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supažindino visus su rinkėjų sąrašų sudarymo ir tikslinimo me
todika. Surašai bus trijų lygių —
— Neįmanoma iš anksto nuspėti Seimo politinės sudėties ir jo būsimos didžiumos pobūdžio —
apylinkių, apygardų ir Lietuvos.
Rinkėjų surašai bus sudaromi pa
Vos septynioms savaitėms pa
Viskas per partijas
suomeninis politinis judėjimas sitelkus kompiuterinę technikų,
silikus ligi rinkimų į Lietuvos
Kita esminė būsimų rinkimų gali tikėtis deputatų mandatų, padės Ekonomikos ministerijos
Aukščiausiąją Tarybą, įvairios
naujovė — visas procesas vyksta jei už jį balsuos ne mažiau kaip ’ skaičiavimo centras.
politinės jėgos baigia kurti rinki
per politines partijas ir visuome 4% rinkiniuose dalyvavusių
_VRK narė Angorita Rupšytė
mų grupes, kelti kandidatus, ieš
nines politines organizacijas. Iki rinkėjų. Išimtis įstatyme numa supažindino su Lietuvos Respu
ko rinkimų specialistų, spėlioja,
šiol tam tikros įtakos turėjo dar tyta tik tautinių mažumų blikos piliečių, esančių užsieny
kas laimės.
bų kolektyvai — jie galėjo kelti visuomeniniams
politiniams je, balsavimo bei rinkimų sųrašų
Deputatas Romualdas Ozolas
kandidatus į deputatus, siūlyti judėjimams. Mandatai poli sudarymo tvarka.
dėl rinkimų savo nuomonę reiš
savo atstovus į visų lygių rinkimų tinėms partijoms ir visuomeni
LR piliečiai, esantys užsieny
kia Sąjūdį remiančiame “Atgimi
komisijas — pagal naująjį rinki niams politiniams judėjimams je, iki rugsėjo 10*d. turės kreiptis
mo” laikraštyje. Jis sako: “Rinki
mų įstatymą — tai politinių par skirstomi proporcingai, pagal į Lietuvos ambasadas bei konsu
mai bus sunkūs — įtempti ne
tijų ir visuomeninių politinių or tai, Įdek balsų gavo kiekviena po latus su pareiškimais, kad juos
mažiau negu referendumas dėl
ganizacijų teisė.
litinė organizacija, taikant kvotų įtrauktų į rinkėjų sųrašus. Tie iš
prezidento institucijos atkū
Pagal jų rekomendacijas for ir liekanų mechanizmą. O kvota jų, kurie yra LR piliečiai, turės
rimo bei prezidento įgaliojimų
muojamos visų lygių komisijos, nustatoma, visus dalyvavusių pasirinkti Lietuvos rinkimų apy
ir jų suteikimo. Sunkūs dėl to,
pagal jų pareiškimus dokumen rinkimuose rinkėjų balsus dali gardą (tų, iš kurios išvyko), ir bus
kad beveik neįmanoma progno
tus registruojami kandidatų į de jant iš 70, t. y. iš to vietų įrašyti į bendrų apygardos
zuoti jų rezultato — Seimo poli
putatus sąrašai, jos kelia kandi skaičiaus, kuris numatytas pagal rinkėjų sųrašų.
tinės sudėties ir jo būsimos dau
datus tiek daugiamandatėse, proporcinę sistemą.
Taip pat buvo pateikta infor
gumos pobūdžio. Ir dar dėl to,
Lietuvos trispalvė, ketvirta iš kairės, plevėsuoja prie Jungti
tiek vienmandatėse apygardose.
Galutinius
rinkimų
rezultatus
macija
apie rinkimų apygardų ir
kad žmonės jau dabar bijosi gali
nių Tautų rūmų Ncw Yorke, tarp Lichtenšteino vėliavos iš
Trečia esminė būsimų rinki Vyriausioji rinkimų komisija apylinkių ribų, komisijos sudė
mų porinldminių politinių kom
kairės ir Liuksenburgo — iš dešinės. Nuotr. S. Narkeliūnaitės
mų naujovė — balsavimas paštu. skelbia ne vėliau kaip per 7 die ties, patikslinimą.
plikacijų tiek Seime, tiek už jo
Atsisakyta nešioti balsadėžes į nas nuo rinkimų.
ribų, o ypač aistrų, kurias galėtų
namus. Pilietis, negalėdamas
Vokietijos ir Lietuvos
sukelti pralaimėjusieji rėmė
realizuoti savo teisės rinkimų
Pirmasis pasitarimas
rinkimų sistemos
jai... Ir vis dėlto rinkimai bus”...
Vieneri metai, kai prie JT plevėsuoja Lietuvos trispalvė
dieną, gali tą padaryti anksčiau,
Rugpjūčio 20 d. Vyriausioji
Tuo tarpu Aukščiausiosios Ta
Pranešimą
padaręs
Vokietijos
paštu.
rinkimų komisija (VRK) buvo Adenauerio rėmimo fondo pir
rybos pirmininkas Vytautas
triotinius jausmus tremtinių
Salomėja Narkėliūnaitė
sukvietusi j pirmą pasitarimą mininkas Carl Ludwig Wagner
Landsbergis, kuris rengiasi kan
amžino
įšalo žemėje, pabėgėlių
įstatymo reikalavimai
apygardų rinkimų komisijų mie supažindino su rinkimų sistema
didatuoti, taip pat “Atgimime”
stovyklose, emigracijoje, už ku
Nuo to laiko, kai pernai rias šiemet, po daugiau kaip pen
Norėdami dalyvauti Seimo stų ir rajonų tarybų pirmininkus Vokietijoje. Ten taip pat galioja
išsireiškė: “...rinkiminė kampa
rugsėjo 17-ąją prie Jungtinių kiasdešimt metų, kovojo Lietu
nija prasideda ir bus arši”. Dėl rinkimuose, partijos ir visuome bei savivaldybių sekretoriato mišri sistema.
kampanijos prieš jį patį, jis sakė, niniai politiniai judėjimai turi vedėjus.
Kandidatas
vienmandatėje Tautų Generalinės Asamblėjos vos sportininkai Barcelonoje.
Vyriausiosios rinkimų komisi apygardoje išrenkamas tuo atve rūmų suplevėsavo Lietuvos
kad jį labiau domina kitkas: negi įvykdyti ir kai kuriuos įstatyme
Tai buvo istorinė diena lietu
partija, kuriai priklauso A. Kli- numatytus reikalavimus. Pir jos pirmininkas Vaclovas Litvi ju, jeigu už jį balsavo daugiausia vėliava, New Yorko lietuviai ir vių tautos ir valstybės gyvenime.
maitis, nebijo kompromitacijos. miausia — papildomai įsiregi nas pristatė šios komisijos na atėjusių rinkėjų. Lietuvoje vyks atvažiavėliai, praeidami pro šalį, Tai buvo pirmoji Generalinės
Landsbergio manymu, už šią struoti Teisingumo ministerijoje rius, paaiškino Seimo rinkimų ta pakartotinis balsavimas (jei sveikinasi jų kaip kokią giminę,
Asamblėjos 46-osios sesijos die
partiją balsuos tik ištikimi ben ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius įstatymą ir paragino juo vado- . kandidatų toje apygardoje dau- kaip brangų šeimos narį. Tai juk na, kada tarp naujai priimamų
spalvos, už kurias guldė galvas narių buvo Estija, Latvija ir Lie
dražygiai, papildomų simpatikų iki rinkimų dienos. Visuomeni vautis.
gjau negu du).
partizanai,
kurios stiprino pa tuva. Sesijos pradžioje įvyko ofi
niai
politiniai
judėjimai
dar
pri
ji vargu ar ras. (Klimaičio partija
VRK narys Vaclovas Panumis
(nukelta į 2 psl.)
valo
surinkti
tūkstantį
remiančių
yra Lietuvos Demokratinio Dar
cialus priėmimo posėdis, po to
bo Partija, vadovaujama Brazau rinkėjų parašų.
— delegacijų vedėjų kalbos, o
LR Seimo rinkimų įstatymas
sko.)
užbaigta — iškilmėmis priešais
taip pat leidžia išsikelti savo kan
Generalinės Asamblėjos rūmus
didatūrų kiekvienam Lietuvos
RinkimŲ naujovės
pakeliant naujai priimtųjų narių
piliečiui, bet tik vienmandatėje
vėliavas.
Apie šių rinkimų naujoves
rinkimų apygardoje. Be to, toks
Dabar, metams praėjus nuo tų
Lietuvos spaudoje rašo Vyriau
kandidatas į deputatus taip pat
dienų,
Jungtinėse Tautose atsi
siosios rinkimų komisijos pirmi
privalo surinkti tūkstantį jį re
rado ir daugiau naujų narių. Nuo
ninkas Vaclovas Litvinas.
miančių tos apygardos rinkėjų
to laiko į šių tarptautinę organizają priimta eilė naujų, daugiau
Iki šiol rinkimai buvo rengia parašų.
Partijos ar visuomeniniai poli
sia buvusių Sovietų Sąjungos re
mi pagal mažoritarinę (majority)
spublikų.
sistemą — visa Lietuva buvo pa tiniai judėjimai, ruošdamiesi da
dalinta į atskiras rinkimų apygar lyvauti rinkimuose, taip pat
Tokiu būdu dabar bendras
das, kuriose buvo keliami kandi turėtų pasiskaičiuoti savo finan
skaičius siekia 179. Ir jų vėliavos
datai į deputatus, o rinkėjai pasi sines galimybes. įstatyme nu
įsijungs į bendrų paradų, kai 47rinkdavo vieną iš jų. Prie tokios matyta, jog, paduodant Vyriau
siajai
rinkimų
komisijai
pareiški

