priemonių, rias Lietuvos problemas. Užsi vengti kraštutinių griežtų prie
negalėdavo kiek daugiau paga minė santykius su Aukščiausiąja monių, kurios galėtų dar labiau
minti savo leidinių ir juos plačiau Taryba, turto privatizaciją, da suskaldyti tautą.
paskleisti. Jie nebūtų galėję pa bartinę ekonominę krizę, būti
Į klausimą, kodėl daug parla
siekti atokesnių Lietuvos kam numą iš tos krizės kuo skubiau mentarų, anksčiau rėmusių Są
pelių, jei ne išeivijos radijo lai siai išbristi, santykius su Rusija jūdį, atsisuko ir nuėjo į opoziciją
dos,
skelbusios pogrindžio ir kitais kraštais, ryšius su išeivi prieš ministerį pirmininką ir
straipnius visai Lietuvai. Išeiviai ja-v
Čia jis akcentavo, kad ryšiai prieš patį Aukščiausiosios Tary
entuziastai vertė pogrindžio
bos pirmininką, premjeras at
spaudą į kitas kalbas, ją propa su išeivija turėriį būti tampresni. sakė, kad tiktai dalis nuėjo prieš,
Išeivijos
įnašas
į
Lietuvos
gyve

guodami svetur, rengė jos paro
tai tie, kurie širdy nėjo su tokiu
das tarptautinėse organizacijo- nimo struktūrą yra nepaprastai Sąjūdžiu, koks buvo įsivaizduo
se.Tai iš tiesų buvo labai gražu didelis dabar ir gal bus didesnis jamas. Sąjūdis tuo metu jungė
ir kilnu, darniai bendradarbiau ateityje. Išeivija tai turi suprasti ne vien tiktai demokratines pa
jant ir atliekant tai be jokių su ir įsidėmėti, kad savo teisių ji žangias jėgas, bet ir Lietuvos ko
tarčių, be didelių prašymų, daugiau laimės ne prašydama, munistų partiją. Kai kurie depu
Išeivijos
jaučiant pareigą ir atsakomybę bet reikalaudama.
spaudimo
dėka
ir
pilietybės
įsta tatai ilgainiui buvo suvilioti ir pa
tautai ir jos istorijai.
veikti įtakos nusigręžė nuo
Mes turime būti dėkingi išei tymas buvo pakeistas.
Sąjūdžio. Todėl ir tos daugumos,
vijai už pirmuosius tarptautinius
kurią
Sąjūdis pradžioje turėjo,
JAV pensijos bus
ryšius, už tą paramą, kurią mes
nors ir nedidelę, dabar jau nėra.
išmokamos
doleriais
jaučiame, kai reikėjo mums
Kodėl vyriausybė nesutaria ne
užmegzti kontaktą su užsienio
Premjerui baigus, seimo at tik su Aukščiausiąja Taryba, bet
valstybių vyriausybėm.
stovams buvo leista klausti. O tų ir su miestų savivaldybėmis,
klausimų buvo įvairiom temom.
Vagnorius pareiškė, kad Sąjūdis
Mes jautėm didžiulę paramą,
Vienas atstovų klausė, kas da laimėjo rinkimus į Aukščiausiąją
išeinant į plačiojo pasaulio spau roma ir kada amerikiečiai lietu
dą, perduodant pasaulio visuo viai pensininkai galės gauti savo Tarybą, bet ne į vietines tarybas.
Jas laimėjo buvę partijos aktyvi
menei informaciją apie Lietuvą,
Sočiai Security pensiją Lietuvo stai ir didžiumoje kolūkių pirmi
apie jos siekimus.
je doleriais.
ninkai. Bet kokia reforma vilki
Mes prisimename ir dabar
Vagnorius atsakė, kad tuo rei nama, nes krašto įstatymai yra
matome labai svarbias manife kalu šiuo metu jau baigiama tar
stacijas dėl Lietuvos nepriklau tis su JAV valdžia ir numatoma, netobuli, leidžiantys savivaldy
somybei naudingų sprendimų kad sutartis bus pasirašyta už bėms nepaklusti įstatymams ar
ba vyriausybės sprendimams.
priėmimų ne tik Rusijoje, bet ir mėnesio ar kito.
Aukščiausiajai Tarybai yra pa
kituose kraštuose.
teiktas siūlymas pakeisti įstaty
Mes esame dėkingi ir už tuos
Spaudos konferencija
mą, kad bent jau reformų metu
specialistus, visuomenės vei
būtų galima betarpiškai daryti
Liepos
3
d.
popiet
Vagnorius
kėjus, kurie randa galimybę at
įtaką, savivaldybių veiklai ir vy
vykti į Lietuvą ir pabūti ilgiau. susitiko su lietuvių spaudos ir ra
riausybės nutarimų įgyvendini
Mes taip pat jaučiame aktyvią dijo darbuotojais. Šiai konferen
mui.
veiklą lietuvių verslininkų, kurie cijai vadovavo žurnalistas Jurgis
Janušaitis.
Šalia
Vagnoriaus
prie
Spaudoje buvo rašyta, kad kaž
ypač 92-rais metais pradėjo skirti
stalo
sėdėjo
ir
PLB
pirm.
dr.
Vy
kokia
Afrikos valstybėlė turės
daugiau dėmesio Lietuvos eko
nomikai, mūsų ūkiui. Labai tautas Bieliauskas. Dalyvavo ambasadą Lietuvoje. Klausta,
kokia nauda iš to Lietuvai ir kam
dažnai klausiama, ar ta parama apie 20 asmenų.
KĘSTUTIS K. MIKLAS

tokios ambasados reikia. Gal
būtų praktiškiau turėti mažiau
sutarčių su mažiau valstybių.
Anot Vagnoriaus, sutartys su ki
tomis valstybėmis Lietuvai ne
gali pakenkti. Kuo jų daugiau,
tuo geriau. Išlaidos yra nedi
delės ir jos apsimoka. Čia išlai
dos yra tik priimti užsienio dele
gaciją arba patiems nuvykti ir pa
sirašyti sutartį. Vagnorius taip
pat pareiškė, kad Lietuva yra nu
mačiusi įsteigti Vakarų vals
tybėse, įskaitant ir Japoniją, tik
dvylika ambasadų, ir nėra
priešinga, kad užsienis steigia
ambasadas Lietuvoje.
Ar dabar išeinanti Lietuvoje
spauda yra kontroliuojama? Sun
ku susigaudyti, kurioje spaudoje
yra tiesa ir kurioje melagystė. į
.ai Vagnorius atsakė, kad praktiš
kai nėra jokios kontrolės spau
dai, ir tai galbūt gerai. Gal reiks
kontroliuoti vėliau, kai žmonės
įsitikins, kad spauda iš tikrųjų
yra laisva ir nevaržoma. O dabar,
jei ji būtų pradėta varžyti, jos
galima nebeturėti.
Į klausimą, ar premjeras nesitaiko į prezidento postą, atsaky
mas buvo “ne”.
Paklaustas, kaip jo pavardė
turėtų būti ištariama, tai yra, ant
katro skiemens turėtų būti kir
tis, Vagnorius atsakė, kad jam
patinka variantas su kirčiu ant
pirmojo skiemens, bet jis nesupyksta, jeigu ir kitaip kirčiuoja
ma.
Taip pat paklaustas dėl santy
kių su Aukščiausiąja Taryba, kad
jis esąs diktatorius, darąs spren
dimus, nepasitaręs su kitais ministeriais, kad kai kurie ministeriai bandė atsistatydinti, bet Au
kščiausioji Taryba jų neatleidusi,
taip pat kad kai kurie ministeriai
atsistatydina, nes AT jiems kliu
do dirbti.
Čia Vagnorius prisipažino,
kad jis gal ir esąs diktatorius, bet
ne toks, kokiu jis norėtų būti. Jis

norėtų būti didesniu diktato
rium vien tik todėl, kad reikia
šiuo metu Lietuvoje tvarkos, rei
kalaujant besąlygiškai visiems
laikytis įstatymų ir griežtai vyk
dyti priimtus sprendimus. Jis
mano, kad apie diktatūrą kalba
tik tokie žmonės, kurie yra nepa
tenkinti reformomis ir norėtų
sukelti žmonių nepasitenkinimą
ir didėjančią netvarką. Ir tie
žmonės jaučiasi turį paramą da
bartinėje Aukščiausiosios Tary
bos daugumoje.
Vagnorius taip pat pridėjo,
kad ši vyriausybė buvo sufor
muota labai keistu būdu. Paskir
tas į šį postą sausio 13 d., jis
pradėjo darbą su ankstyvesnės
vyriausybės kabinetu. į naują
vyriausybę buvo paskirti tik du
asmenys. Reikėjo pusės metų iki
pusę kabineto jis pajėgė pakeis
ti. Kita pusė liko nepakeista. Ne
visų darbas ir politika yra priim
tina, bet reikia gyventi su tuo,
nes tai yra priešrinkiminė kam
panija, rengimasis rinkimams.
Klausiamas, ar jis ištvers šito
kioje situacijoje iki rinkinfų,
Vagnorius atsakė, kad jis tai iš
tvers, bet nėra įsitikinęs, kad iš
tvers dabartinė Aukščiausiosios
Tarybos dauguma.