oji G A sesija savo darbus pradės
sistemos jau buvo įpratę
mus dokumentus dėl kandidatų
rugsėjo 15 d.
žmonės.
į deputatus registravimo, taip
Naujasis rinkimų įstatymas pat būtina pateikti dokumentus,
Į antruosius metus
įteisina mišrią sistemą. Be liudijančius, jog yra sumokėtas
į naujosios sesijos darbus Lie
mažoritarinės, pagal kurią bus kandidatų sąrašo rinkimų užsta
tuva ateina su vienerių metų pa
renkamas 71 seimo deputatas, tas — vienas vidutinis mėnesio
tyrimu. Jie oficialiai prasidėjo
kita seimo deputatų dalis — 70, darbo užmokestis. O prisiminus,
pernai spalio 8 d., kai Lietuvos
bus renkama pagal proporcinę kad kiekvienos partijos ar visuo
Rugsėjo 23 d. Vilniuje įvyko Ribbentropo-Molotovo pakto liūdnos sukakties minėjimas.
ambasadorius
Anicetas Simutis
sistemą. Vadinasi, 71 deputatas meninio politinio judėjimo kan
Jį surengė Sąjūdis aikštėje prie paminklo Mickevičiui, ten, kur 1987 m. įvyko pirmas
įteikė savo kredencialus JT Ge
bus renkamas kaip ir anksčiau, didatų sąraše turi būti ne mažiau
viešas nelegalus ir tuometinės valdžios griežtai smerktas mitingas. Po kun. P. Grigo
neraliniam sekretoriui.
tai yra, visa Lietuvos teritorija kaip 20 kandidatų, nesunku ap
invokacijos, kalbas pasakė ir prieš penketą metų vykusio mitingo dalyviai: Nijolė
Kad ir nepilnu sąstatu. Lietu
suskirstoma į 71 rinkiminę apy skaičiuoti visų sumą. Toks pat
Sadūnaitė, Petras Čižikas ir kitL Po šio mitingo ir pamaldų Arkikatedroje, dalyviai
vos
delegacija Jungtinėse Tauto
gardą, kuriose rungsis atskiri užstatas mokamas ir už kandida
patraukė) Antakalnio kapines ir pagerbė žuvusiuosius už Lietuvos laisvę. Nuotr. Viktoro
se dalyvavo posėdžiuose ir savo
Kapočiaus.
kandidatai. Tuo tarpu kita Seimo tus, keliamus vienmandatėje
nuomonę reiškė daugeliu orga
dalis — 70 deputatų, bus išrinkta apygardoje. Moka jį ir asmuo,
nizacijai ir Lietuvai rūpimų klau
kaip atskirų politinių partijų arba pats iškėlęs savo kandidatūrą.
simų.
visuomeninių politinių judėjimų
Dar viena naujovė — dalyvau
Šioje sesijoje Lietuva, kartu
kandidatai vienoje visą Lietuvą ti Seimo rinkimuose turi teisę ir
1992 m. rugpjūčio 14 d. buvo kristų. Jėzus, — toliau rašo Jo žmogui lemta gyventi ir to su Latvija ir Estija, ateina su de
apimančioje apygardoje.
užsienyje gyvenantys LR pi
oficialiai paskelbtas popiežiaus nas Paulius II, — atėjo į pasaulį, bulėti, žadėdami kažkokį apgau gančiu klausimu. Baltijos valsty
Partija ar visuomeninis politi liečiai.
Jono Pauliaus ll-ojo kreipimasis kad duotų išsamų ir galutinį atsa lingąjį dvasingumų. Kiti siūlo bių prašymu, į sesijos darbot
nis judėjimas, nutarę dalyvauti
kitų metų pasaulinei jaunimo kymą į mums visiems ir ypač jau dirbtinį rojų su narkotikais ir varkę įrašytas punktas dėl Rusi
Dėl balsuotojų skaičiaus
rinkimuose, pateikia savo kandi
dienai, kuri bus 1993 m.
jos kariuomenės atitraukimo iš
nimui kylančius klausimus apie nykstančiom vertyl>ėm.
datų sąrašą. Jame turi būti ne
Vienmandatėje
apygardoje rugpjūčio 15 dieną Denveryje,
Estijos, Latvijos ir Lietuvos re
gyvenimo tikslų ir prasmę, kad
mažiau kaip 20 pavardžių. Rin rinkimai laikomi įvykusiais, jei Jungtinėse Amerikos Valstijoje.
spublikų
teritorijos.
Tarp
šių
prieštaravimų,
tarp
pasotintų tikrosios gyvybės, tie
kėjas čia jau balsuoja ne už atski juose dalyvavo 40% visų sąrašuo
netikrųjų pranašų, žmogus visgi
sos,
amžinybės
alkį.
— Ši jau aštuntoji pasaulinė
Šį jW žygį parems pabaltiečiai
rą kandidatą, bet už visą kurios se esančių rinkėjų. Laimi tas
nėra paliktas likimo valiai, jis
ir už sesijos ribų. Jie Dago Hamnors partijos ar visuomeninio po- kandidatas, kuris surinko dau- jaunimo diena,—rašo Šv. Tėvas
Mūsų, pasaulis yra kupinas vi turi Kristų — kelią, tiesą ir gyve marskjold aikštėje, esančioje be
litinio judėjimo sąrašą. Tokių są giau negu pusę visų dalyvavusių savo kreipimesi į pasaulio jauni
nimą. Naująją gyvyl>ę Kristus
mą, — yra tarytum maldos ke sokių prieštaravimų. Bet kitaip
veik skersai nuo Jungtinių Tautų
rašų turėtų būti ne vienas. Lie jų rinkimuose balsų.
mums duoda pirmiausia per sak
turbūt
ir
būti
negali,
nes
žmogui
lionė, liudijanti apie nesuskaito
rūmų, rugsėjo 17 d. ruošia de
tuvos Respublikos Seimo rinki
stoti
akistaton
su ramentus, bet taip pat šios nau monstraciją, reikalaudami, kad
Daugiamandatėje apygardoje mų pasaulio jaunuolių gyvą lemta
muose ruošiasi dalyvauti nemaža
josios gyvybės pradų yra kupina
Rusijos kariuomenė būtų nea
partijų, visuomeninių politinių rinkimai laikomi įvykusiais, jei tikėjimą ir nuoširdų •troškimą gy nuodėmės ir mirties tikrove. Be
ir mūsų kasdiena, kiekviena
judėjimų ir jų koalicijų. Kiekvie gu juose dalyvavo daugiau kaip venti Dievo artumoje. Šie pa to, pasaulyje yra netikrųjų pra žmogiškosios patirties sritis. tidėliotinai išvesta.
nas partijos ar visuomeninio po 25% rinkėjų (iš viso jų — apie sauliniai jaunimo susitikimai yra našų. Vieni, moko kaip atsiskirti
Naujoji Kristaus gyvyl>ė — rašo
Istorinė vieta
litinio judėjimo sąrašas rinki 2,5 milijono). Tad jei spalio 25- tarytum Dievo Apvaizdos duo nuo savo kūno, kaip išeiti iš laiko
Popiežius jaunimui, — praside
ir
erdvės,
kad
neva
pasiektum
ąją
rinkimuose
dalyvaus
apie
625
tos progos pamąstyti apie savo
muose turės eilės numerį ir pa
Toji aikštė yra viena istorinių
tikrąjį gyvenimą. Jie smerkia da šeimoje, mokykloje, dari*,
vadinimą. Iš čia jau pilietis pasi tūkstančius žmonių, rinkimai siekimus ir savo Jaunatvišku
prasideda
Čia
ir
Dabar.
Dievo
sukurtą
pasaulį,
kuriame
bus įvykę. Politinė partija ar vi džiaugsmu liudyti prisikėlusį
(nukelta į 2 psl.)
rinks, kam teikti pirmenybę.

LIETUVA RUOŠIASI SEIMO RINKIMAMS

LABAS! KAIP GYVUOJI?

POPIEŽIAUS ŽODIS JAUNIMUI

LABAS! KAIP GYVUOJI?

JAV valstybės sekretoriaus
John Foster Dulles laikais toje
garažo vietoje buvo suplanuota
statyti ir Pavergtųjų Europos
Tautų Asamblėjos būstinė. Ge
rai, kad jos ir nėra.
Dabar Jungtines Tautas pu
srutulio supančių vėliavų tarpe
vėjyje plakasi ir visų tų buvusių
pavergtų tautų vėliavos, simbo
lizuojančios jų politinę neprik
lausomybę ir šios tarptautinės
organizacijos visuotinumą.

(atkelta iš 1 psl.)

ženklan nuleistos iki pusės stie
bo.
vietų, kurioje New Yorko pabalTenai dažnomis progomis,
tiečiai rinkdavosi, protestuoda
ypač
prieš JT sesijų pradžią,
mi prieš Baltijos valstybių oku
rinkdavosi
New Yorko pabal
paciją, reikalaudami sau lygių
tiečiai
ir
dėl
savo tautų kančių
teisių ir narystės Jungtinėse
skųsdavosi, reikalaudavo tei
Tautose.
Čia taip gyvai prsisimena lie sybės. Jų vėliavas galima būdavo
tuvių jaunimo žygis į Jungtines aiškiai matyti, žiūrint iš Jungti
Tautas 1965 m. Tada, jau vėlyvą nių Tautų Generalinės As
vakarą, demonstrantų kolonos, amblėjos rūmų.
atžygiavusios iš Madison Sųuare
Garden vykusio mitingo, toje ai JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
kštėje išklausiusios kalbų, savo se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West-Str£knsbury, Conn.
delegaciją pasiuntė prie Jungti 06070. Tel. 203 651-0261.
nių Tautų vartų.
SKALINS FU NE R AL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie FOrest

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, parlamento
posėdžių pertraukos metu, šių metų liepos 21 d., laiko nuotrauką, vaizduojančią Lie
tuvos trispalvę, kitų vėliavų tarpe plevėsuojančią prie Junginių Tautų. Šią nuotrauką
jam lauktuvių iš New Yorko nuvežė Salomėja Narkėliūnaitė. Kairėje: Vilniaus krašto
veikėjas žurnalistas Izidorius Šimelionis, dešinėje — parlamento darbuotojai. Nuotr.
Viktoro Kapočiaus.

LIETUVA RUOŠIASI SEIMO RINKIMAMS
(atkelta iš 1 psl.)

Kad politinė jėga patektų į
Bundestagą, ji turi surinkti ne
mažiau kaip 5% balsų, Lietuvoje
į Seimą — 4%. Lietuvos Vyriau
sioji rinkimų komisija sudaryta
pagal tokį patį principą, kaip ir
Vokietijoje. Pranešėjas kalbėjo
apie rinkimų organizavimą, ko
misijų darbą. Svarbiausia komi
sijose turi vyrauti pasitikėjimas,
tikslumas.
Per rinkimus Vokietijoje bal
suojama iki 6 vai. vak., išanksti
nius rezultatus Centrinė komisi
ja skelbia tą pačią dieną 8:30 vai.
Galutinius — kitą dieną. Tačiau
vos užsidarius, rinkimų punk
tams, TV pradeda reklamų pro
gramą, kur prognozės pateikia
mos remiantis sociologų statisti
ka, surinkta rinkimų dieną.
Vokietijos firma “Infas” su
Lietuvos TV taip pat galbūt su
rengs reklaminę programą ir pa.skelbs prognozes, kai tik pasi
baigs balsavimas.
Po svečio pranešimo Vyriau
siosios rinkimų komisijos pirmi
ninkas atsakė į klausimus. Apy
gardos rinkimų komisijos pirmi
ninkams ir nariams buvo išdalyti
pažymėjimai, antspaudai, Seimo
rinkimų įstatymas.
Vyriausioji rinkimų komisija
Aukščiausioji Taryba pagal
rinkimų įstatymą Vyriausiąją ko
misiją paskyrė liepos 23 d. Jos
pirmininku yra Vaclovas Litvi
nas, o komisijos nariais paskirti:
Vytautas Laurynas Duoba —
Nepriklausomybės partija, Be
nediktas Girdauskas — Lietuvių
tautininkų sąjunga, Juozas Jurkšaitis — Politinių kalinių ir
tremtinių sąjunga, Julius Juze
liūnas — Lietuvos Sąjūdis, Do
natas Kadžius — Lietuvių tauti
nio jaunimo sąjunga “Jaunoji
Lietuva”, Kazimieras Seimutis
Katkevičius — Lietuvos žalioji
partija, Henrikas Matusevičius
— Lietuvos krikščionių demok
ratų partija, Vaclovas Panumis Letuvos nuosaikiųjų judėjimas,
Gediminas Požėra — Lietuvos
demokratų partija, Romualdas
Juozas Ragaišis — Lietuvos
laisvės lyga, Angonita Rupšytė
— Lietuvos liberalų sąjunga, Al
gimantas Jonas Sakalas — Lietu
vos respublikonų partija, Zigmas
Tumosa— Lietuvos politinių ka
linių sąjunga, Zenonas Vaigauskas — Lietuvos demokratinė
darbo partija, Algirdas Vydmontas — Tautos pažangos judėji
mas, Vytautas Vyšniauskas —
Lietuvos ateities forumas, Al
bertas Žilinskas — Lietuvos so
cialdemokratų partija.

Sociologai apie rinkimus
Lietuvos Radijo ir televizijos

sociologinių tyrimų skyrius šių
metų liepos mėnesio pabaigoje
atliko viešosios nuomonės tyri
mą. Apklaustas 781 lietuvių tau
tybės žmogus 32 miestuose ir ra
jonuose. Jų visuma atitinka gy
ventojų modelį pagal požymius,
kurie daugiausia sąlygoja nuo
monių skirtumus. Apklausos
duomenys atstovauja Lietuvos
gyventojų lietuvių nuomonei.

Į sociologų klausimą, ar ketina
dalyvauti Seimo rinkimuose pro
porciniu būdu, apklaustieji at
sakė (%): “taip” — 63. — “ne”
— 12, “negali pasakyti —24.6.
O dėl apsisprendimo už ką
balsuoti, dalyvautų ir balsuotų
— 29.3%, nedalyvautų — 15.7,
negali pasakyti — 15.7. Iš tų,
kurie dalyvautų ir balsuotų,
50.1% paduotų balsus už
Sąjūdžio koaliciją, už LDDP —

27%, už LSDP—14.1, Liberalų
sąjungą — 5.7, Centro partiją —
1.7, Tautos pažangos judėjimą
— 0.9, Ateities forumą—0.5%.
Sociologinių tyrimų skyrius
veikia jau apie 20 metų, bet ap
siribodavo tik radijo ir TV klau
sytojų ir žiūrovų auditorijos ap
klausa. Nuo 1990 m. vidurio ap
klausų anketose atsirado ir vi
suomeninio politinio pobūdžio
klausimų. Apklausos rengiamos
vidutiniškai kartą per du mėne
sius, naudojant anketinį metodą.
Turima apie 300 apklausėjų viso
je Lietuvoje. Į klausimus atsako
1000-14,000 asmenų.
Patirtis parodė, kad apklausos
gana tikslios. Dabar tyrimų sky
rius prognozuoja, kad Seimas
bus išrinktas. Pakartotinų rinki
mų greičiausia nereikės, net ir
renkant pagal proporcinę siste
mą.

Deja, juos JT sargybiniai už P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves.
darė ir delegatų neįleido. Tada Koplyčios parūpinamos visoje miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.
trys jaunuoliai, gedulo kaspinais
aprištas Lietuvos, Latvijos ir BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixelra, Jr. laidotuvių direktorius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wiison Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
Estijos vėliavas palenkė į Jungti ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, ora$ šaldomas.
nių Tautų pusę, ^simboliškai bel Daug vietos automobiliam pastatyti.
sdamiesi į tą tarptautinę šeimą.
Kas galėjo pamanyti, kad, pa
saulio įvykiams susiklosčius, ta
sai Baltijos tautų troškimas taps
realybe! Dabar pabaltiečiai toje
aikštėje pradeda naują veiklą —
reikalauja Rusijos kariuomenės
išvedimo. Tai vėl pareikalaus
daug budrumo ir energijos. Bal
tijos valstybių išeivijai atsiveria
naujos veiklos dirvos — demon
struoti, reikalauti, įtaigauti vieti
nius ir tarptautinius atstovus.

į Kita vieta

Kalbant apie demonstracijas
Jungtinių Tautų artumoje, prisi
mena ir kita vieta, esanti visiškai
skersai gatvės — priešais Sekre
toriato dangoraižį.

Toje vietoje, kur dabar yra
pradžia “Boys’ Club” rūmų, savo
metu buvo garažas, kuriame Pa
vergtųjų
Europos
Tautų
Asamblėja ilgus metus turėjo
įrengusi savo kampelį. Būdavo
aukštai pastatomas didelis progai
pritaikytas plakatas, kurio viršu
je nuolatos plevėsuodavo pa
vergtųjų tautų vėliavos, gedulo

DĖL LIETUVOS IR IŠEIVIJOS RYŠIŲ
Birštone visą savaitę, nuo
rugpjūčio 16 ligi 23 dienos, konferavo Lietuvos ir išeivijos lietu
viai. Jų svarstymų tema buvo:
“Lietuva — išeivija: ryšiai ir
neišnaudotos galimybės”.
Dalyvavo apie 100 išeivių iš
įvairių pasaulio kraštų, daugiau
sia JAV ir Rusijos, atspindėdami
pagrindines istoriškai susiklos
čiusias lietuviškosios diasporos
formavimosi kryptis ir jų pobūdį:
į Vakarus — gelbstintis, į Rytus
— varu.•
Išklausyta keliolika praneši
mų, keliskart daugiau žmonių
kalbėjo diskusijose.
Aptarta lietuviškosios emigra
cijos regioninė specifika, išeivi
jos išlaikymo galimybės ir Lietu
vos pagalba išeivijai bei šios pa
galba Lietuvai.
Plačiai panagrinėti teisiniai —
pilietybės, turto, naujos Konsti

tucijos ir valstybės sąrangos —
klausimai, kultūrinio bendradar
biavimo, ekonomikos ir politikos
aktualijos, Lietuvos geopolitikos
kryptys. Rugpjūčio 22 d. įvyko
Vidurio Europos ir Rytų kraštų
lietuvių bendrijos Sanryšos sei
mas.

Konferencijoje vyravo mintis,
kad išeivijos problemos yra labai
rimtas valstybės politikos klausi
mas: juk per 1,5 mln. lietuvių
šiandien gyvena už Lietuvos sie
nų, be to, ne vienas iš jų norėtų
grįžti arba prisidėti prie Lietu
vos nepriklausomybės įtvirtini
mo, o netrukus, matyt, pasida
rys pastebimesnė ir naujosios
emigracijos banga.
Buvo reiškiamos mintys, kad
Lietuva išeivijos atžvilgiu pri
valėtų turėti pagrįstą valstybinę

politiką ir nuosekliai jos laikytų
si.
Tvirtinta, kad reikia pagalbos
išeivijai programos, taip pat ir
išeivijos veikimo Lietuvos labui
valstybinių prioritetų.
Pageidauta teisingai sutvarky
ti išeivijos atstovavimo bei jos
dalyvavimo Lietuvos įstatymų
leidyboje
ir
vykdomojoje
valdžioje problemas.
Konstatuota, kad tebėra atvi
ras pilietybės, turto teisės atsta
tymo ir daugelis kitų svarbių
klausimų.
Pabrėžta, kad išeivija turėtų
žinoti ir gyventi taip, kad jų
būties centras būtų Lietuva, o
Lietuva išeivijos dėka galėtų
nuolat jausti visą pasaulį kaip
savo kasdienio gyvenimo erdvę.
Konferenciją aplankė ir kalbas
pasakė Aukščiausiosios Tarybos
pirmininkas Vytautas Landsber
gis ir ministras pirmininkas
Aleksandras Abišala. Konferen
cija priėmė rekomendacijas dėl
veikimo aptartaisiais klausimais
krypčių.
Panašias konferencijas nutarta
rengti kasmet.

— Dalius Kuolys, Lietuvos
švietimo ministras, pranešė, kad
Prancūzijoje rugsėjo 28 d. pra
sidės Baltijos valstybių meno
šventė. 4 Šventę organizuoja
Paryžiuje gyvenanti Ugnė Kar
velytė. Vyks Jaunimo teatro
spektakliai, fotografijų paroda—
“užmirštos sostinės”, muzikos
festivalis, dailininkų parodos,
poetinių kūrinių skaitymai.

Prof dr. Vytautas Sirvydis, Vilniaus universiteto kardiochi
rurguos klinikos vadovas, Santariškių ligoninėje per spaudos
konferenciją su žurnalistu iš Amerikos Edvardu Šulaičiu.
Nuotr. Viktoro Kapočiaus

— Šalčininkų rajone, kur ne
rimsta lenkai, rinkimai į savival
dybių tarybą bus lapkričio 20 d.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Avė., St. Petersburg Beach, Ra.,
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN
MEMORY GARDENS, 101 58th Sf., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas, (staiga 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.
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter/adrden Tavern.
1683 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 8440. 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 RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5
VVorcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr.,
70 Curtis St, Aubum, 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.
'
-i
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, kondomlnijumų 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 Broad*
way, Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 - 962 - 5810.
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IR
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LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS
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MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
2129 KNAPP STREET
BROOKLYN, N. Y. 11229
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Rugpjūčio 22 dieną Lemonte,
prie Chicagos, bendrame dviejų
valdybų posėdyje, buvusioji
PLB valdyba perdavė visas kny
gas, iždą ir visus darbus naujai
valdybai. Buvęs pirmininkas dr.
Vytautas Bieliauskas savo parei
gas jau buvo perdavęs naujam
PLB valdybos pirmininkui Bro
niui Nainiui tuoj po aštuntojo
PLB seimo.

POSTMASTER: Send Address Change to:
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207
— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA —

Praeitis ir ateitis
Ką tik praėjome pro lietuvių
Tautos šventę, kuri drauge su
Marijos gimimu
švenčiama
rugsėjo 8-ąją. Tautos šventė nėra
sena. Ji įvesta 1930 metais, kai
buvo švenčiama 500 metų sukak
tis nuo Vytauto Didžiojo mirties.
Drauge su šia Tautos švente
buvo pagerbiamas ir Marijos gi
mimas. Pats Vytautas, buvęs
Marijos garbintojas, pasirinko
rugsėjo 8-tą savo karūnacijai.
Toji Tautos šventė buvo skirta
didžiausiam Lietuvos valdovui
pagerbti, drauge buvo pagerbia
ma ir visa senoji Lietuva.
Senoji Lietuva sparčiai plėtėsi
į Rytus, apvaldė didelius slavų
plotus. Tas faktas rodo,kad lietu
viai sugebėjo kurti galingą val
stybę, mokėjo ją administruoti.
Toje daugiatautėje valstybėje
sugyveno visos tautos, nes lietu
viai respektavo jų kultūrą, pa
pročius, kalbą. Ukrainai ir dabar
sako, kad Lietuvos valdymo lai
kai buvo jų aukso amžius.
Senoji Lietuva sukūrė savo
įstatymus — Lietuvos Statutą,
kuris galiojo net 19 amžiuje. Tai
palengvino gyvenimą žmonėms.
Bet, valdydama slavų didelius
plotus, Lietuva kažkaip neak
centavo savo lietuviškos kultūros
bei kalbos. Didikai greitai nu
tauto, pasisavindami lenkų kalbą
ir kultūrą. Tuo tarpu lenkai jau
rūpinosi savo tautine kultūra, jų
didikai naudojo savo kalbą —
lenkų.
Savo tautine — lietuvių
kultūra pradėta rūpintis tik tada,
kai Lietuvos valstybė buvo žlu
gusi. Istorikas Daukantas padėjo
tuos tautinius pagrindus. Per Simano Daukanto raštus prisikėlė
užmirštojrar slopinama Lietuvos
praeitis ir sukėlė tautinį lietuvių
atgimimą. Praeitis stiprino da
bartį, lietuvis nesijautė kaip ko
kia dulkė, bet jo praeitis parodė,
kad jis Europoje yra senai įsitvir

tinęs ir turi savo garbingą istori
ją
Tik per "Aušrą”, per kitus tau
tinio atgimimo laikraščius, tauta
susiformavo, pasisakė už savitą
lietuvišką kultūrą ir pasiekė ne
priklausomo gyvenimo.
Sovietinės okupacijos metais
ugdytas naujas sovietinis žmo
gus su slavų kultūros primatu,
todėl Lietuvos istorija pasidarė
net pavojingas mokslas. Niekas
negalėjo paskaityti net Šapokos
istorijos. Lietuvos istorija nebu
vo dėstoma mokyklose.
Kai prasiveržė naujas tautų at
gimimas, Lietuva tuoj surado
ryšius su praeitimi — vėl atgai
vintas Lietuvos istorijos dėsty
mas, istoriniai veikalai buvo
mielai spausdinami, visų skaito
mi. Praeitis vėl tapo reikalinga
dabarčiai. Reikėjo parodyti pa
sauliui, kad lietuviai turi senas
valstybines tradicijas. Jei tokios
Afrikos tautelės gauna nepri
klausomybę ir ateina į istoriją,
kaip to pripažinimo negali gauti
Lietuva?
Ir dabar didžiuojamės praeiti
mi, tais valdovais, kurie su
gebėjo kurti, organizuoti. Savo
laiko sampratoje jie išvystė val
stybingumą iki didybės. Valdy
dama kitų tautų plotus, Lietuvą
pasirodė kaip gera administra
torė, ne tirone, bet globėja, or
ganizuojanti visiem geresnį gy
venimą.
Toje praeityje yra daug ir labai
daug žymių vardų, kurių mes ge
rai nepažįstame, nes neturėjome
progos. Dabar, atgavus laisvę,
didės ir mūsų praeities pažini
mas, tų istorinių asmenų sutiki
mas naujoje šviesoje. Ir jie daug
ką pasakys apie dabartį ir ateitį.
Senovėje augome į plotį, į ho
rizontus. Dabar jau nesukursi
me tokios valstybės, bet mes
savo kūrybinius talentus galime

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS
NEGRĮŽTA ARKLIU
m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje
ANTANAS RUBŠYS
gq
Manhattan College
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Ir Lietuva dalyvavo olim olimpinės žaidynės vyko Los An
pinėse žaidynėse laikotarpyje gelės mieste, Kalifornijoje. Sto
tarp dviejų pasaulinių karų. vėjau su daugeliu dienos metu,
Atletų skaičius ir sporto šakos laukdamas olimpinio deglo bė
pagausėjo, iškilo Žiemos ir Vasa gikų. Saulės spinduliu uždegtas
ros olimpinės žaidynės. Betgi deglas, nešamas bėgiko rankoje
ryšys tarp pirmųjų olimpinių žai iš pat Olimpijos į olimpinėms
dynių Olimpijoje 776 m. prieš žaidynėms svetingą miestą, pa
Kristų ir 1992 m. olimpinių žai
dynių Barcelonoje yra olimpinis
deglas, uždegtas Saulės spindu
liu olimpinių žaidynių gimtinėje
ir bėgikų atneštas į šio ketvirtmečio olimpines žaidynes.

panaudoti kitur — galime veržtis
į aukštį.
Apie tai yra kalbėję ir mūsų
tautos filosofai. Lietuva kils ir
garsės savo mokslu, menu, savo
aukšta kultūra. Jau ir dabar ma
tome, kaip lietuviai moka dirbti,
mokslintis. Jau turime moksli
ninkų su tarptautiniu vardu. Tai
ir nurodo mums kelią į ateitį:
praeitį pažindami, ją analizuoda
mi, iš jos pasimokydami, sutvir
tiname dabartį ir tiesiame kelią
į ateitį — į mokslo, meno,
kultūros viršūnes.
Tad su tokiomis mintimis
praeiname pro Tautos šventę,
pagerbdami praeitį, kurdami
tvirtą dabartį ir kildami į naujas
kūrybos aukštumas.