Pabaigoje jis buvo paklaustas
dėl santykių su AT pirmininku
Vytautu Landsbergiu, ar jiedu
yra koalicijoje prieš dabartinę
parlamento opoziciją. Vagnorius
atsakė, kad jis norėtų tikėti, kad
jiedu yra toje koalicijoje.
Spaudos konferencija užtruko
beveik pusantros valandos.

(Bus daugiau)

Kiekvienas būkime lietuviš
kos spaudos platintojas, palai
kytojas, nes tik spauda yra
mūsų lietuviškos gyvybės
ženklas.

REIKALINGA SKUBI VEIKLA
(atkelta iš 2 psl.)
das pramato gan gausią gimnazi
jų ir universitetų dėstytojų bei
verslininkų pasikeitimo progra
mą. Baltijos valstybėms suteikia
ma teisė šiomis programomis
naudotis. Taip pat pasisakoma už
Amerikos žemdirbystės centro
įkūrimą Baltijos valstybėse.

Atstovų Rūmų Projektas

Atstovų Rūmuose priimtas
įstatymo projektas nepamini
Lietuvos, Latvijos ir Estijos kaip
pramatytų valstybių paramai
gauti, tačiau jų specifiniai ir neiš
skiria.
Rusijos karinių jėgų atitrauki
mą iš Baltijos valstybių įstatymas
pristato kaip pavyzdį JAV politi
nių siekimų, norint užtikrinti
tarptautinį bei regioninį stabilu
mą.
Nepriklausomoms Sandrau
gos Valstybėms parama sąlygoja
ma karinių ginkluočių sumažini
mu į pakankamumo lygį.
Eksporto-Importo Banko ir
Paramos Užsienio Aktai nuo da
bar teiks lengvatas Baltijos val
stybėms.
Įdomesni paragrafai
Nors Baltijos valstybių ir ne
liečia, gan įdomios formulacijos
kitais užsienio politikos klausi
mais.
Paramos teikimas Azerbaižanui paneigiamas tol, kol jis vyk
do Nogomo-Karabacho blokadą
ir naudoja jėgą prieš Armėniją.
Senato projekte pasisakoma už
Rusijos 14-tos armijos atitrauki
mą iš Moldovos. Atstovų Rūmų
projekte parama sąlygojama nu
traukimu karinės bei techninės
paramos Kubai. Atstovų Rūmų
projekte pritariama atskiros Uk
rainos valiutos įvedimui ir pasi
sakoma už komisijos sudarymą
nustatyti Ukrainai teiksimą sta
bilizacijos fondo paramos sumą.

JAV LB požiūris
JAV LB Krašto valdyba svar
biausiu klausimu, dėl kurio
Amerikos lietuviai šiuo metu
privalo intensyviai veikti, laiko
karinių dalinių iš Baltijos valsty
bių atitraukimą.
Dabartiniu metu nei Atstovų
Rūmų, nei Senato įstatyminiai
projektai mūsų norų neatspindi.
Pirmasis pasitenkina tik JAV po
litikos siekimo deklaracija, o an
trasis — tik po 12 mėnesių nuo
įstatymo įsigaliojimo paveda
JAV prezidentui spręsti ar Rusija
kariuomenės išvedimo reikale
yra padariusi reikiamą pažangą.
Mums yra būtina Kongreso
delegatus veikti, kad įstatyme
atsispindėtų DeConcini - Pressler ir kongr. Durbin papildymų
mintys.
JAV LB svarbiu laiko ir šen.
Byrd papildymą Baltijos val
stybėms duoti teisę naudotis pa
lengvinimais iš JAV perkant ka
rinius objektus (aparatūrą, įren
gimus, sunkvežimius ir 1.1.). Tai
atriboja Balstijos valstybes nuo
buvusių sovietinių respublikų ir
pabrėžia jų valstybingumą.
Svarbiais punktais laikome va
liutai stabilizuoti pramatytą pa
ramą ir branduolinių jėgainių
modernizavimą apsaugos prie
monėmis. Būtina siekti, kad
Ignalinos jėgainė būtų įtraukta.
Kai dėl pasikeitimo programų
ir komercinių bei agrikultūrinių
centrų Baltijos valstybėse steigi
mo, šiuo metu esama daug pro
gramų, kurios panašius tikslus
pakankamai gerai atlieka.
JAV LB Visuomeninių reikalų
taryba prašo organizacinius vie
netus ir pavienius tautiečius laiš
kais, telefonu, telegramomis bei
apsilankymais įstaigose veikti
savo kongresmanus ir senato
rius, kad Baltijos valstybėms
rūpimi klausimai tinkamai atsi
spindėtų galutiniam “Freedom
Support Act” įstatyme.

IŠ VISUR
— JAV LB Švietimo taryba
išsiuntinėjo laišką, pradėdama
vajų lituanistinėms mokykloms.
Tikimasi, kad ir tie, kurių vaikai
jau suaugę, arba vaikų neturi,
taip pat prisidės prie lietuviško
švietimo ir savo kalbos mokymo
vajaus.

— Kauno Technologijos Uni
versiteto
Elektros sistemų
vedėjas Anzelmas Bačiauskas
yra paskirtas Lietuvos Vyriau
sybės konsultantu elektros ener
getikos klausimams. Jis kreipėsi
į Lietuvos misiją prie Jungtinių
Tautų, prašydamas padėti sura
sti elektros energetikos specia
listų tarp JAV lietuvių, kurie
galėtų ir norėtų kaip savanoriai
jam talkinti Lietuvos Vyriau
sybės pavestą uždavinį tinkamai
atlikti. Suinteresuotieji elektros
energijos specialistai malonėkite
rašyti: Prof. Anzelmas Bačiau
skas, Kauno Technologijos Insti
tuto, Elektros Sistemų Katedros
Vedėjas, Studentų 48, Kaunas
3028, Lithuania.
— Alvydas Vasaitis, Chicagos
lietuvių
operos dirigentas,
akompanuos solistei Jolantai Stanelytei, kurios koncertas bus
rugsėjo 20 d. Chicagos Jaunimo
Centre. Koncertą rengia 60
metų sukaktį švenčiąs “Mar
gučio radijas.

— Mokytoja Gailutė Valiu
lienė rugsėjo 11d. vėl pradės*
vadovauti lietuvių kalbos pamo
koms Balzeko Kultūros muzieju
je. Pamokomis ypač domisi jau
kelintos kartos Amerikoje gimę
lietuvių kilmės asmenys.
— Vytauto Didžiojo universi
tete ekonomikos ir vadybos fa
kultete prieš pustrečių metų
pradėjo mokytis grupė gamybos
vadovų, inžinierių, ekonomistų,
gydytojų, kitų specialistų, pasi
ryžusių tapti biznio ir vadybos
magistrais. Diplominius darbus
apgynė septyniolika vyrų ir mo
terų.
— Vilniuje buvo spausdina
mas “Vilniaus laikraštis . Anks
čiau buvo dienraštis, vėliau sa
vaitraštis. Neišsilaikė nei vieno
je, nei kitoje formoje. Leidėjas
Linas Medelis vietoj subankru
tavusio “Vilniaus laikraščio"
pradėjo leisti naują laikraštį Pir
madienis”.
— Gražūs ir patogūs buteliai
pensininkams lietuviškoje aplin
koje, netoli Nek. Pr. Marijos se
serų vienuolyno. Vila Maria, P.
O. Box 155. Thompson, CT
06277.

— “Viltis” yra seniausias
Amerikoje tautinių šokių temo
mis leidžiamas žurnalas. Jis
leidžiamas ir redaguojamas an
glų kalba nuo 1942 m. Spausdi
namas Denver, CO. Žurnalas
reguliariai pasiekia savo skaity
tojus. Ką tik gautas rugsėjo-lapkričio numeris (nr. 3-51). Redak
torius ir leidėjas Vytautas F. Belajus randa progų iškelti ir lietu
viškus šokius bei kitus lietuviš
kus reikalus.
— “Lietuvos Aidų radijo pro
gramos gegužinė įvyks rugsėjo
13 d., sekmadienį, 12 vai. dienos
Šaulių salėje. 2417 W. 43rd St.,
Chicagoje. Gros Ramanausko
orkestras, bus daug įvairaus mai
sto ir dovanų paskirstymas. Jei
kas gali, kviečiamas atnešti dova
nų laimės šuliniui.