Naują valdybą ketverių metų
kadencijai sudaro septyni rinkti,
du kooptuoti ir vienas iš pareigos
nariai, iš viso 10 asmenų. Tai:
pirmininkas Bronius Nainys, Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjungos
pirmininkas Paulius Mickūs, vi
cepirmininkai Rimas Česonis,
Vacys Garbonkus, Vytautas Kamantas, dr. Petras Kisielius,
Milda Lenkauskienė ir dr. Vita
lija Vasaitienė, sekretorė Baniutė Kronienė ir iždininkas Ko
stas Dočkus.
Buvusios valdybos nariai
paaiškino apie vykdomus dar
bus, kuriuos reikia tęsti toliau,
apie
pasisekimus
veikloje,
turėtas problemas ir savo siūly
mus ateičiai. Pirmininkas Bro
nius Nainys padėkojo buvusiai
valdybai ir jos pirmininkui už jų
bendruomeninį darbą ir visiems
įteikė PLB valdybos padėkos
žymenis ir dovanėles. Nuotai
kingų pietų metu, kuriuos su
ruošė naujojo pirmininko žmona
Bronė Nainienė su talki

Kaune, Laisvės alėjoje, paminklas Vytautui Didžiajam. Ant
paminklo užrašyta: “Lietuvos galybės kūrėjui. (1430-1930).
Nuotr. Viktoro Kapočiaus

lieka kiekvienam gilų įspūdį.
Čia pat Olimpijos griuvėsiai.
Vietoje atletų, graikų miestųvalstybių ambasadorių ir olimpi
nių žaidynių teisėjų iš Elis mie
sto matau turistus. Lengva at
skirti japonus, afrikiečių ne
daug, daugumą sudaro baltieji.
Tik juos su kraštais susieti, jų
kalbos neišgirdus, neįmanoma.
Gidė pataria pailsėti. Griuvėsius
lankysime pavakarę.
sėdėdamas po šakuotu platenu, mėgaujuosi aplinka ir ban
dau sau atkurti atleto kelią į
Olimpiją. “Athleta” yra graikiš
kas žodis ir paženklina žmogų,
treniruotą ir pajėgų dalyvauti fi
zinės kultūros varžybose, o
veiksmažodis “athlein” reiškia

Atleto kelias j Olimpiją

1948 m. Vasaros olimpinės
žaidynės vyko Londone, Angli
joje. Tą vasarą leidau Italijdje —
prie Peskaros (Pescara) Adrijos
pajūryje. Vieškeliu bėgikai nešė
iš Olimpijos į Bari, Italijos mies
tą, laivu atgabentą olimpinį de
glą. Stovinėjau su daugeliu
naktį, laukdamas olimpinio de
glo bėgikų. 1984 m. .Vasaros

PLB VALDYBOS DARBAI

Olimpijoje buvo šventovių ir aukurų 69 dievams. Nuotr. kun.
prof. Antano Rubšio

ninkėmis, buvęs pirmininkas dr.
Vytautas Bieliauskas ją pasveiki
no abiejų valdybų vardu rožių
puokšte.
Po pietų iki vėlyvo vakaro
naujoji PLB valdyba rūpestingai
dirbo. Pirmiausia sutvarkė įvai
rius administracinius reikalus ir
procedūras, peržiūrėjo PLB sei
mo nutarimus, nustatė gaires ir
prioritetus kai kuriems savo
ketvertų metų darbams. Toliau
pasisakė apie atskirų darbo sričių
planus, kaip stiprinti PLB šei
mos veiklą ir ryšius tarp kraštų
bei lietuvybės ir lietuvių kalbos
išlaikymą išeivijoje. Labai pri
tarė energingai ir planingai Pa
saulio lietuvių jaunimo sąjungos
veiklai ir būsimo aštuntojo Pa
saulio lietuvių jaunimo kongreso
ruošai Europoje. Kalbėta apie
įvairių darbų finansavimą ir PLB
lėšas.
Pirmininkas Nainys dalykiškai
pranešė apie savo apsilankymą
Lietuvoje liepos ir rugpjūčio
mėnesiais, kur jis susitiko su
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininku Vy
tautu Landsbergiu ir kitais pre
zidiumo bei AT nariais, vyriau
sybės ministrais, valdžios pa
reigūnais, mokslininkais, profe
soriais, organizacijų atstovais ir
daugeliu žmonių Vilniuje, Kau
ne ir kitose vietovėse.
Su visais jis kalbėjo ir tarėsi
apie didesnį bendradarbiavimą
ir geresnį abipusį pažinimą tarp
Lietuvos ir išeivijos, o taip pat
ir apie reikalingą ekonominę bei
kitokią išeivijos pagalbą Lietuvai
bei Lietuvos pagalbą išeivijos
lietuvybės išlaikymui. Naujoji
valdyba pritarė pirmininko pa
siektiems susitarimams ir pasi
sakė dėl įvairių projektų detalių.
Kaip 1992 liepos 1-4 dienomis
PLB seime buvo pranešta, glau
desniam bendradarbiavimui ir
ryšių palaikymui su Lietuva, jos
Aukščiausiąja Taryba, vyriausy
be ir įvairiomis organizacijomis,
buvo nutarta Vilniuje įsteigti
PLB būstinę. Tai būstinei vado
vauja PLB valdybos pakviestas
dr. Petras Lukoševičius, žino
mas Kanados LB darbuotojas,
Tarybų narys, Kanados Lietuvių
Fondo pirmininkas, buvęs Ka
nados LB krašto valdybos pirmi
ninkas. Jam talkina Vilniuje gy
venanti pagelbininkė. Būstinė
yra Lietuvos Respublikos Au
kščiausiosios Tarybos pastate ir

“varžytis dėl prizo”. Skaitau se
novės olimpinių žaidynių apra
šus. 300-ųjų metų prieš Kristų
olimpinių žaidynių aprašas pa
sakoja apie vieną jaunuolį, vardu
Aristonas, ir jo kelią į Olimpiją.
Aprašas gyvas, tarytum šiuolai
kinis sporto skyriaus reportažas
laikraštyje.
Kelias į Olimpiją Aristonui, —
skaitau apraše, — nebuvo leng
vas. Bet dabar Olimpijos šven
tovė prieš jo akis. Jam reikėjo
ateiti pėsčiomis apie 50 km
dulkėtu ir sausu šventuoju keliu
iš Elis, olimpinių žaidimų treni
ruotės centro, į Dzeuso švento
vę, garsiausią religinę graikų pa
saulio šventovę.
Aristonas ir kiti atletai atliko
eiseną į Olimpiją su savo artimai
siais, žaidynių teisėjais ir pa
reigūnais, po mėnesio treni
ruotės pareigūnų priežiūroje ir
bandomųjų varžybų. Dvylikos
valandų kelionė buvo reikli. Su
stota tik vandens atsigerti ir duo
Berankis olimpinis važnynos bei vaisių užkąsti. Aristonui
čiuotojas. Nuotr. kun. prof.
buvo perdėm aišku, kad ši ke
Antino Rubšio
lionė buvo tik prakaituota įžanga
padėtį. Reportaže skaitau, kad
į olimpines žaidynes.
Prieš kelionę pėsčiomis j Aristonui tai buvo lengva, nes jį
Olimpiją, treniruotės metu, į treniruotę buvo atlydėjęs
Aristonas turėjo nugalėti kitus tėvas. Vergams, barbarams ir
sunkumus. Kadangi tik vyrai moterims kelias į olimpines žai
graikų piliečiai galėjo “grumtis dynes buvo uždarytas.
dėl prizo” olimpinėse žaidynėse,
Amžius irgi buvo svarbus
todėl buvo svarbu ištirti atleto veiksnys. Nors Aristonas buvo
gimimo datą bei vietą ir šeimos tik penkiolikos metų, bet teisėjai

jos adresas toks: Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, 2026 Vilnius,
Gedimino pr. 3, Lietuva.
Dr. Petras Lukoševičius daly
vavo šiame posėdyje ir sutarė su
PLB valdyba, kaip atliks savo
darbus, kokios pramos jam
reikės ir kaip jis palaikys nuola
tinį ryšį su pirmininku ir valdy
bos nariais. Rugpjūčio mėnesio
pabaigoje dr. Lukoševičius išvy
ko į Vilnių.
Valdyba aiškiai pasisakė, kad
pagrindiniai PLB uždaviniai yra
lietuvybės išlaikymas išeivijoje
ir pagalba Lietuvai. “Pasaulio
lietuvis” bus leidžiamas ir
plečiamas. PLB seimo praneši
mai, paskaitos, darbai ir nutari
mai bus specialiame PL numery
je. Pirmininkas Nainys buvo
pakviestas ir sutiko ateinančią
žiemą aplankyti Sibiro ir kitas
naujas bendruomenes, kurios
nori kiek galima artimesnių tie
sioginių ryšių su PLB valdyba ir
kitų Vakarų kraštų bendruome
nėmis.
Sekantis PLB valdybos po
sėdis įvyks 1992 m. spalio 31 d.,
Lemonte, kur dabar yra PLB
centras. Naujasis PLB valdybos
adresas yra toks: Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė (Lithuanian
World Community),
14911
127th Street, Lemont, IL 60439
USA. Tel. 708-257-3714. Fax
708-257-9010.
PLB inf.

— Lietuvoje kainos kyla ne
paprastai greit. Bando neatsilikti
ir uždarbiai. Lietuvos statistikos
departamentas praneša, kad
Lietuvos
žmonių
vidutinis
uždarbis per .valandą yra 3L ru
blis 30 kapeikų — tai maždaug
25 centai. Norint Lietuvoje nusi
pirkti 1 kg kiaulienos, žmogus
turi dirbti 2 vai. 20 min., o už
litrą pieno reikia dirbti 19 mi
nučių. Kad galėtų įsigyti vyrišką
kostiumą, žmogus turi dirbti 9
dienas, už spalvotos televizijos
aparatą reikia dirbti 56 dienas.
— Kompozitoriaus Vlado Jakubėno draugijos skyrių Lietu
voje jau yra keturi: Vilniuje —
vad. R. Nomicaitė, Kaune —
vad. komp. V. Švedas, Klai
pėdoje — ved. muzikologė D.
Petrauskaitė, Biržuose — vad.
muz. J. Puplauskis.

turėjo jį rūpestingai ištirti, kad
būtų tikri, jog jo vieta tikrai yra
jaunuoliams skirtose varžybose.
Aristonas atrodė amžiumi perenelyg vyresnis, bet buvo pri
pažintas tinkamu dalyvauti jau
nuolių varžybose.
Atėjus į Olimpiją, Aristoną
laukė dar viena pareiga. Pirmąją
olimpinių žaidynių dieną, Ari
stonas ir jo tėvas turėjo įeiti į
Olimpijos Tarybos menę. Čia
drauge su kitais atletais, gi
minėmis bei treneriais, jis turėjo
padėti ranką ant šerno mėsos ga
balo ir prisiekti bronzinės Dzeu
so statulos akivaizdoje, kad
grumsis garbingai, nepriims
kyšio ir neužkerės savo varžovų.
Aristonas, — baigia aprašas, —
dabar puikiai suprato, kad jei su
laužytų savo priesaiką, Dzeusas
jį nutrenktų vienu iš savo žaibų.
Popietė Olimpijos
griuvėsiuose

Peloponeso saulė — graikiškai
helios — karšta. Nenuostabu,
kad ne visi kelionės bendrai nori
pabuvoti Olimpijos griuvėsiuo
se.
— Ar yra ten medžių? Ar
vėsu? — girdisi.
— Kadaise ten buvo net šven
ta giraitė vardu Altis,— akimis
perbėgdama pietų vyno nuvar
gintus veidus,-atsako gidė.
(Bus daugiau)

Todėl ši archipelago dalis iš pir
mo žvilgsnio lyg nežadėjoypa
tingų “dietų” savo vergams.
Didžiausias priešas, be, kitų
gerai
visiems žinomų, turėjp.dar
- ALGIRDAS ČARNECKIS -| -------tik pasirodyti. O kol kas fanta
stiška žvejyba, sūdymas ir jurtų
Šių atsiminiu autorius yra Val liškai pasikvietęs pas save prie statyba siaubingai alino nepasi
demaro Vytauto Čarneckio, bu arbatos puodelio jums ilgai ir il ruošusius, nepripratusius to
vusio Lietuvos užsienio reikalų gai pasakos apie lietuvių —jaku- kiems darbams “inteligentus”.
ministerio, vėliau Lietuvos at tų draugystę ir vargus tais anais Oi ir mėgdavo vietinis valdovas
stovo Washingtone, Londone ir tolimais, sunkiais “plieniniais” kartoti “i privezli etaldch teliRomoje sūnus. Tasai žymus Lie laikais.
gentov... na majų šeju!” .
Tai gal pradžioje šiek tiek geo
tuvos valstybės veikėjas 1941 m.
Nuo riebios žuvies ir vitaminų,
birželio 14 d. su šeima išvežtas grafijos, norint minimaliai susi
trūkumo prasidėjo nesibaidau-'
iš Lietuvos. Tėvas atskirtas nuo pažinti su tuo placdarmu, kuria
tys viduriavimai, po to kraujavi
šeimos ir 1942 m. spalio 17 d. me 1942 m, pradėjo ir tęsė
mai ir galų gale neišvengiama
bolševikų sušaudytas. Motina žūtbūtinę kovą keli šimtai mūsų
migracija į kryžių kalnelį.. Tokiu'
Eleonora su penkiais mažais vai tautiečių. Dabar pamąstykime
būdu
silpnesnieji
“inteli-;
kais: Algirdu, Vytautu, Povilu, kartu. Tai buvo prieš 47-eris me
gentėliai”, sėkmingai išpildę ge
Petru ir dukra Liucija pateko į tus...
nocidinius keturių raidžių pla
Altajaus kraštą. Po metų jie buvo
į Lenos deltos archipelago
nus, išeidavo iš mūsų tarpoj pa
perkelti už poliarinio rato į By sudėtį įeina didžiulis, siauras pu
Audrys Antanaitis, Lietuvos Švietimo ir Kultūros ministro pavaduotojas, kalba PLB
likę mums tik kažkokį gailesčio
kovo Ragą (iškyšulį), prie Lapte siasalis, vadinamas Bikovsldj. Su
seimo visuomeninių reikalų simpoziume. Sėdi iš kairės — Estijos LB pirm. Milda
ir pavydo jausmelį. Bet-tai ne
vų jūros.
žemynu jungia jį tokio pat pločio
Trinskytė, Rasa Kurienė, moderatorius dr. Petras Lukoševičius, Lietuvos misijos prie
viskas. Pilnai užteko trijų parų,
Dalis šių prisiminimų jau žemės ar tiksliai!, tundros juo
Jungt. Tautų patarėjas Algimantas Gureckas ir PLB vicepirmininkas visuomeniniams
kad apsiverstų aukštyn kojom ta
buvo spausdinta Lietuvoje, kaip sta. Pats pusiasalis, kurio ilgis
reikalams Eugenijus Cuplinskas. Nuotr. Kęstučio Miklo
vadinama “žuvies fabrikacija”.
ištraukos iš Tremties archyvo, apie šešiasdešimt penki kilome
Spūstelėjo geras šaltukas, bema
kurio šiuo metu jau yra nemaža trai, išsidėstęs tiesiai iš Rytų į
tant sukaustė viską, kas tik šlapia
prisirinkę. Savo nueitąjį kelią Vakarus, Plotis jo neviršija pu
ir skysta. Juodos valtys prigulė
dabar aprašinėja daugelis, ku santro kilometro, o aukštis šešiųbaltam patale. Statinių laužas,
mo atstovus, kad, pastačius šį didesnis kaip vienas trečdalis iš- riuos žiaurusis likimas buvo nu aštuonių aukštų namo.
neštuvai, smaluoti sunkūs tink
KĘSTUTIS K.MIKLAS
varęs į tremtį, bet paskui lėmė
Visą šiaurinę jo pakrantę ska
klausimą balsavimui, nors ir ne rinktųjųj narių.
lai, iki šiolei kvepėję degutu, su
(Tęsinys iš pereito numerio)
didele dauguma, pasisakyta už
Į PLB Garbės teismą išrinkti: ją perkentėti ir sulaukti grįžimo lauja Ledinuotas šiaurės vande sibūrė krūvon ir atstumiančio
į Lietuvą, kad galėtų ir kitiems nynas. Abi pusiasalio galūnės —
pravedimą
balsavimo
pagal
pri

Jau gerokai prieš seimą buvo
dr. Vyt. Bieliauskas, dr. Zigmas
mis savo formomis krovė ant
Bykov ir Mastaho — neatsitikti
papasakoti ką jie pergyveno.
Brinkis, dr. Adolfas Damušis,
žinoma, kad dr. Vytautas Bie statytus sąrašus.
savęs krintančio sniego . lo
nai buvo parinktos Saulės, tėvo,
Daina Kojelytė ir dr. Antanas (Red.)
liauskas nekandidatuosiąs an
pinėlius, kad už dešimt mėnesių <
Tas
pats
norėta
pritaikinti
ir
draugo, o gal tiesiai budelio,
Razma.
tram terminui į PLB valdybos
vėl įkinkytų tolimosios Baltijos
Garbės teismo bei Kontrolės ko
kaip saugiausias arba vienas iš
KAPSIE BAR — I dalis
pirmininkus.
tremtinėlius.
.L'
Į PLB Kontrolės komisiją: Al
saugiausių valstybės regionų,
Didžiuma atstovų, jau atvykę, misijos rinkimams. Tačiau čia girdas Cuplinskas, Rūta Juš
Žvejyba baigta. Poledinė žve
kad, ten, niekam nematant ir ne
girdėjo gandų, kad seimo rengi seimas pasisakė kitaip, nubal kienė, Linas Narušis, Antanas
Turėsiu nuliūdinti tuos, kurių
jyba tuoj pat buvo atšaukta, nes
suodamas,
kad
į
šias
dvi
institu

mo komiteto pirm. Bronius Nai
žvilgsniai užkliuvo už antro trukdant, galima būtų vykdyti absoliučiai visa žuvis pasitraukė,
Rašymas
ir
Vacys
Šaulys.
pačią “humaniškiausią” ir žmo
nys, buvęs PLB pirmininku nuo cijas būtų renkami tik asmenys
žodelio “Bar”, tikrai apie tai ne
gal į Lenos aukštupį, gal kitur.
nijos per tūkstančius metų išsva
1973 iki 1978 metų, labai norįs pagal pateiktus kandidatų są
bus kalbama, o tiems, kuriems
Kas ją žino! Jos daugiau ir nebe
Svarsty
bos
dėl
nutarimų
jotą politiką.
vėl tapti pirmininku. Ilgai laukti rašus, neatsižvelgiant į gyvena
abudu nežinomi ir nesupranta
matėme. Liepta grąžinti žiemi
Tą patį vakarą, po rinkimų ir
nereikėjo. Jis pats prisipažino mąją vietą.
mi, paaiškinsiu: sutikęs gerą
Atplėštus per šešius tūkstan nius tinklus. Su didžiausiu liūde
vakarienės,
buvo svarstomi šio
viešai seimo atidarymo metu,
žmogų, mūsų brolis jakutas tuoj čius kilometrų nuo “buržuazijos siu jie buvo pristatyti atgal į
Sekančią dieną prie lentoje seimo nutarimai, kuriems teks pasakys: kapsie bar, o tai reiškia
kad jis kandidatuojąs, jau turįs
ir kapitalizmo puvėsių trapius sandėlį.
sąrašą kandidatų į PLB valdybą, surašyto Nainio kandidatų sąrašo tus daugumoje buvo paruošę ir — pakalbėkim arba jei pažodžiui lietuviškus žiedelius kruvinos
Šeši šimtai gramų duonos, jei
į PLB valdybą atsirado ir įteikę seimo atstovai nutarimų — pokalbis yra, jei ne, tai kapsie
ir prašąs visų paramos.
rankos genialiai juos sodino į šias dirbsi, o jei ne, užteks ir keturių.
Gražinos Kudukienės pavardė. komisijai. Jos pirmininkas dr. suoch. Štai ir viskas.
Arktikos plantacijas. Daug iš jų Jokių žuvies atsargų, nulis.. Duo*Dėl kandidatų sąrašo
Ji taip pat turinti kandidatų są Petras Lukoševičius, prieš pri
Jeigu kam nors tektų aplankyti
novyto, neprigijo, ne tas įsakymas žuvies -“ specialia-: v
statydamas nutarimų pasiūly-“ Šiaurės Jakutiją, tai būtinai,
Pagal seimo darbotvarkę, kan rašą. Jos trijų asmenų sąrašas
prisitaikė prie žiaurios gamtos ir tus”"tuoj pat permesti. įl^eaisolūb
mus, informavo seimą, kad buvo prieikit prie vyresnio amžiaus jadidatų į PLB valdybą supažindi buvo pristatytas seimui prieš pat
naujų šeimininkų niekšybių. Jie kos” statybą. Vieną statėm, kitą /
gauta daug siūlymų, komisija vi
rinkimus
ir
nominacijų
komisijos
kuto, ištieskite jam ranką ir prie ir šiandien ten, sušalusioje griovėm, tai*yra save griovė m.
nimas bei jų pasisakymai turėjo
sus peržiūrėjo, daug jų atmetė jums dabar žinomų žodžių,
būti liepos 2 d. seimo vakarinėje atmestas, kadangi neturėjo iš
žemėje, vis jauni... tokie pa rinkdami pakrantėje užpustytą
ir daug jų turėjo perredaguoti. pridėkite žodį “dagor” — bičiu
karųJidatų
raštiškų
sutikimų
kan