NEAPLEISKIM KULTŪROS ŽIDINIO
Visi žinom ir suprantam, kad
atsikurianti Lietuva yra reikalin
ga mūsų pagalbos. Turim tačiau
taip pat suprasti, kad mes Lie
tuvos valstybės savo ištekliais
neatstatysim. Mūsų pagalba yra
daugumoj ir turėtų būti visumoj
nukreipta gelbėti Lietuvos žmo
nes — tremtinius, invalidus, li
gonius, našlaičius, mokinius,
mokytojus ir bendrai jaunimo
dvasinio auklėjimo darbuotojus.
Tam tikslui turime ir čia ir Lie
tuvoj labai gražiai veikiančias in
stitucijas, kuriom mūsų auka ir
pagalba yra būtinos.
Vieno tačiau neužmirškime.
Mes dar esam čia, esame gyvi ir
dar auga naujos lietuviškų šeimų
kartos. Mums patiems išsilaikyti

ir puoselėti tautinį susipratimą
taip pat reikia pagalbos. Lietu
viški centrai neturi būti apleisti,
nes jie ir mums, ir vaikams dar
ilgai bus reikalingi. Buvo gaila,
kad taip ilgai New Yorke ne
turėjom lietuviškos pastogės ir
buvo be galo džiugu, kai galų
gale ją pastatėm ir išlaikėm jau
beveik 20 metų.
Dėmesiui nukrypus į atsiku
riančią Lietuvą, New Yorko
Kultūros Židinys tapo lyg už
mirštas. Vis mažiau jam aukoja
me, vis sunkiau darosi jį išlaiky
ti. Nejaugi apleisime savo
kultūros, meno ir lietuviškos eg
zistencijos Židinį?
Artėja ruduo, prasideda mok
slo metai ir šiemet į Židinį ateina

jau sumažėjusi Maironio vardo
šeštadieninė lituanistikos mo
kykla. Neleiskime todėl užgesti
mūsų Židiniui, dalyvaukim jo
administracijoje, jo renginiuose
ir kultūrinėse apraiškose. Jeigu
ne mums patiems, tai bent mūsų
vaikams ar vaikaičiams išlaikyki
me nuosavas patalpas, kuriose
gyvuotų ir augtų lietuviška mo
kykla, jaunimo organizacijos,
sportas ir lietuviška dvasia.
Ateinantieji metai gali būti
sprendžiamieji metai Kultūros
Židiniui. Neapleiskim Židinio,
neapleiskim lietuviškos mokyk
los, neapleiskim savo pareigos
išsaugoti Lietuvą pažįstančius ir
mylinčius sūnus ir dukras.
Alg. Š.

LAISVA RINKA LIETUVOJE LAISVA...
Viena po kitos užsienio firmos
siunčia savo ekspertus į Lietuvą,
kad susipažintų su biznio gali
mybėmis. Tačiau daugelis iš jų
grįžę ištaria vienintelį žodį —
palaukim. Painiava ekonomi
niuose įstatymuose ir valdžios
struktūrose neretai tampa to
žodžio priežastim. Norėčiau čia
plačiau apžvelgti vieną svarbiau
sių klausimų, rūpimų biznie
riams. Kokia užsienio kapitalo
apmokestinimo tvarka Lietuvo
je?
Užsienio kapitalas gali būti in
vestuotas į Lietuvos ekonomiką
sekančiais būdais: perkant Lie
tuvos firmų akcijas; įkuriant ben
dras firmas su Lietuvos įmonėm;
įkuriant firmą su grynai užsienio
kapitalu. Firmos, turinčios juri
dinio asmens teises (valstybinės
įmonės, bendros įmonės, ben
dro kapitalo firmos ir 1.1.), turi
mokėti pelno mokestį, o firmos,

neturinčios tokių teisių (indivi
dualios įmonės pagrindinės ben
drovės ir 1.1.), turi mokėti paja
mų mokestį. Tie mokesčiai regu
liuojami skirtingų potvarkių.

Nuolaidos pelno ar pajamų
mokesčiams yra suteikiamos, at
sižvelgiant į firmos įkūrimo datą
arba į užsienio investicijų datą.
Nuolaidos yra taikomos ne
bendram firmos pelnui,bet tik
tai daliai pajamų, kuri tenka už
sienio partneriui.Lietuvos įmo
nių pajamos apmokestinos pagal
pagrindines taisykles.
Nuolaidų dydis ir pareiškimo
joms laikotarpis priklauso nuo
firmos įkūrimo momento. Tuo
būdu, jeigu firma buvo įregi
struota arba užsienio kapitalas
buvo investuotas iki 1993 m.
gruodžio 31 d.,
pel
no mokestis, kurį juridinis
asmuo privalo mokėti, bus su-

Atstatyta senoji evangelikų-liuteronų bažnyčia šiaurinėje Ma
rijampolėje. Nuotr. V. Gulmano

mažintas 70%. Taigi, jei firma
buvo įkurta kaip juridinis asmuo
(pvz. bendro kapitalo įmonė),
mokės 8.7% pelno mokestį. Fir
mos, įkurtos pavienio asmens,
kaip individualios įmonės su
užsienio kapitalu, mokės 7.2%
dydžio pajamų mokestį. Dabar
tiniai tarifai yra atitinkamai 29%
pelno mokestis ir 24% pajamų
mokestis.
Tos nuolaidos galios penkerių
metų laikotarpiui, kuris prasidės
nuo pirmųjų pajamų gavimo die
nos. Pratęsiant šį periodą, pelno
mokestis užsienio partneriui bus
sumažintas 50% sekančių trejų
metų laikotarpiui.
Firmos, kurios bus įkurtos po
1993 m. gruodžio 31 d.,priklau
somai nuo pobūdžio mokės:
14.5% pelno mokestį ir 12% pa
jamų mokestį. Taigi, tarifai išau
ga dvigubai. Nuolaidos galios se
kančių šešerių metų laikotar
piui.
,
Labai svarbus yra tas faktas,
kad dalis pelno, kurį gaus užsie
nio partneris, galės grįžti į
užsienį: ta dalis nebus papildo
mai apmokestinta. Pelnas gali
grįžti į užsienį ir prekių, pirktų
Lietuvos rinkoje, pavidalu. Pel
no perinvestavimas irgi leidžia
mas.
Dividendai, mokami užsienio
partneriui, yra atleisti nuo mo
kesčių. Bet jie gali būti apmoke
stinti jų pačių šalyse. Si situacija
turėtų keistis, valstybėms pasi
rašius bendras sutartis dėl užsie
nio firmų apmokestinimo. Be to,
Lietuvos įstatymai teikia gali
mybę prioritetinėm gamybom
galimybę gauti papildomas mo
kesčių nuolaidas.
Taigi, Amerikos biznieriai ne
turėtų laukti, juk metai greit
pralėks. 1993 metai turėtų tapti
užsienio investicijų į Lietuvą
metais. Tikriausiai Vokietijos ir
kiti Vakarų Europos biznieriai
bus pirmi. Amerika — palauks.
Bet šiandien dar rinka Lietu
voje laisva...
A. J.

llH

Paminklas stalinizmo aukoms, pastatytas Sąjūdžio grupės iniciatyva Kretingos senosiose
kapinėse šalia Tėv. Ambrozijaus Pabrėžos koplyčios.

PLAUKIA LIETUVOS JACHTOS
Dvi Lietuvos jachtos dalyvavo
didžiojoje Kolumbo regatoje su
daugiau kaip 200 kitų didelių lai
vų, atplaukusių iš Cadiz, Ispani
jos, į St. Juan, Portoriko, po to
į New Yorką ir Bostoną, kur vyko
neužmirštami liepos mėnesio
paradai ir iškilmės. Kur dabar
jos?
Jachta “Laisvė”, 60 pėdų ilgio,
su kapitonu Ignu Miniotu ir jo
vyrų įgula paliko Bostoną liepos
17 d. ir paskutinėje regatos kelio
dalyje plauks į Liverpool, Angli
ją. Iš ten ji tęs kelionę atgal į
Klaipėdą, tikėdamasi būti Lietu-,
voje rugpjūčio gale.
Mes manome, kad jie bus pa
gerbti kaip didvyriai. Lietuviai
jūreiviai, kuriuos jie buvo
aplankę S L
Croix
saloje
pradžioje birželio, linkėjo jiems
sėkmingiausios kelionės ir lai
mingo sugrįžimo į Lietuvą.
Bičiulystė tarp jūreivių ir lietu
vių šeimų St. Croix saloje niekad
nebus pamiršta.
Antroji jachta-“Lietuva”, 54

Savaip suprato
Muitininkas prie sienos:
— Konjako, vvhisky?
Keleivis:
— Ne, ačiū. Taip anksti ne
geriu.
Naujas rekordas
Šiais laikais viskas atsitinka
labai greitai.
— Užvakar pažinau Jurgelį,
vakar susižiedavom, o šiandien
jis iš manęs pasiskolino 100 do
lerių.

Kam kas naudinga
Teisėjas jaunam kaltinamaijam:
— Tikėk manim, piktadarybė
niekam neapsimoka.
— Iš tikrųjų? O iš ko gi tams
ta gyveni?

DEXTER PARK (fg.
PHARMACY IH
yjm. AnastasL B. 8.