sesijoje.
tys...kaip gyvi. Na, o likusieji medieną, be kastuvų, be pjūklų,
Tas perredagavimas nuėjo iki to lis. Jis, neabejoju, jus pažins iš
Pradėdamas šią sesiją, nomi didatuojant į PLB valdybą. Ku
palaužti daug vėliau grįžo atgal be maisto ir be rūbų.
kių kraštutinumų, kad kai kurie tarmės, labai apsidžiaugs ir bronacijų komisijos pirm. Juozas dukienės viešas pareiškimas,
į savo tėvynę.
Prancūzų poetas La Fontenas,
pasiūlymų autoriai negalėjo
Polikaitis painformavo, kad gau kad ji turinti savo kandidatų
Ir vis dėlto, kaip galėjo atsitik personifikuodamas savo skruzatpažinti savo originalaus teksto.
tas tik vienas kandidatų sąrašas, žodinius sutikimus, nebuvo
lys pareiškė, kad būtų naudinga, ti, kad, 42-siais metais žiemai dikę ir žiogelį, juos prakalbino
priimtas
dėmesin.
Tokiai
Atmestųjų tekstų autoriai
pristatytas Broniaus Nainio. Po
jei išeivija taip pat turėtų savo užėjus,pusantro šimto mūsų tau maždaug tokiais žodžiais: “Tai ką
likaitis kvietė seimo atstovus padėčiai esant ir pati Kudu- norėjo sužinoti, kodėl jie buvo
atstovus ir Lietuvos parlamente. tiečių, išmestų ant Mastaho veikei, brangusis, visą vasarė
pasiūlyti daugiau kandidatų ir kienė, protestuodama prieš tokį atmesti ir reikalavo, kad jie būtų
Seimas nutarimų svarstyme rago, atsidūrė ant bedugnės lę?” Na kaip ar nežinai, mieloji, •
pareiškė, kad kandidatų su nominacijų komisijos elgesį, pristatyti seimui svarstyti.
buvo gan darbingas. Daug jų krašto?!
aš tau dainavau kiauras diene-i
Kadangi jau buvo vėlus vaka priėmė, bet ir kai kuriuos at
pažindinimas įvyks po to, kai są atsiėmė savo kandidatūrą.
Ledinuotas vandenynas, susi les!.. Ak tu dainavai, tai.daban •
ras, nutarta šiuos nutarimus- metė. Tokių tarpe buvo pasisa durdamas su gėlu Lenos van man ir šok”. Čia moralės logiką i >
rašas bus uždarytas.
Balsavimas
svarstyti sekančią dieną.
To ir reikėjo. Seimo atstovas
kymai dėl vykstančio erzelio dens masyvu, suteikia itin geras suprantame. Bet kaip suprasti tą
iš Kanados dr. Petras Lukoše
Balsavimui vadovauti pakvies
Lietuvos Aukščiausiojoje Tary sąlygas gausiai veistis ir gyventi moralę, kuri kalėjimu grasino už
Dėl išeivijos atstovo
vičius, nelaukdamas diskusijų, tas mandatų komisijos pirm. dr.
boje, dėl Mažosios Lietuvos vandens faunai. Manau, nelabai bet vieną pasiimtą žuvelę, tuo
Lietuvos parlamente
pasiūlė, kad paduotas sąrašas Vytautas Majauskas. Jis pranešė,
įjungimo į Lietuvos teritoriją ir perdėčiau, jei pasakyčiau, kad, pasmerkdama žvejį badauti
būtų tučtuojau uždarytas. Čia kad šiame seime turi teisę bal
Šių eilučių autorius, kaip sei dėl Rusijos kariuomenės sku užsimerkęs mesdamas iešmą, atėjus šalčiams?!
kilo triukšmas. Argentinos atsto suoti 94 atstovai. Išdalinus kiek
būtinai ištraukčiau persmeigtą
mo atstovas, taip pat buvo įtei baus atitraukimo iš Lietuvos.
(Bus daugiau)
vas Alfredas Ruplėnas, priėjęs vienam atstovui po tris balsavi
Dėl paskutiniojo nutarimo, jo vieną, o gal ir net dvi žuvis.
kęs nutarimų komisijai tekstą,
prie mikrofono, jautriai kalbėda mo korteles, jis paaiškino, kaip
kuriame buvo siūloma priimti aštraus teksto ir nerealistiškų są
mas, pareiškė protestą, kad toks kiekviena jų turi būti užpildyta.
nutarimą
prašyti
Lietuvos lygų, stipriai pasisakė Sibiro at
Iškilus klausimui, ar verta bal
bandymas pravesti tik vieną są
Aukščiausiąją Tarybą, kad ji pa stovas dr. Bernatonis. Jis pa BENDRUOMENĖS TARYBOS SESIJA
rašą ir neleisti jo papildyti yra suoti už PLB valdybą, kai Nainio
pildytų ar padarytų pataisą Lie reiškė, kad padėtis Rusijoje dar
lx>lševikinis metodas. Jis reikala sąrašui yra garantuotas laimėji
tuvos konstitucijoje, leidžiančią nėra pilnai susistabilizavusi, dar
JAV Lietuvių Bendruomenės gali bendradarbiauti ir padėti
vo, kad tas sąrašo uždarymas mas, buvo pasisakyta, kad, ne
išeivijai išrinkti savo atstovus į pilna joje to senojo raugo, dar Tarybos metinė darbo sesija Lietuvai, o Lietuva — išeivijai.
būtų atmestas ir nukeltas iki ryt paisant to, reikia balsuoti to są
naująjį Lietuvos parlamentą. Tą daug turinčių įtakos į Rusijos val įvyks 1992 m. rugsėjo 26-27 die Bus kabama apie paramą Lietu
dienos, kada įvyks pats balsavi rašo priimtinumą slaptu balsavi
pasiūlymą, kaip nereikšmingą, dymo aparatūrą, ir santykiai su nomis Clevelande ir ją globos vos ekonomijai ir mokslui, apiemas. Iki to laiko atstovai galės mu, pažymint valdybai rinkti
nutarimų komisija buvo atmetu Lietuva dar silpnoki. Tad, neno LB Ohio apygardos pirmininkas kultūrinius ateities ryšius ir dar
vienas kitą geriau pažinti, pasi skirtose kortelėse “taip” ar “ne”.
si. Bet jis gavo eigą ir, kaip nu rint jų visiškai pagadinti, jis Pranas Joga su valdyba. Darbo bus, apie Rusijos kariuomenės
tarti ir, galbūt, pasiūlyti papildo O į Garbės teismo ir Kontrolės
tarimas, buvo vienbalsiai priim pasiūlė, kad šis nutarimas šį kar tvarkėje šalia Krašto valdybos ir išvedimą, apie Lietuvos pagalbą
mus kandidatus.
komisijos balsavimo korteles
tas sekančią dieną ir tik po to, tą nebūtų priimtas.
LB institucijų pranešimų bei ei išeivijos švietimui, jaunimui ir
Argentiniečio
pasisakymas įrašyti tik po penkis asmenis, pa
kai
Lietuvos
Švietimo
ir
namųjų reikalų daug laiko bus lietuvybės stiprinimui, apie LB
palydėtas gausiais plojimais. At sirenkant iš toms institucijoms
Kultūros ministeris Darius Kuo(Bus daugiau} skirta svarstymams, kaip išeivija veiklos prioritetus bei . kon-■<
sirado ir daugiau norinčių pasiūlytų kandidatų sąrašų.
krečius darbus ir jų finansavimą.
Balsavimas praėjo tvarkingai.
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vakaro, o sekma
Suskaičiavus balsus, pirm. dr.
Toliau seimui buvo pateikta
dienį iki 5 vai. popiet.
svarstyti ir padaryti sprendimą, Majauskas pranešė, kad balsavi
JAV LB Tarybą sudaro 68 na
kokiu būdu turėtų būti renkama me dalyvavo 88 seimo atstovai,
riai,
jai vadovauja trejiems me- '
naujoji valdyba — pagal sudary už Nainio sąrašą pasisakė 66,
tams
rinktas nuolatinis 5 asmenų
tus iš anksto sąrašus ar be sąrašų, prieš balsavo — 17, susilaikė —
prezidiumas — pirmininkas Vy- renkant 10 asmenų iš pasiūlytų 2 ir 3 kortelės buvo įmestos
tautas Kamantas, vicepirminin
kandidatų sąrašo.
tuščios.
kai dr. Vytas Narutis ir BirutėTad į naująją PLB valdybą iš
Balsavimo šalininkai pagal są
Vilutienė,
sekretorės Gražiria
rašus reikalavo priimti jų siū rinkti 7 asmenys: Bronius Nai
Kamantienė ir Svajonė Kerelymą. Jie motyvavo tuo, kad val nys, Rimas Česonis, Vacys Gar
lytė.
dyba, būdama vienoje vietoje beniais, Vytautas Kamantas, dr.
Užsienio lietuvių atstovai VIII PLB seime. Iš kairės
Estijos Lietuvių B-nės pirm.
Prezidiumo adresas yra: 1059
galės dažniau susirinkti ir sutau Petras Kisielius, Baniutė KroMilda-Marija Trinskytė, Vengrijos Lietuvių B-nės pirmininkė Diana Dumšaitytė-BaMaplegrove Drive NW, Grand
pys pinigų, kuriuos kitu atveju nienė ir dr. Vitalija Vasaitienė.
lint, Susivienijimo Lietuvių Argentinoje pirm. Amaldo Vezbickas, Moldovos Lietuvių
Rapids, MI 49504-3835, telef,
reiktų išleisti už jos narių kelio Pagal PLB konstituciją, valdyba
B-nės pirm. Danutė Skramtai ir Ukrainos Liet. B-nės pirm. Rūta Malikenaite. Nuotr.
nes ir viešbučius. Matyt,tie argu turi teisę kooptuoti naujus na
616 791-7888, faksas 616 791Kęstučio Miklo
7888.
mentai paveikė kai kuriuos sei- rius, kurių skaičius negali būti
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IŠLEIDŽIAMI DIPLOMATO
V. SIDZIKAUSKO PRISIMINIMAI
New Yorke daug metų gyveno
ir veikė Lietuvos diplomatas Va
clovas Sidzikauskas, buvęs Lie
tuvos nepaprastas pasiuntinys ir
įgaliotasis ministras Vokietijoje,
vėliau Didžiojoje Britanijoje,
nuo 1944 metų VLIKo žymus
veikėjas.
New Yorke jis atsirado 1951
metais. Čia buvo Lietuvos
Laisvės Komiteto pirmininkas,
plačiai veikė Pavergtose Eu
ropos Tautose, buvo vadovauja
muose postuose. Jis ir mirė New
Yorke 1973 metais gruodžio 1 d.
(Buvo gimęs 1893 m. balandžio
10 d., mirė išgyvenęs 80 ir pusę
metų.)
Jam gyvam esant, buvo skati
namas parašyti savo diploma
tinės tarnybos prisiminimus.
Vienas iš tokių uolių skatintojų
buvo ir prof. Juozas Brazaitis,
buvęs Laikinos vyriausybės mi
nistras pirmininkas, “Darbinin
ko” redaktorius. Ministras Va
clovas Sidzikauskas “Darbinin
ko” redakcijoje dažnai atsilan
kydavo. Ne kartą čia buvo įvai
rūs pokalbiai iš jo ilgos diploma
tinės tarnybos, o daugiausia
kalbėta aktualijom: VLIKo veik
la, nuotaikos Pavergtose Eu
ropos • Tautose, jo kelionių
įspūdžiai.
Ministras V. Sidzikauskas iš
tesėjo — parašė savo prisimini
mus. Jis nuolat stengėsi kuo
plačiau visa tai apžvelgti, gi prof.
J. Brazaitis skatino rašyti tai, ką
jis gerai atsimena, ką pergyveno.
Platesnė dokumentinė medžiaga
tada nebuvo prieinama. Ir jo pa
rašyti prisiminimai jau buvo
medžiaga naujom studijom apie
Lietuvos diplomatiją.
Visada elegantiškas, visada su
radęs gerą žodį pokalbio dalyVHiij'šr'šiuos prisiminimuvpavadirioJcnkliai: “Lietuvos diploma
tijos paraštėje. Atsiminimai.
1917-1940”.
Nesiangažavo, kad čia diplo
matijos istorija, čia vaizduojama
tik diplomatijos paraštė, nepre
tenduojant į plačią išsamią diplo
matijos studiją.
Ministras V. Sidzikauskas
buvo ne tik veiklos žmogus, bet
visada judrus, daug keliavęs,
daug matęs, visokioje situacijoje
mokėjęs įnešti gerą nuotaiką. Tai
jo diplomatinė patirtis labai di
dele ir labai svarbi.

Prisiminimai spaudoje

Jo darbo didelė talkininkė
buvo jo žmona Birutė Sidzikauskienė, ne tik jį raginusi, bet ir
jo darbus perrašiusi mašinėle. Ji
ir buvo tas lieptas ar tiltas nuo
ministro darbo stalo iki laikraščio
redakcijos, iki knygos sudarymo.
Pirmieji jo prisiminimai buvo
spausdinti “Dirvoje” ir susilaukė
dėmesio. Mėgsta žmonės prisi
minimų
literatūrą.
Vyres
niesiems tai primena jų pačių
pergyventas dienas, jaunesnieji
taip susipažįsta su istorija.
Laikraščio atkarpų vis daugėjo
ir daugėjo. Kaupėsi knyga. Kele
tui metų praėjus nuo memuarų
autoriaus mirties, jau kalbėta ir
svarstyta, kaip knygą išleisti.
1986 metais jau buvo sukauptas
rankraštis.
Los Angelėje gyveno ministro
brolis pulkininkas Juozas Sidzi
kauskas. New Yorke apsigyveno
vienas jo sūnus Vladas Sidas,
elektros inžinierius, kuris savo
vaikus leido j lietuvišką Mairo
nio mokyklą, dalyvavo lietuviš
koje veikloje. Rankraščiais ir jų
išleidimu rūpinosi jo brolis Juo
zas Sidas, architektas.
Rankraštis atsidūrė Vlado Sido žinioje, ir jis čia žvalgėsi, kon
taktavo, rinko žinias, kaip būtų
galima išleisti.
Tuo metu Lietuvoje dar buvo
kietas sovietinis režimas, nebu
vo įmanoma susilaukti kokios pa
galbos. Pirmiausia reikėjo pa
rengti rankraštį, jį suredaguoti.

Taip yra, kad knygos, kurios
leidžiamos per laikraščių atkar
pas, neišvengia pasikartojimų,
medžiagos perkrovimo. Laikraš
tis nori, kad skaitytojui būtų aiš
ku skaitant rankoje laikomą nu
merį.
Visai kas kita jau yra knyga,
ten negali kartotis kokie aprašy
mai, pasakojimai. Knyga turi iš
laikyti ir savo logiką, planingą
dėstymą. Tokias knygas reikia
suredaguoti, papildyti rankraš
tinę medžiagą datomis, skaičiais,
prirašyti komentarus, nurodyti
ir naujus vėliau surastus šalti
nius.
Prasidėjus didesniem atgimi
mo sąjūdžiam, iš Lietuvos
lankėsi istorikai, kiti net gerai
susipažinę
su
diplomatine
medžiaga. Svečiai aiškiai pa
rodė, kad tokią knygą spaudai
parengti galima tik krašte, kur
yra archyvai, kur dirba istorikai,
kiti specialistai.
Imta dairytis, kaip čia pasiekti
atitinkamus žmones Lietuvoje.

IŠ VISUR
— Lietuvos alpinistų grupė,
po dvejų metų pasiruošimo, rug
pjūčio mėn. pabaigoje išvyko į
Himalajus. Grupę sudaro: kau
niškė Jūratė Bajorienė, panevėžiškė Valerija Pundzienė,
Lietuvos alpinistų federacijos
prezidentas Vilius Šaduikis,
Rimvydas Šimutis iš Kauno, vil
niškiai Rimantas Skirmantas ir
Vladas Vitkauskas, o taip pat panevėžiškiai Edvardas Pundzius
ir Vaclovas Paplauskas. Ekspedi
cijos vadovas — JAV lietuvis
Aleksas Bertulis. Su lietuviais
kartu keliaus vienas latvis, vie
nas kanadietis ir du amerikiečiai.

Ministras Vaclovas Sidzikauskas
Nuotr. Vytauto Maželio
Svarbiausias šių prisiminimų
organizatorius Juozas Sidas-Sidzikauskas šių metų pavasarį
lankėsi Vilniuje ir ten nusivežė ateinančių metų pavasarį pasieks mentuotus prisiminimus iš Lie Kalbėjosi žurnalistė Ona Balčiū
tuvos diplomatijos. Tai graži mi nienė. Pokalbyje Juozas Sidas
rankraštį. Ten jis susitarė su nekantrius skaitytojus.
Apžvelgiant rankraščio rengi nistro artimųjų auka ir triūsas, samprotauja, dėsto mintis apie
Istorijos institutu, kur rank
dabartinę Lietuvą, apie likusią
raščių rengimui spaudai vado mą, dar norisi paminėti ministro kad ši jo aprašyta praeitis, Lietu
sovietinę įtaką, iš kurios tauta tik
vos
valstybės
įsitvirtinimas
ir
vauja istorijos mokslų kandidatas žmoną Birutę Sidzikauskienę,
pamažu išsivaduos. Jis, kaip ir jo
savo
teisių
gynimas,
nepriklau

Vytautas Žalys. (Ką reiškia šis so kuri dabar gyvena Pompano
dėdė ministras, mato Lietuvos
somybės
saugojimas
nebūtų
vietų primestas titulas istorijos Beach, FL. Ji nuo pat šių prisi
ateitį gražią, prie jos statybos ir
mokslų kandidatas, taip ir neaiš minimų pradžios jais sielojosi, užmiršti archyvuose, o vėl pra
jis nori prisidėti. Tas Juozas Si
kalbėtų
mūsų
kelyje
į
tvirtos
ku. Reikėtų atsikratyti tos sovie juos perrašė, o dabar sutelkė
das, gimęs ir augęs svetur,
valstybės
kūrimą.
tinės mados ir pasinaudoti Vaka nuotraukų, prie kurių niekas ki
gražiai kalba lietuviškai, orien
tas
nebūtų
priėjęs,
nei
jų
su

Kai
Juozas
Sidas
apsilankė
Vil

rų Europoje nusistovėjusiais
radęs. Ministro brolio vaikai sto niuje, “Lietuvos aidas 1992 m. tuojasi lietuviškuose reikaluose
mokslo terminais. Red.)
ir žino, kodėl reikia išleisti šią
Knygą leidžia žinoma “Vagos” jo prie organizacinio darbo iš birželio 10 d. išspausdino gana
svarbią prisiminimų knygą, (p.j.)
leidykla. Tikimasi, kad knyga jau leisti savo dėdės istorinius doku įdomų pasikalbėjimą su svečiu.

ISTORINIAI ĮVYKIAI
RUGSĖJO MĖNESJ
1 d. — 1873 m. Krekenavos
valsčiuje gimė žurnalistė poli
tikė Felicija Bortkevičienė, mirė
1945 m.
2 d. — 1892 m. ties Agluona,
netoli Zarasų, gimė prof. Stepo
nas Kolupaila, vadinas, prieš 100
metų. Mirė Amerikoje 1964 m.
balandžio 9 d.
2 d. — 1907 m. Vilniuje įkurta
Lietuvių Dailės draugija, kuri
surengė pirmąsias parodas ir
subūrė to meto lietuvius daili
ninkus.
2 d. — 1991 m. JAV suteikė Lie
tuvos diplomatinį pripažinimą.
■5 d. — 1940 m. Marianapolyje, CT, mirė Amerikos lietuvis
rašytojas, redaktorius, knygų au
torius ir pedagogas kun. Jonas
Navickas-Širvintas.
9 d. — 1934 m. mirė kompo
zitorius Juozas Naujalis, buvo
gimęs 1869 m. balandžio 10 d.
16 d. — 1853 m. Deksniškiuose, Gižų valsčiuje, Suvalkų kraš
te, gimė Pranas Arminas-Trupinėlis, mirė 1885m. kovo 18d.
17 d. — 1787 m. priimta Jung
tinių Amerikos Valstijų konstitu
cija.
17 d. — 1991 m. Lietuva
priimta į Jungtines Tautas.
18 d. — 1773 m. rusai atsiėmė
iš lietuvių Vitebską ir Mogilevą.
18 d. — 1873 m. Rinktinuose,
Pumpėnų yalsčuje, gimė arkivy
skupas Juozas Skvireckas, mirė
1959 m. gruodžio 3 d.
18 - 22 d. — 1917 m. pirmoji
lietuvių konferencija iš 214 vi
suomenės veikėjų išrinko 20
asmenų Lietuvos Tarybą, kuri
pasisakė už nepriklausomą Lie
tuvos valstybę.
19 d. — 1865 m. Gen. Guber
natorius Kaufmanas patvirtino
lietuvių spaudos uždraudimą.
20 d. — 1920 m. Tautų Sąjun
gos komisija nustatė Kurzono
demarkacijos liniją tarp Lenkijos
ir Lietuvos kariuomenių.
21 d. — 1850 m. Gudeliuose
gimė rašytojas Vincas Pietaris,
parašęs pirmą istorinę apysaką

23 d. — 1875 m. Varėnoje
gimė Mikalojus Konstantinas
Čiurlionis, kompozitorius ir dai
lininkas, mirė 1911 m. kovo 8 d.
“Algimantą”, mirė 1902 spalio
25 d. — 1604 Lietuvos etmo
nas Karolis Katkevičius sumušė
16 d.
švedus ties Baltakmene.
21 d. — 1901 m. mirė poetas
25 d. — 1922 m. Lietuva įsi
Pranas Vaičaitis, gimęs 1876 m.
vedė
savą valiutą — litą.
vasario 10 d.
27 d. — 1926 m. Maskvoje pa
22 d. — 1921 m. Lietuva sirašyta I i°tuvos - Rusijos ne
priimta į Tautų Sąjungą.
puolimo sutartis.

UŽSIENIO INVESTICIJŲ
Lietuvos vyriausybė nustatė
investicijų prioritetus, ypatingai
tose srityse, kur turima reikalų
su užsieniu. Sveikatos ir aplin
kos apsauga yra sąrašo viršuje.
Kauno biologinio vandens apdo
rojimo planas, kurį ruošia viena
Švedijos firma, tikimasi, kad pa
reikalaus apie $39 milijonų. Pa
našūs įrengimai reikalingi ir ki
tuose didžiuosiuose miestuose.
Kita Švedijos firma įvertina, kad
$28 milijonų reikia pramonės iš
metamųjų vandenų išvalymo
planams įvykdyti.
Tarp prioritetinių projektų
energetikos srityje yra ir šie:
$400 milijonų Mažeikių naftos
perdirbimo įmonei moderninti,

27 d. — 1927 m. pasirašytas
konkordatas su S v. Sostu.
28 d. — 1939 m. antroje slap
toje Maskvos sutartyje Hitleris
Lietuvą perleido Sovietų Sąjun
gos “Interesų sferai”.
29 d. — 1536 m. Lietuvoje
paskelbtas įstatymų rinkinys —
kodeksas “Lietuvos statutas .
30 d. 1919 m. Bermontininkai
užpuolė Šiaulių gimnaziją ir iš
vaikė mokinius.

PLANAI LIETUVOJE

$32 milijonai Klaipėdos naftos
produktų eksporto terminalo re
konstrukcijai ir $128 milijonai
polimerinio polipropileno ga
myklai pastatyti.
Transporto ir ryšių srityje pa
siūlytos prioritetinės investicijos
$140 milijonų sumoje. Apie
pusės šios sumos pareikalaus ke
lio Via Baltica rekonstrukcija
Lietuvos teritorijoje ir penkių
motelių bei restoranų prie pa
grindinių greitkelių pastatymas.
Kiti projektai: pertvarkymas vie
tinių ir tarptautinių ryšių ($25
milijonai), transporto sistemos
modeminimas ($11 milijonų),
Klaipėdos uosto m<xlerninimas
($3 milijonai).

Juozas Kojelis Viekšneliuose, Luokės valse., po 47 metų nrie
savo gimtosios parapijos bažnyčios šventoriaus Sekminių die
ną susitinka su dailiomis žemaitėmis.

Turizmo srityje numatoma pa
statyti 10 naujų viešbučių ir mo
telių, kurie suteiks papildomai
3000 lovų biznieriams ir turi
stams. Bendra užsienio investi
cijų sumą reikalinga šioje srityje,
sudaro apie $150 milijonų.
Gamybinėje srityje prioritetas
teikiamas baldų ir popieriaus
pramonei (8 projektai, kurie pa
reikalaus $80 milijonų) mašinų
gamyba (12 gamyklų, $800 mili
jonų); lengvoji pramonė (8 ga
myklos, $320 milijonų); chemi
jos ir farmacijos pramonė (10 ga
myklų, $145 milijonai). Didžiu
ma šių projektų turi geras pelno
perspektyvas.
Pagaliau, maisto pramonėje
reikalinga apie $ 160 milijonų 16kai fabrikų, pradedant didžiu
lėmis investicijomis cukraus fa
brikų rekonstruoti ir baigiant
mažom investicijom grybų, šo
kolado ir tirpstančios kavos ga
myboje.
A. J.

— Klaipėdos valstybinė vieš
bučių įmonė atidarė firminę par
duotuvę, su vakarietiškomis
prekėmis ir pigesnėmis kaino
mis negu kitose valiutinėse parduotuvėše. Čia galima įsigyti
įvairios paskirties buities reik
menų, sportinės aprangos, mais
to produktų, gėrimų, meno dir
binių. Importines prekes pagal
dgalaikį kontraktą tiekia privati
Vokietijos firma. Netrukus atsi
darys ir bavariško alaus baras.

— Henrikas Lošinskas, Sao
Paulo, Brazilijoje, gyvenąs lietu
vis, yra išrinktas Brazilijos Rašy
tojų Sąjungos pirmininku. Lo
šinskas gimė Sao Paulo 1931 m.
lietuvių emigrantų šeimoje,
lankė Vytauto Didžiojo lietuviš
kąją mokyklą. Jaunystėje pra
dėjo bendradarbiauti vietiniuo
se laikraščiuose, kiek vėliau ėmė
versti į portugalų kalbą pasau
linio garso rašytojų veikalus.
Nemaža veikalų yra parašęs ir jis
pats. Bendradarbiavo ir lietuvių
spaudoje.

— Rašytoja Alė Rūta, tris
mėnesius praleidusi Lietuvoje,
rugpjūčio 12 d. grįžo į Santa Monica, CA. Prieš pat jai grįžtant,
“Vagos” leidykla Vilniuje “Aukš
tupių” serijoje viename tome iš
leido tris Alės Rūtos romanus:
“Trumpa diena”, “Motinos ran
kos” ir “Kelias į kairę .
— “Margučio” koncerte
rugsėjo 29 d. programą atliks
pirmą kartą Amerikoje gastro
liuojanti solistė Jolanta Stanelytė.