77-01 JAMAICA AVENUE

KĄ PASAKOJA SENASIS
GRINDINYS
(atkelta iš 3 psl.)
Antanas Gustaitis, Jonas Juodišius... Eidavo į gimnaziją ir
busimasis poetas Vincas Myko
laitis-Putinas, gyvenąs toje varšuvinėje, netoli stačiatikių cerk
vės, vėliau tapusios S v. Vincento
bažnyčia, į kurią rinkdavosi išim
tinai miesto inteligentija ir ka
riuomenės įgula. Ta pačia gatve
kartais prabėgdavo ir gimnazi
stas Vincas Mickevičius Kapsu
kas, aktyvus kovotojas su cari
zmu spaudos draudimo laikais,
vėliau nuėjęs kitais keliais. Vi
siems toje Marijampolės gatvėje

užtekdavo vietos, mėgėjai pasi
ginčydavo, ir vėl pasinerdavo į
savo rūpesčius.
O dabar atgimusioj ir pagražėjusioj Vytauto gatvėj šiokiadie
niais sutiksi daug jaunimo, peda
gogų, skubančių į pamokas ar iš
jų. Kas nori su bičiuliais susitik
ti, ramiai pasikalbėti, geriausiai
tinka Vytauto gatvės pradžia,
skirta tik pėstiesiems, prie fon
tanėlio, ten, kur savo laiku buvo
turgaus aikštė, dabar susi
grąžinusi Jono Basanavičiaus
vardą.
Viktoras Gulmanas

(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELTVER

296-4130

Kalėjime
Laikraštininkas, aplankęs ka
lėjimą, kreipiasi j vieną kalinį:
— Ar tik ne ypatingas patrau
kimas prie degtinės atvedė čia
tamstą?
— Kur tau! Ar tamsta manai,
jog čia galima gauti bent lašiu
ką degtinės?

MODERN, TOTAL HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENTS
ARE N0W BEING PERFORMED IN THE BALTIC STATES IN
CENTERS THAT ARE OFFERING SERVICES OF SURGEONS

THAT HAVE BEEN TRA1NED IN THE U.S.
RIGA-AMERICAN, LTD. OF VVATERBURY, CONNECTICUT,
IS IN A POSITION TO GUARANTEE THE DELIVERY OF
TOTAL HIP AND KNEE SURGERY IN LATVIA, ESTONIA AND

LITHUANIA.
PAYMENT FOR THE SURGERY CAN BE MADE EITHER IN

pėdų ilgio, vadovaujama kapito
no Stepono Kudzevičiaus ir
Klaipėdos Jachtklubo pirminin
ko Rimo Dargio su 6 jūreiviais
(Gediminas Pilaitis — korespon
dentas, Ričardas Ramanauskas,
Jonas Limontas, Linas Ivanaus
kas ir Almontas Puslys —
(Trūksta šeštojo pavardės, kuri ą
autorius praleido. Red.) paliko
Bostoną ir kita kryptimi sugrįžo
į Karibų jūrą. Čia yra pirmoji
fazė jos kelionėje aplink pasaulį.
Pirmasis jos sustojimas liepos
31 d. buvo St. Croix, U.S.V.I.
namų uoste. Ten pat stovi ir
mūsiškių lietuvių jachtos “Ne
ringa Antra”, 53 pėdų, kapitonas
Benediktas Karalius, ir “Jūratė”,
38 pėdų, kapitonas Juozas Vaka
rietis.
.
.

pikų salą, per TV stebėti olimpi
nius žaidimus, jų eigoje Lietu
vos krepšinio komandos laimėji
mus ir pralaimėjimą prieš JAV
komandą, pasiliekant 3 vietoje ir
su bronzos medaliu.
Jachta “Neringa Antra” jie
buvo nuvežti į Buck salą ir ten
esantį povandeninį parką, kur jie
turėjo progos panardyti ir pama
tyti įspūdingiausius pasaulyje
povandeninius vaizdus. Jie nie
ko daugiau nesakė, kaip “Fanta
stiška!”
Gerai pailsėję, “Lietuvos”
jūreiviai rugpjūčio 12 d. išplaukė
į Panamos kanalą, kurį tikėjosi
pasiekti rugpjūčio 19-21 dieno
mis, o po to — leistis į Pacifiką
ilgai ir daug ištvermės reikalau
jančiai kelionei į Sydney, Au
Po 7000 jūrmylių kelionės iš straliją. Jie ketino plaukti pro
Klaipėdos (išplaukė balandžio 2 Galapagos, Amerikos Samoa,
d.) dabar laivas “Lietuva” turėjo Fiji salas ir 1.1. Jei viskas gerai
būti paremontuotas, o įgulai rei klosis, jie tikėjosi pasiekti Gero
kėjo poilsio prieš pradedant ilgą sios Vilties iškyšulį Pietų Afriko
30 tūkstančių mylių kelionę je, ir ateinančiais metais, apie
balandžio pradžią, sugrįžti į
aplink pasaulį.
Per dvi savaites vaišingose Va Klaipėdą.
Mes linkėjome jiems “gero
kariečių ir Karalių šeimose aštuoni “Lietuvos” jachtos jūrei vėjo”! Teliūliuoja jie su trispalve
viai turėjo progos valgyti ir mie vėliava Lietuvos garbei.
Pr. Karalius, St. Croix
goti namuose, pakeliauti po tro

ECONOMY AIRFARES TO LITHUANIA
(Round Trip)

NewYork—Vilnius

$895 (tili Sept. 30)

New York—Vilnius

$548 (Oct 01 - Mar. 31 ,’93)

Chicago—Vilnius

$648 (Oct 01 - Mar. 31,’93)

— Tickets have to be issued until Sept. 4th, 1992 —

FREGATA TRAVEL

i
_...

250 West 57th Street, Suite 1211
New York, N Y 10107
Tek: (212) 541 -5707
Ask for Chris Dobrzynski

X

LEGAL NOTICE

--------------- NATIONAL CREOIT UNION ADMINlSTRATION
AS8FT UOUlOATION MANAGEMENT CENTER

NOTICE OF LIOUIOATION

Notica 1b haraby glvan that purauant to the provlsiena of
Baction 207 ,{a) (1) (A) of tha Faderal Cradit Union Act, the
Kaaa-Llthuanlan Faderal Cradit Union, Charter Nunber 23595,
86-21 114th Street, Richnond Kili, Naw York 11418, haa bean
placed Into involuntary llguldatlon by order of the National
Cradit Union Adainlatration Board. Ali craditore having any
claim or daaand against aaid cradit union are raguired to
prašant thair daina, togather with proof, to the folLoplng
addreaa;
\
Liguidatlng Agant
National Cradit Union Admlnlatratlon
Ataat Uguidatlon Managaaant Cantar
4807 Splcevood Springs Road - Suite 5100
Auatin, Texaa
78759
Telephone:
(312) 482-4550

Under the proviaions of tha Fadaral Cradit Union Act, all
daina not filad by Novenber 10, 1992, may be barrad, and
daina rejacted or dleallowed by the Liguidatlng Agant ahall
be likewiaa barrad.

THE U.S. OR IN THE INDIVIDUAL REPUBLIC.
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE (IN ENGUSH)
BY CALLING 203 - 757 - 5052.

/John N. RolliS
Liguidatlng Agant

LIETUVIS NEŠĖ OLIMPINJ ŽIBINTĄ

Juozas Bružas ir Vytautas Landsbergis šnekučiuojasi Medininkuose įvykusioje Mindau
go šventėje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

DVI SAVAITĖS LIETUVOJE
SU IŠNUOMOTU AUTOMOBILIU
Mano dviejų savaičių apsilan
kymas Lietuvoje birželio 10-24
dienomis skyrėsi nuo daugybės
kitų spaudoje aprašytų, kad aš
buvau turbūt vienas pirmutinių
(pamišėlių, mano draugų nuo
mone) nusisamdžiusių Lietuvoje
amerikonišką automobilį ir pasi
naudojusių juo ištisas dvi savai
tes. Kadangi automobilių nuomojimas Lietuvoje daug kuo ski
riasi nuo to, kas mums įprasta
Amerikoje, ar Vakarų Europoje,
tikiuosi, kad mano patirtis bus
naudinga ir kitiems.
‘’IMEX” atstovybė Chicagoje

1. Aš nesu atsakingas už auto
mobilio pavogimą ir apiplėšimą,
jei tai įvyktų be mano kaltės, bei
už apdaužymą. 2. Esu pilnai at
sakingas už žalą, padarytą ki
tiems (žmogui ar daiktui), jei ta
žala būtų dėl mano kaltės; kitaip
sakant, aš neturiu atsakomybės
(liability) apdraudos.
Man buvo paaiškinta, kad Lie
tuvoje tuo laiku dar nebuvo
draudimo bendrovių, kurios to
kius draudimus parduotų. 3. Ne
turiu teisės tuo automobiliu iš
važiuoti iš Lietuvos teritorijos.
4. Neturiu teisės leisti kitam vai
ruoti, ir 5. Už nuomą užmokėsiu
doleriais, grąžindamas automo
bilį aerouoste išvykimo dieną.
Nuomos kaina buvo maždaug
40% galiojančios kainos už tokį
automobilį (naujesnio modelio)
Amerikoje.

Apie galimybę Lietuvoje iš
nuomoti amerikonišką automo
bilį sužinojau kelias savaites
prieš kelionę iš “IMEX” ben
drovės skelbimų “DraugeAu
tomobilį ir Lietuvos kelių
žemėlapius užsakiau telefonu
Domėjosi amerikietišku
pas firmos atstovus Chicagoje
automobiliu
(708) 887-8442 ar (312)434-8618,
ir nusiunčiau 20 dolerių užstatą.
Važiuodamas iš aerouosto į
Buvo sutarta, kad automobilis "Neringos” viešbutį, pasigedau
bus pristatytas man atskridus į Vilniaus miesto plano, nes kai
Vilniaus aerouostą.
kurie užklausti žmonės kalbėjo
Pasirūpinęs tarptautiniu vai tik rusiškai, ar nesugebėjo tinka
ruotojo liudijimu (International mai nurodyti kelią. Pastačius au
driver’s license), išskridau į se tomobilį prie viešbučio, susirin
ko būrelis žmonių jo apžiūrėti,
niai nematytą tėvynę.
Turiu prisipažinti, kad Vil nes didžiuma tokio automobilio
niaus aerouoste buvau nustebin nebuvo matę. Tas įvykdavo viso
tas dviem dalykais: mane sutiko je Lietuvoje, išskyrus Nidą, kur
miela draugė iš Toronto su savo užsieniečių yra pilni vasarna
gimine ir... “IMEX” bendrovės miai.
atstovai su pažadėtu automobiliu
Automobilio neploviau, nes
(1989 Ford Taurus) ir pilnu kom nenorėjau, kad jo spindėjimas
plektu Lietuvos žemėlapių!.
pritrauktų dar daugiau smalsuo
lių. Jei prieš paliekant automo
Nuomos sutartis
bilį susirinkdavo grupė vaikų,
Tuoj pat peržiūrėjau man pa rimtai prašydavau jų, kad jie jį
teiktą nuomos sutartį. Kai ku man pasaugotų. Vėliau atsilygin
riuos paragrafus prašiau pakei davau rubliais, ir būdavo visi pa
sti, ir tas buvo be jokių sunkumų tenkinti. Jau pirmą vakarą pa
stebėjau, kad kai kurios automo
tuoj pat atlikta.
Svarbiausi sutarties punktai bilio užpakalinės lempos ne
veikė. Sis defektas buvo greitai
buvo šie:

A. A.
VYTAUTUI RAČUI
Lietuvoje mirus, jo seserj, mūšy klubo narę, Kazimierą
Čampienę, svainj Adolfą Čampą ir visą jų šeimą
nuoširdžiai užjaučiame.

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos
Waterburio klubas

A. A.
DR. ANTANUI MATUKUI
mirus, dukroms: sesutei Bernadetai ir Reginai,
sūnums: dr. Antanui ir Liudui su šeimomis gili užuo
jauta.

Lietuvių Gydytojų New Yorko
Draugija

pataisytas, sekančią dieną nu
važiavus į “IMEX” garažą Kau
ne. Patariu automobilį gerai
apžiūrėti jau aerouoste.
Pirmą naktį Vilniuje automo
bilį palikau aptvertoje apsaugo
toje aikštėje netoli miesto cen
tro. Panevėžyje automobilis sto
vėjo mano giminių garaže, o ki
tuose miestuose ar kaimuose,
prie gyvenamų namų ar vasarna
mio. Po dviejų savaičių su
grąžinau automobilį be jokios
žalos.

Lietuvos keliais
Važiuojant Lietuvos greitke
liais, kurie prilygsta Vokietijos
autostradoms, yra tikras malo
numas, nes judėjimo palyginti
labai maža. Malonu važiuoti ir
paprastesniais asfaltuotais plen
tais, nes Lietuvos grožis yra
stebėtinas, negali net atsigėrėti.
Ir kiek daug seniai nematytų
gandrų! Pajunti, kaip mielas tau
tas nedidelis Europos kampelis.
Važinėti po Kauną ir Vilnių be
miesto plano nelengva. Sunku
mų atsiranda net ir turint jį, nes
ne visur yra kryžkelių gatvių pa
vadinimų iškabos. Tenka šiek
tiek klaidžioti. Be vietinio nusi
manančio palydovo nepatariu
įvažiuoti į Vilniaus ar Kauno se
namiesčių rajonus, nes vairuoto
jas ten pateks į viduramžių labi
rintus. Siauros, vingiuotos gat
velės, daugiausia vienkryptės,
su
visokiais
uždraudimais,
įspėjimais ir 1.1. Šiaip, senamie
sčiai labai įdomūs ir atrodo daug
gražiau, negu prieš 50 metų; tai
busimasis Lietuvos turistinis še
devras.

Pasirodo, kad olimpinį žibintą
su ugnimi iš Graikijos nunešti iki
Barcelonos buvo patelkta dau
gybė įvairių tautų sportininkų,
senų ir jaunų. Vienas žibintą
nešė
net sėdėdamas veži
mėlyje.
į tą ugnies estafetę pateko ir
vienas jaunuolis, 14 metų lietu
vis Vytautas Kaikaris iš Vilniaus.
Jo tėvai, Virginija ir Simas Kaikariai yra taip pat sportininkai,
senelis — prof. Vytautas Kaika
ris.
Jaunuolis yra Vilniaus S.
Nėries mokyklos 9 klasės moki
nys. Jis ir laimėjo Lietuvos Tau
tinio olimpinio komiteto ir CocaCola
bendrovės
skelbtas
varžybas ir teisę į Barceloną neš
ti olimpinę ugnį.
Prieš olimpiados pradžią jau
nuolis buvo nugabentas į Madri
dą ir ten apgy vendintas puikia
me viešbutyje.
Ispanijos keliais žibintą su
olimpine ugnim reikėjo nešti
1178 kilometrus. Šią estafetę
Ispanijoje pradėjo ispanas, tarp
tautinio olimpinio komiteto pir
mininkas markizas Juanas Antonio Samaranchas.
Vytautui Kaikariui teko žibin
tą nunešti 500 metrų. Liepos 17
d. 1 v. popiet Ispanijos laiku
estafetę jis perėmė iš švedo ir,
įveikęs jam skirtą kelią, perdavė
ispanui.

Vilnietį jaunuolį lydėjo du
bendraamžiai iš Ispanijos ir
mažų autobusiukų palyda. Iš
priekinio autobuso visi estafetės
dalyviai buvo filmuojami, buvo
pagaminta lietuvio prabėgto
ruožo pilna vaizdajuostė.
Prieš kiekvieną estafetės
ruožo pradžią organizatoriai de
glo nešėjui linkėjo sėkmės, įspė
davo, kad bėgdamas nepasly stų,
nesukluptų žiūrovų akivaizdoje.
Kartais ir žiūrovai prisijungdavo
prie estafetės daly vių.
Po estafetinio bėgimo kiekvie
nam buvo įteikta žibinto replika
atsiminimui. V. Kaikaris tą
žibintą parsivežė į Vilnių.
Coca-Cola finansavo apie 70
kilometrų maršrutą, kuris pra
sidėjo Segovijo.s mieste ir baigėsi
Valjadolidoje, prie Barcelonos.
Bendrovė visiems estafetės daly
viams apmokėjo liuksusinį vieš
butį Madride, apdovanojo spor
tine apranga su žaidynių ir CocaCola emblemomis. Coca-Colos
atstovai puoselėja viltį estafetės
dalyvius sutikti 1996 metų olim
pinėse žaidy nėse Atlantoje.

Vytautas Kaikaris yra krepši
ninkas. Jo šeima Baltimorėje turi
giminių. Tai Kęstutis Iškau
skas, lietuvių radijo valandėlės
vedėjas. Jis jaunąjį krepšininką
apdovanojo Baltimorės Atletų
klubo marškinėliais.

DĖL DALYVAVIMO

LIETUVOS SEIMO RINKIMUOSE

Ryšium su spalio mėnesį įvyk Pilietybės pažymėjimą ir atsiųs
siančiais Lietuvos Seimo rinki vienai iš aukščiau minėtų Lietu
mais, Ambasada VVashingtone vos įstaigų JAV-ose reikiamas
praneša, kad užsienyje gyvenan žinias iki rugsėjo 8 d.
tys Lietuvos piliečiai, kurie nori
juose dalyvauti, turi iki rugsėjo
Tie asmenys, kurie daly vavo
8 d. atsiųsti Lietuvos Ambasadai š. m. gegužės 23 d. ir birželio
VVashingtone ar Lietuvos Gene 14 d. referendumuose ir užpildė
raliniam Konsulatui New Yorke, anketas Piliety bės pažymėjimui
ar Lietuvos Garbės Generali gauti, tačiau iki rugsėjo 8 d. neniam Konsulatui Chicagoje, ar prisiųs papildomos informacijos
Lietuvos Garbės Generaliniam ir todėl negaus minėto pažymėji
Konsulatui Los Angeles šiuos mo, negalės dalyvauti rinkimuo
duomenis: Vardą ir pavardę, gi se
Duomenis galima siųsti šioms
mimo datą (metai, mėnuo, die
na), gimimo vietą, kada ir iš ku Lietuvos įstaigoms JAV:
rios vietovės išvy ko iš Lietuvos,
Lietuvos Ambasada VVashingdabartinį adresą.
tone, 2622 16th St., N.VV., \VaPageidaujama, kad pareiški - shington, DC 2(XX)9.
Lietuvos Gen. Konsulatui
me būtų ^nurodytas ne tiktai
miestas, bet ir gatvė, ne tiktai New Yorke, 41 West 82nd St.,
apskritis, bet ir valsčius bei kai New York, NY 1(X)24.
Lietuvos Garbės Gen. Konsu
mas, kur rašantysis gyveno.
Tie Lietuvos Respublikos pi latui Chicagoje, 1(XXX) South
liečiai, kurie gimė ne Lietuvoje, Bell Avė., Chicago, IL 6(M543.
Lietuvos Garbės Gen. Konsu
turės pasirinkti pagal motiną
arba tėvą į kurios rinkimų apy latui Los Angeles, 3236 N. Savvgardos rinkėjų sąrašus jie nori tcx>th Court, VVestlake Village.
C A 01361.
būti įrašyti.
Sekimo rinkimų klausimu
Rinkimuose į Seimą galės da
Benzinas ir aptarnavimas
lyvauti tiktai tie asmenys, kurie Ambasada ir toliau nuolat infor
Benzino kainos Lietuvoje turi galiojantį Lietuvos pasą arba muos visuomenę.
buvo maždaug 50% pigesnės nei
Amerikoje. Benzinas parduoda
mas degalinėse, kurių nėra daug
SANTA MONICA, CA
ir kuriose jo ne visuomet būna.
Patartina nelaukti, kol bakas bus
riaus komiteto daugumos pilną
ATSISTATYDINA IŠ
beveik tuščias, nes gali prisieiti
atsistatydinimo iš Tautos Fondo
TAUTOS
FONDO
važiuoti į kelias degalines. Ben
pareiškimo kopiją. Tasai atsista
zinas parduodamas litrais, ir rei
tydinimas buvo rašytas Tautos
Redakcijai
prisiųstajame
laiš

kia perkamą kiekį iš anksto nuro
dyti ir už jį užmokėti. Jei užpir- ke Albinas Markevičius, Kalifor Fondui šiemet rugpjūčio 7 d.,
kai perdaug, pinigų negrąžins. nijos skyriaus Tautos Fondo pir adresuotas į jo būstinę, esančią
mininkas, rugpjūčio 25 d. prašo Richmond Hill, NY. Laiškas pa
Eilės degalinėse nebuvo ilgos.
atspausdinti
laikraštyje to sky- sirašytas pirmininko Albino
“IMEX" bendrovės aptarna
Markevičiaus ir komiteto narių:
vimas buvo labai geras. Pa
dr.
Rolando Giedraičio, dr. An
vyzdžiui,
vieną
šeštadienį, kio užmokesčio. Grąžinant auto
tano Milaknio, dr. Broniaus Skaaplankius daugybę giminių (gy mobilį
Vilniaus
aerouoste,
vų ir mirusių) Suvalkijoje, Ku “IMEX“ atstovai neturėjo reika do ir dr. Iah) Trečioko. Tame
dirkos Naumiestyje kažkaip atsi lingos grąžos, ir pasilikau jiems laiške sakoma:
tiko, kad bagažinėje užrakinau skolingas 20 dolerių. Abejoju ar
"Per paskutinius šešis mėne
automobilio raktą. Teko samdyti Amerikoje taip pasielgtų su sius keliais pareiškimais Tautos
kitą automobilį, kad nuvežtų į klientais iš Lietuvos.
Fondui bandėme iškelti veiklos
Kauną gauti atsarginį raktą. Kau
Jei “IMEX bendrovė suge tęstinumo nukrypimus, griežtai
ne suradom “IMEX" direktorių bėtų parūpinti tinkamą finan prieštaraujančius ir nusižengian
Ramanauską namie. Pasiėmęs sinės atsakomybės apdraudą, už čius tiek T. F. statutui, tiek au
visą maišą atsarginių raktų, jis kurią klientai turėtų sumokėti kotojų siekiams. Tačiau, kaip pa
sutiko važiuoti su mumis į Ku atskirai, automobilio nuomojimą aiškėjo metiniame T F. susirin
dirkos Naumiestį, kur mano au Lietuvoje būtų galima rekomen kime š. m. gegužės 2d. T. F
tomobilio duris jis atrakino pir duoti daug kam, nes jis suteikia taryba ir valdyba yra sprendi
mu raktu iš maišo.
visišką “judėjimo laisvę".
muose visiškai bejėgės, manipu
liuojamos vieno asmens, prisi
Esu
dėkingas
Kęstučiui
MikAtsarginį raktą perdavęs
dengusio VU Ko autoritetu ir
lui
už
paraginimą
parašy
ti
šiuos
man, jis nuvairavo mano auto
balsų privilegijomis, nesiskai
mobilį į savo namus Kaune. Už įspūdžius.
Algirdas Mačiulaitis tant su T. F įstatais..
visą patarnavimą atsisakė bet ko-

Rima Laura Vaičaitytė,
Auksės ir Rimo Vaičaičių,
gyv. VVest Nyack, N Y,
duktė, baigė Hofstra uni
versitetą New Yorke, įsigydama Bachelor of Arts iš an
glų kalbos ir psichologijos.
Rima buvo priimta to paties
universiteto į Graduate
School ir rudenį pradės stu
dijas siekti magistro laipsnio
iš pedagogikos.
Studijų
metu dirbo Hofstra univer
sitete kaip Peer counselc.r,
Rima baigė
Maironio li
tuanistinę mokyklą New
Yorke, priklausė skautams
ir šoko tautinius šokius. Ri
mos tėvukas ir močiutė —
Kostas ir Valė Vaičaičiai bei
močiutė Bronė Miklienė gy
vena St. Petersburg, FL.

LIETUVIŲ KUNIGŲ
VIENYBĖS VEIKLOJE
Lietuvių Katalikų Religinės
Šalpos metinis susirinkimas
kviečiamas rugsėjo 14-15 dieno
mis. Jis įvyks Marijos Nekalto
Prasidėjimo seserų vienuolyno
patalose, Putnam, CT. Rugsėjo
14 d. 12 vai. vidudienį — pietūs,
2 vai. — susirinkimas. Bus svar
stomi LKRS uždaviniai ir darbai
naujose Lietuvos gy venimo sąly
gose. Taip pat bus svarstomas ir
I.KR8 naujos konstitucijos siūly
mas. Susirinkimas baigiamas
rugsėjo 15 d. 4:30 vai. popiet.
Lietuvių Kunigų Vienybės
metinis seimas įvyks rugsėjo 1516 dienomis. Jis irgi vyks Mari
jos Nekalto Prasidėjimo seserų
vienuoly no patalpose. Putnam.
(71 Pramaty ta parodyti vaizda
juostę iš J AV ir Lietuvos lietuvių
kunigų rekolekcijų Kaune, o taip
pat JAV lietuvių kunigų piligri
minės kelionės po Lietuvos
šventoves. Taip pat bus pateikta
veiklos apžvalga, svarstomi plan
ai ateičiai, pvz., kaip lietuviai or
ganizuotai galėtų daly vauti atei
nančiais metais rugpjūčio 11-15
dienomis Denver, CO, kai ten
lanky sis S\ . Tėvas; kaip dalyvau
ti ateinančiais metais Lietuvoje
įvyksiančiame Popiežiaus vizite.

Nesulaukus esminių pakeiti
mų T F metinio susirinkimo
metu (t y .neperdavus pirmiau
siai iš I .ai s vės Iždo lėšų.principi
niai aukotojų paskirtų nepriklau
somai Lietuvaįir neužbaigus T.
F veiklą kartu su pripažinta
užbaigta VU Ko veikla), o taip
pat. iškilus aukotojų teisinių ieš
kinių galimylx‘i. susijusiai su pi
nigų nepasky rimu aukotojų nu
rodytiems tikslams, reiškiame
atsistaty dinimą iš Tautos Fondo
Kalifornijos skyriaus komiteto,
įsigaliojantį nuo š. m. gegužės 2
d (apie galimą pasitraukimą iš
T F perspėjome dar š.m. ba
landžio 28 d laiške T F tarybos
pirmininkui p. Jurgiui Va
laičiui'".

JDOM! LIETUVAITĖS
DAILININKĖS PARODA

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

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Darbo diena šiemet švenčia
ma rugsėjo 7 d., pirmadienį. Tą
dieną laikraščio redakcija ir ad
ministracija nedirbs. Laikraštis
išeis bendra tvarka — trečia
dienį.
Rugsėjo mėnuo yra skiriamas
lituanistinėm mokyklom parem
ti. JAV LB Krašto valdyba krei
piasi į apygardas, apylinkes, kad
šį mėnesį savo aplinkoje praves
tų vajų lituanistinei mokyklai pa
remti. Visi švietimo darbai rei
kalauja nemaža išlaidų. Lietuvių
Fondas nors ir skiria nemažas su
mas išeivijos lituanistiniam švie
timui, bet to neužtenka. New
Yorko LB apygardos valdyba ir
apylinkės jau daug metų auko
mis remia Maironio lituanistinę
mokyklą.

Maironio lituanistinės mo
kyklos mokytojų ir tėvų darbo
diena vyks rugsėjo 12 d., šešta
dienį, Kultūros Židinyje, 10 vai.
ryto. Mokykla Kultūros Židinyje
pradės veikti rugsėjo 19 d., šeš
tadienį. Registracija 9:30 vai.
ryto, pamokos 10 vai. ryto. Lie
tuviškai nekalbančių klasė taip
pat pradės savo darbą rugsėjo 19
d.

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

Kun. Antanas Rubšys, Man
hattan kolegijos, Bronx, NY, Šv.
Rašto profesorius, nuolatinis
““Darbininko” bendradarbis ir
eilės knygų Šv. Rašto klausimais
autorius, rugpjūčio 31 d. studijų
reikalais išskrido į Romą.
Jauna pianistė Gintė Cepinskaitė koncertuos St. Paul’s
United Methodist Church, So.
Broadvvay & Division Avenue,
South Nyack, NY, rugsėjo 5 d.,
šeštadienį, 8 vai. vak. Jaunoji
pianistė 1989 m. laimėjo konkur
są ir gavo stipendiją studijuoti
Salzburge. Šiais metais ji baigė
Vilniaus konservatoriją su aukš
čiausia kvalifikacija ir jau dirba
kaip koncertmeisterė su Virgili
jum Noreika. Šio koncerto pro
gramoje bus atliekami Bach,
Chopin, Scriabin ir Brahms
kūriniai. Dėl informacijos gali
ma skambinti 718 776-1657.

Nuo rugsėjo 13 iki 26 d.
Chuck Levitan galerijoje, 42
Grand St., Soho, New Yorke,
vyks gana įdomi paroda, pava
dinta — “Prarastų civilizacijų ai
dai” — “Echoes of the Lošt Civilization”. Tų paveikslų autorė
— dailininkė ir architektė Rita
Giedrė Bulovaitė, kuri savo
kūryboje naudoja “Bulovą” pa
vardės formą.
Autorė kilusi iš Lietuvos. Vil
niaus universitete 1963 m. baigė
architektūrą, nuo 1978 iki 1980
m. architektūrą dar studijavo
Toronto universitete. Šalia ar
chitektūrinių gausių darbųjį nuo
1961 m. dalyvavo ir dailės paro
dose.
Architektūros studijos ir nu
lėmė jos kūrybos pobūdį: ir savo
kūriniuose ji ieško architektūri
nių formų balanso. Suformuoti
savam stiliui daug padėjo ir ka-

Lietuvių Darbininkų Draugi
jos 7-oji kuopa Brooklyne at
siuntė $100 auką “Darbininkui”
paremti. Leidėjai ir adminis
tracija nuoširdžiai dėkoja.

Lietuvos Atsiminimų radijo
valanda vėl bus girdima kiekvie
Vytautas Daugirdas, kompiu ną sekmadienį nuo 2 iki 3 vai.
terių specialistas, jau kelis kartus popiet, pradedant rugsėjo 13 d.
lankėsi Lietuvoje, Technologijos Valandą anksčiau, nuo 1 iki 2 vai.
universitete Kaune. Rugpjūčio popiet, bus transliuojama “Music of Lithuania” laida anglų kal
29 d. jis vėl išvyko į Lietuvą.
Marija Diržienė, gyvenanti ba. Abi programos transliuoja
Richmond H iii, rugpjūčio 28 d., mos iš Seton Hali universiteto
ištikta kraujo išsiliejimo smege radijo stoties, WSOU, 89.5 FM
nyse, gydoma Mary Immaculate banga. Direktorius dr. Jokūbas
ligoninėje Jamaica, NY. Room Stukas maloniai kviečia tų pro
620. Ji buvo žinoma lietuvių gramų klausytis.
siuvėjų veikėja, turėjo savo siu
Pabaltijo kraštų vėliavų prie
vyklą, kur dirbo daug lietuvių.
Jungtinių
Tautų pakėlimo pir
KASA, Federalinė kredito
mąsias
metines
minint, Lietuvos
unija, šiuo metu atlieka likvida
Vyčių
110
kuopa,
Maspeth, NY,
cijos darbus. Kiek anksčiau
grąžino indėlininkam įdėtus pi rugsėjo 17 d., ketvirtadienį, nuo
nigus, dabar tvarko kitas sąskai- 12 iki 3 vai. popiet rengia de
monstraciją Dag Hammarskjold
tas.
Plaza (47th Street & Ist AvėLietuvių sportiniai marš nue). Demonstracijos šūkis —
kinėliai, kuriais buvo apdovanoti Rusija, lauk iš Lietuvos.
lietuviai krepšininkai Barcelonoje, susilaukė didelio pasisekimo.
Joseph Belickas, VVoodhaven,
Pirmiausia dėmesį atkreipė NY, apmokėjo prenumeratą, at
“The New York Times” dienraš siųsdamas .50 dol. čekį. Dosniam
tis, kad tai buvo patys gražiausi spaudos rėmėjui nuoširdžiai
ir prasmingiausi visos olimpinės dėkojame.
šventės marškinėliai. Praeitą sa
Saugokitės neteisingų taxi
vaitę dar apie juos rašė New Yor
bendrovių!
Daug kam prie durų
ko spauda ir įsidėjo jų nuotrau
buvo
užkišti
lapukai, aiškiną,
ką. Juos perka ir kiti sportininkai
kad
“
Taxi
456-111
Four-Ones
bei šiaip sensacijų mėgėjai, todėl
marškinėlių kainos pakilo iki 30 Car Service” nuo birželio 15 d.
dol. Pelnas skiriamas Lietuvos iki rugsėjo 15 d. keleivius veš
olimpinės komandos išlaidom nemokamai, jei pasitaikytų, kad
sumažinti. Užsisakyti galima per taxi automobilis neturės apšalšiuos telefonus: 1-800-225-3323 dymo. Karštą dieną tokiu auto
mobiliu važiuojant, pasirodė,
arba 1-510-762-2277.
kad jis ne tik neapšaldytas, bet
kainos iš anksto užsiprašė beveik
ATGIMUSIOS LIETUVOS
dvigubai didesnės, negu kitos
DAINOS
taxi bendrovės.
Jūs galite nąmuose klausytis
Išnuomojamas kambarys mo
gražiausių Lietuvos estradi
teriai prie gero susisiekimo.
nių dainų, jei įsigysite trijų
Skambinti: 718 441-1215.
kasečių komplektą (po 90 mi
nučių kiekviena) tik už 17
Reikalinga pagalba prižiūrėti
dol. (Persiuntimui pridėti 2
vyresnio amžiaus moterį. Pagei
dol.). Vienos kasetės kaina
daujamas anglų kalbos mokėji
— 7 dol., (persiuntimas 1
mas. Skambinti telef. 212 757dol ); dviejų — 12 dol. (per
3001. Paprašyti Jenny. (sk.)
siuntimas L.50dol.) Kiekvie
noje kasetėje po 20 - 25 skir
59 CENTAI UŽ SVARĄ virš
tingų dainų.
šimto svarų, tai TRANSPAK fir
Dėl užsakymų skambinti
mos nauja kaina. 68 centai —
Darbininko administracijai 9
žemiau šimto svarų. Minimumas
vai. - 4 vai. p.p. tel. (718)
20 dol. Jūsų siuntiniai yra regi
827-1351 arba rašyti: Darbi
struojami mūsų kompiuteriuose
ninkas (administrac), 341
ir sekami iki pristatymo jūsų gi
Highland Blvd., Brooklyn,
minėms Lietuvoje. TRANS
NY 11207.
PAK, 2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629. 312 436-7772.

Iš ciklo “Prarastų generaci
jų aidai” paveikslas “AJhambra L” Dail. R. G. Bulovaitė

leidoskopas, kuris veidrodžių
pagalba sukuria spalvingas, in
triguojančias simetrines kompo
zicijas. Kaleidoskopo efektas ir
yra raktas į jos kūrybos stilių. Yra
sukūrusi serijų, kurios ir vadina
si “Kaleidoskopų serijos”.
Būdama architektė, savaime
susidomėjo senovės tautų archi
tektūra. O jos būta didingos, gi
liai prasmingos. Senovės archi
tektūros likučiai jos vaizduotėje
virto naujom kompozicijom ir
taip sukūrė ciklą — “Prarastų ci
vilizacijų aidai”.
Yra ir senovės miestų griuvė
sių, su turtingomis iškasenomis.
Yra gausi istorija, Lietuvos seno
ji mitologija, religija. Visa tai
veikė dailininkės vaizduotę, ir ji
tame pačiame stiliuje sukūrė cik
lą “Nematomi miestai”. Jos kū
ryboje yra kūrinių, kurie pava
dinti Lietuvos istoriniais vardais:
valdovai, miestai, pilys, upės.
Visa romantika prisikelia ir susiglaudinusi sutelpa į jos geome
trines keturkampes kompozici
jas, kur simetringai kartojasi for
mos.
Tai daugiau filosofinis, inte
lektualinis praeities kultūrų
atskleidimas. Eiliniam žiūrovui
tai atrodys kaip ornamentas,
paimtas iš kokių senų pastatų, iš
kilimų, audinių. Žiūrovas, kuris
turi intelektualinį paruošimą,
jau įžvelgs ir senovės simboliką,
istorijos santrauką, paverstą or
namentu.
Tapo ji akriliniais dažais,
guašu ir spalvotais pieštukais.
Bus išstatyta 13 paveikslų. Jie
sukurti 1986-1992 m.
Paveikslai sukurti kruopščia,
švaria technika. Tai geometrinis
formų surikiavimas, švarus spal
vų padengimas. Tas kruopštus
švarus technikos apvaldymas
žiūrovą veikia teigiamai ir paki
liai.
Lietuvoje, Vilniaus dailės mu
ziejuje, savo parodą turėjo 1988
m., Chicagoje Balzeko lietuvių
kultūros
muziejuje 1991 m

Dabar jos paroda New Yorke
Soho sekcijoje. Intriguojančiai
Europos biofizikų suvažiavi veikia kūrinių nuotraukos, tiki
mas Palangoje įvyko rugpjūčio ma, kad originalai dar labiau bus
29 — rugsėjo 3 dienomis. Su pa įdomūs ir patrauklūs. Parodos
skaita dalyvavo ir dr. Vytautas atidarymas bus rugsėjo 13 d.,
Veršelis, kuris dėsto Albert Ein- sekmadienį, nuo 3 v. iki 6 v. Ga
stein Medical Center, Bronx,1 lerijos telefonas: 212 966NY. Palangoje jo paskaitos tema 2682. (p. j.)
buvo “Molecular Analysis of Voltage dependence of gap junctions”. V. Veršelis doktoratą pa
55 SVARAI — cukrus, sūris,
darė iš elektrofiziologijos Stony . dešros, mėsa, šprotai, aliejus,
Brook universitete, L. L, 1983 kava ir kt., $90. 22 SVARAI
metais. Kaip universiteto dėsty mažesnis paketas, $55. 22 SVA
tojas, pereitais metais pakeltas į RAI mėsos produktai, aliejus
assistant professor laipsnį. Jo $90. Prie visų maisto siuntinių
brolis Sigitas Veršelis doktoratą galite užsakyti aspirino ir vitami
padarė iš immunologijos 1987 nų. TRANSPAK, 2638 W. 69th
m. Charleston, NC, ir dabar dir St., Chicago, IL 60629, 312 436ba Harvard universiteto Medical 7772.
Center, Boston, MA. Abu bro
Kas norėtų mokyti lietuvių
liai baigė New Yorko Maironio
lituanistinę mokyklą, priklausė kalbą dvi moteris, gyvenančias
Plushinge ir Sunnyside rajonuo
prie skautų, šoko tautinius šo
se, prašome skambinti tel. 358kius.
3858. (sk)
“Lietuvos Aidas”, pagrindinis
Mergina ieško darbo. Gali
16 psl. Lietuvos dienraštis, duo
slaugyti
ligonius, padėti namų
da vyriausybės žinias ir objekty
ruošoje ir virti, prižiūrėti vaikus
vų atkuriančios Lietuvos vaizdą.
ir kt. Skambinti (718) 628-0730,
Jo žinios išeivijai yra labai nau
prašyt Jurgą, (sk.)
dingos. Prenumerata metams
30 metų lietuvaitė, mokanti
oro paštu $85. Čekius rašyti
“Lietuvos Aido” vardū ir siųsti anglų kalbą, ieško bet kokio dar
JAV įgaliotiniui adresu: Bronius bo. Skambinti nuo rugsėjo 7 die
Juodelis, 239 Brookside Lane, nos vakaro telef. 718-348-9792.
Prašyti Almos-Nijolės.
Willowbrook, IL 60514. (sk.).
KARGO J LIETUVĄ BE
ROMAS PŪKŠTYS, Transpak firmos savininkas, vėl vyksta MUITO! Siunčiame SAS oro li
į Lietuvą nigsėjo mėn. Pinigai nija į Rygą- Siuntinius atsiimti
pervedami doleriais. Atsiskaity Rygos muitinėje. Minimumas
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.75
ti iki nigsėjo 22 d. TRANSPAK,
2638 W. 69th St., Chicago, IL už svarą. Galima siųsti naujus ir
dėvėtus drabužius, batus, me
60629,tel. 312 - 436-7772.
džiagas, maistą bei nerecepti
Live in aid wanted for elderly,
infirm vvoman, kind and physi- nius vaistus. Kreiptis į G. T. IN
cally strong. Some English ne- TERNATIONAL, 9525 So. 79th
Avenue, Hickory Hills. IL
cessary. Phone 212 757-3001,
60457. Tel. 708 430-7334.
ask for Jenny. (sk.)

Kun. Stasys Raila

KUN. STASYS RAILA SUKAKTUVININKAS
Visada linksmas, visada gerai
nusiteikęs, New Yorko lietu
viams gerai pažįstamas kun. Sta
sys Raila štai rugsėjo 14 d. mini
savo amžiaus 85 metų sukaktį.
Tą dieną jis dalyvaus Lietuvių
Religinės Šalpos metiniame su
sirinkime Putname, CT, ir tuoj
pat ten vykstančiame Lietuvių
Kunigų Vienybės metiniame
seime.
Kun. Raila ilgą laiką dirbo
Viešpaties Atsimainymo parapi
joje Maspethe, kur dabar klebo
nauja kun. Kenneth Wicks. Kle
bonas maloniai sutiko šią kunigo
Railos sukaktį paminėti rugsėjo
27 d., sekmadienį, 11:15 v. r.
Tai bus Padėkos Dievui koncelebracinės mišios.
Tą pačią dieną ten vyksta ir
Lietuvos Vyčių Vidurinio Atlan
to apskrities seimelis, kurį glo
boja Maspetho Lietuvos Vyčių
110 kuopa. Kun. Raila buvo ilga
metis 110 kuopos dvasios vadas,
veiklus tos organizacijos narys.
Visi seimo nariai, ypatingai 110
kuopos nariai, turės progos pa
sveikinti šį organizacijos daug
pasidarbavusį narį.
Po sumos, parapijos salėje bus
trumpa sveikinimų programa.
Po to — pietūs. Vyčiai iš anksto
užsisako sau vietas dalyvauti pie
tuose. Skambinti valdybos na
riui: 718 326-3398. Sveikinimo
programoje galės dalyvauti ir
neužsirašę iš anksto.
Kun. Raila ateinančiais metais
mini savo kunigystės 60 metų ju
biliejų. Jau šių metų balandžio
1 d. pradėjo jį švęsti. Nedaug
kunigų sulaukia taip didžios
šventės. Apreiškimo parapijos
klebonas kun. Vytautas Palu-

binskas šio jubiliejaus proga atei
nančiais metas žada jam surengti
pagerbimo šventę.

Iš sukaktuvininko gyvenimo

Stasys Raila gimė 1907jwrrugsėjo 14 d. Luokės mieste, Telšių
apskrityje. 1923-1925 m. mokėsi
Telšių mokytojų seminarijoje,
1926-1929 m. Kauno metropoli
jos kunigų seminarijoje, 19291933 m. Vytauto Didžiojo uni
versitete studijavo teologiją ir fi
losofiją. Kunigu įšventintas 1933
m. balandžio 1 d.

Lietuvoje jis buvo įvairių mo
kyklų kapelionu, 1939 m. atvyko
į Pasaulinę parodą New Yorke.
Prasidėjus Europoje karui, pasi
liko Amerikoje. Čia vikaravo
daugiausia Pennsylvanijos lietu
vių parapijose: Šv. Kazimiero
parapijoje Philadelphijoje, Shenandoah, Tamaąua, Šv. Jurgio
parapijoje Philadelphijoje. 1960
m. buvo paskirtas Lietuvių Reli
ginės Šalpos reikalų vedėju
Brooklyne.
Čia atsikėlęs pasiliko iki šiai
dienai New Yorko aplinkoje. Il
gai dirbo Lietuvių Religinėje
Šalpoje, paskui Viešpaties Atsi
mainymo parapijoje Maspethe,
Apreiškimo parapijoje Brookly
ne. Dabar gyvena kunigų pensi
ninkų namuose Douglaston,NY.
Sukaktuvininkas visą savo gy
venimą veikė įvairiose katalikiš
kose organizacijose, dirbo su an
gelaičiais, pavasarininkais, atei
tininkais, Lietuvos Vyčiais. Nuo
studijų
laikų
seminarijoje
pradėjo bendradarbiauti spau
doje, išleido keletą religinių
knygelių vaikams ir suaugu
siems. Bendradarbiauja jis ir
IEŠKO GIMINIŲ
“Darbininko” laikraštyje. Eilę
Jurevičienė
Joana
ieško metų per “Laisvės Žiburio” radi
dėdės Antano Bemotaičio Kau ją kas sekmadienį kalbėjo reli
nas, Kovo 11 g.39-79, Lithuania- ginėm temom.
Lietuva.
Sveikiname sukaktuvininką ir
Jovaišienė Domicėlė, Jurgio, linkime kuo geriausios sveika
ieško dėdės Zmejaucko Jono. tos, geros nuotaikos visuose dar
Jurbarkas, Daukanto 25. bt 8. buose ir — Dievo palaimos,
Lithuania-Lietuva.
(p-j.)

APREIŠKIMO PARAPIJA
maloniai kviečia visus į metinę

GEGUŽINĘ — PIKNIKĄ
sekmadienį, rugsėjo 13 d., 1 vai. popiet
KULTŪROS ŽIDINYJE
(kieme ir salėje)
361 Highland Blvd., Brooklyn., NY.

Šilti, skanūs pietūs, paruošti Birutės Šidlauskienės
įvairūs šalti gėrimai; kava — pyragai.
Metinė loterija; Laimės šulinys
________ Šokiams gros ROMAS TELŠINSKAS

Atvykite! Linskmai praleisite sekmadienio popietę!
— įėjimas nemokamas! —