— Gražūs ir patogūs butukai
pensininkams lietuviškoje aplin
koje, netoli Nek. Pr. Marijos se
serų vienuolyno, Vila Maria, P.
O. Box 155, Thompson, CT
06277.
— United States Information
Agency paskyrė $317.000 auką
Purdue universitetui, kuris pra
dės Lietuvoje 18 mėnesių biznio
vadovavimo programą. Šia pro
grama galės pasinaudoti Lietu
vos fabrikų vadovai ir universite
tų dėstytojai. Programą sudarys
ekonomijos ir business management kursai. Jie bus dėstomi
Kauno Technologijos universite
te, Vytauto Didžiojo universite
te ir Žemės Ūkio akademijoje.
— Lietuvos vyriausybė yra
pasiruošusi bendradarbiauti su
Vokietijos valdžia, organizuojant
Rusijos kariuomenės išvedimą iš
Vokietijos, — pareiškė Lietuvos
Respublikos premjeras Aleksan
dras Abišala. Vokietijos tran
sporto delegacija Lietuvoje
pareiškė, kad už Lietuvos ge
ležinkelių naudojimą, pervežant
Rusijos kariuomenę, Vokietija
Lietuvai mokės valiuta. Vokieti
jos specialistai yra paruošę pavo
jingų medžiagų pervežimo tech
nologiją. Premjeras Abišala
prašė Vokietijos paramos, kad
Rusijos kariuomenė kuo greičiau
būtų išvežta ir iš Lietuvos.

— Vilniuje anglų kalba
leidžiamo žurnalo “Lietuva lie
pos mėn. numeris smarkiai vė
luojasi su spausdinimu Maskvos
spaustuvėje. Jis pasieks skaityto
jus tik rugsėjo mėnesį. Vėluosis
ir rugpjūčio mėnesio numeris.
Spalio numeris jau bus spausdi
namas Kaune ir skaitytojus pa
sieks laiku.

DEXTER PARK
PHARMACY

“PERSEVERING PEASA.NT”
(“IŠTVERMINGOJI VALSTIETĖ”)

Wm. Anaat&ad. B. S.

77-01 JAMAKJA AVENUE

Nei Kaye (Anieli Klimaytis)

(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y, 1142!
vVJfi DKI .1 Visli

Lietuviškos kilmės rašytojos romanas apima 70 metų
pirmos kartos lietuvės emigrantės įdomų, spalvingą
gyvenimą Amerikoje. Knyga turi 375 psl.

296-4130

Knyga gaunama pas leidėją:

Pakvietimas
Mažas berniukas savo drau
gui:
— Užeik pas mane kada nors.
Gavau dovanų šuniuką. Norė
čiau įsitikinti ar jis kanda!

Peter Randall
P. 0. Box 4726
Portsmouth, N.H. 03802-4726
Kaina minkštais viršeliais su persiuntimu — $9.95

REMKIME LIETUVOS LAISVĖS IDĖJĄ
Kviečiame visus remti 1992 m. spalio 25 d. Tėvynės ateitį lemiančius
Lietuvos seimo rinkimus.
Vilniaus katedroje kiekvieną sekmadienio rytą katedros klebonas monsinjoras Kazimie
ras Vasiliauskas aukoja vaikams mišias ir pasako jiems pritaikytą pamokslą, nuoširdžiai
su jais bendraudamas. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

Nuo seimo rinkimų priklausys Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė-Rin
kimų laimėjimui opozicija panaudos visas galimas priemones ir negailės
turimų didžiausių išteklių. Žinokime, kad rinkimuose glūdi paskutinė
komunistinio revanšo galimybė.

— Kodėl ?
— Nes kitaip jis gali kreiptis į
mane tuo pačiu reikalu.

Sąjūdžio koalicija už demokratinę Lietuvą, vadovaujama Vytauto
Landsbergio, remiasi Lietuvos žmonių gera valia, ryžtu ir teisingumu.

Įsivaizdavimui
Gydytojas: Tie vaistai yra kar
toki. Gerdami juos, įsivaiz
duokit, jog tai yra alus.
Pacientas: Bet ponas daktare,
ar negalėčiau gerti alaus ir įsi
vaizduoti, jog tai yra vaistai?

Meilė per telefoną
— Alio! Kas čia kalba? Mary
tė?
— Taip, Marytė.
— Aš labai nedrįstu, tai tele
fonu pasinaudoju . . . Maryte, aš
tave labai labai myliu ir noriu
paklausti vieno dalyko.
— Prašau, klausk.
— Ar nesutiktum būti mano
žmona?
Muzikalumas
— Sutinku, sutinku. Beje, o
— Šį vakarą mūsų choras turėš vaišes. Vienas geradarys at kas čia kalba?
siuntė mum degtinės ir vyno.
Kurčias
Tačiau pirma turėsim repeticiją.
—
Ar
jūsų
vyras daro ką
— O kam reikalinga toji re
nors pašalinimui kurtumo?
peticija? Gerti juk visi moka.
— Ne, jis laukia, kol vaikai
nustos mokytis skambinti pia
Ypatinga vieta
— Šioj vietoj įvyko katastro ninu.

Nepa taikė
Besisvečiuojąs vyrukas, šiek
tiek įsigėręs, kreipiasi į vieną
poniutę:
— Šis pobūvis yra labai nuo
bodus. Eikim namo!
— Negaliu, gerbiamasis; aš
esu namų šeimininkė.

fa.
— O kokiu būdu?
— Matot aną stulpą?
— Matau.
— Automobilio vairuotojas jo
nematė.

vaitę Žvirblis paskelbė, kad sa
vo brangenybių parduotuvei
ieško naktinio sargo. Ir ką jūs
manot? — Tą pačią naktį jo
parduotuvė buvo apiplėšta.
Prisiminimai

Vincukas su mama varto albu
mą.
— Mamyte, kas šis garbanuo
tas ir lėknas ponas?
— Tai tėvelis.
— O kas tada tas plikas ir sto
ras, kuris gyvena su mumis?
N esusipr atim ai

— Tu ir vėl gavai dvejetą? Tur
būt nesupranti, ko mokytojas
tavęs klausia?
— Priešingai, tai jis nesupran
ta mano atsakymų.

Liudininkas

>

Teisėjas kreipiasi į muštynių
liudininką:
— Liudytojau, vadinasi, jūs
matėt, kaip jiedu
mušėsi
kėdėmis. Kodėl jūs nebandėt jų
numalšinti?
— Tai kad nebebuvo trečios
kėdės...

Laimė
Du vyrukai kalbasi tarpusavy.
— Vieno dalyko negaliu su
Mintys ir žodžiai
prasti. Tau taip gerai sekasi loš
— Aš visada sakau tai, ką tu
ti kortomis iš pinigų, o arklių riu galvoj.
lenktynėse praloši.
— Dėl to tamsta taip mažai
Tas atsikvėpdamas pareiškė:
kalbi.
Draugiškas patarimas
— Matai,aš arklių nemaišau
— Kaip manai, ar turėčiau
taip,
kaip kortas .. .
paskolinti Antanui pinigų, kurių
Vieno neužtenka
jf^ prašo?
Vienas
keliautojas, įėjęs į val
— Suprantama! Ir būtinai tai
gyklą
mažame
miestely, užsisa
padaryk!
ko pusę vištos.
1992 m. spalio 18 d.
Palaukęs pusvalandį, jis pa
klausia savininką:
Vytautui Landsbergiui
FOREIGN VIDEOTAPE
— Kaip ilgai dar turėsiu lauk
sukaks 60 metų
CONVERSIONS
>
ti, kol baigsit kepti tą vištą?
• PAL/SECOM (EUROPE) TO
H
— Tol, kol atsiras tas val
NTSC (USA) OR VICE VERSA
gytojas, kuris užsisakys antrą
• DIGITAL PROCESS WITH IMAGE
ENHANCEMENT
■
vištos pusę.
Mieli tautiečiai
• THRU HIGH-TECH DIGITAL

MACHINE
• VHS BETA • U-MATIC (3/4°) •

•

■

• ONE DAY SERVICE AVAILABLE

■

Gingerbread
Productions

■
a

1323 Shepard Drive
Sterling, VA 22170-USA

a
B

703-450-7722 ■■
-----------------We are olose to
_
Washington, D.C.)

__

Šioje lemtingoje valandoje, išeivija turėtų prisidėti prie rinkiminės
kampanijos, nes be finansinės paramos bus tuščios Sąjūdžio koalicijos
pastangos laimėti rinkimus.
Remkime Vytauto Landsbergio vadovaujamą koaliciją ir jo pastangas.
Dar šiandien pasiųskime bet kokio dydžio auką ir paraginkime savo
kaimynus. Surinkti pinigai nedelsiant bus perduoti Sąjūdžio garbės pirmi
ninkui Vytautui Landsbergiui.
Komitetas: Mykolas Abarius, Stasys Baras, Algirdas Brazis, Robert Boris,
Jurgis Janušaitis, Antanas Juodvalkis, Rūta Juškienė, dr. Tomas Kisielius,
dr. Leonas Kriaučeliūnas, kun. John Kuzinskas, Petras Petrutis, Juozas
Polikaitis, kun. Anthony Puchenski, prof. Jokūbas Stukas, Juozas Žygas.

Čekius prašome rašyti: COMMITTEE FOR DEMOCRATIC LITHUANIA
ir siųsti:
Standard Federal Bank
Account No. 1101350010
4192 Archer Ayęnue
Chicago, IL 60032

Vytauto Landsbergio vadovaujamai koalicijai paremti siunčiu ......................... dol.
Vardas ir pavardė

.......................................................................................... -...................

Adresas ...................................................................................................................................

Skelbti spaudoje

□

taip

□

ne

“Lietuvos aidas* rengia

"
■

8 MM

Lietuvos Sąjūdžio finansiniai ištekliai labai menki!

Skelbimas
Vanagas nutarė duoti laikraš
čiui savo firmos reklaminį skel
bimą.
— Jūs manote, kad tai apsi
moka, — klausia jis reklamos
biuro agentą.
— Neabejotinai. Įtikinamai
pareiškė šis.
— Sunku dargi apsakyti ko
kiu dėmesiu žmonės skelbimus
seka. Pavyzdžiui: praėjusią sa

BALTIA EXPRESS CO. LTD.
SUBSIDIARY OF AMBER GROUP PRES. VIDMANTAS REPŠYS

TIK .90 et. UŽ SVARĄ, VIRŠ 80 SV
$1.00/sv. iki 80 sv.
Siųskite viską, naują ir naudotą: rūbus, maistą, vaistus.

LAIVO KONTEINERIS IŠPLAUKIA
RUGSĖJO 15 IR 29 D.
Express oro cargo siuntos kas trečiadienį.
Atvežkite arba pasiųskite UPS

BALTIA EXPRESS CO. LTD.
3782 W. 79th St
CHICAGO, IL 60652
Skambinkite nemokamu telefonu
1-800-SPARNAI (1-800-772-7824)
1-312-284-6449

šiai sukakčiai skirtą knygą

“Laisvės byla“.
j leidinį surinktos V.Landsbergio
kalbos, straipsniai, laiškai,
pokalbiai, užrašai ir kitokia skelbta
ir neskelbta medžiaga, kuri atspindi
lemtingąjį Lietuvos laikotarpį
nuo Respublikos nepriklausomybės
atstatymo 1990 metų kovo 11 dieną
ligi iškovotos laisvės
ir pasaulinio pripažinimo
1991 metų rudenį.
Knygoje spausdinamas dar ligšiol
neskelbtas Aukščiausiosios Tarybos
Pirmininko testamentas,
kuris buvo įrašytas į vaizdajuostę
1991 metų sausio tryliktąją,
sovietų tankams šliaužiant
link Aukščiausiosios Tarybos rūmų.

Pusketvirto šimto puslapių knyga
iliustruojama įžymių meistrų
nuotraukomis ir piešiniais.

Knygos sudarytojai:
dramaturgas Juozas Glinskis,
grafike Marija Ladigaitė,
skulptorius Vladas Vildžiūnas.
Gera spaudos kokybe garsėjanti
"Spindulio" spaustuvė maloniai sutiko
šią knygą išleisti ligi šių metų
spalio mėnesio
Didžiąją tiražo dalj platinsime
prenumeratos būdu

Jeigu Jūs norite
šią knygą užsisakyti,
nusiųskite
“Lietuvos aido* įgaliotiniui Amerikoje p BRONIUI JUODELIU115 dolerių
adresu 239 BROOKSIDE LANE WILL0WBR00K ILLINOIS 605 14 USA,
tel.(708)986 1613
Jeigu užsiprenumeruosite “Lietuvos aidą* 1993 metams,
sumokėdami 95 dolerius (laikraščio prenumerata 85 dol),.
Jūs gausite"Laisvės bylą" su autorystės paliudijimu.

i

£

Visokeriopos kloties mūsų mieliems skiitflopms linkinti

*Uettt*ot Mo" km/^eriftios grupė

ORMOND BEACH, FL

noje, 1945 m. studijavo Insbrucko universitete teisės mokslus,
JAV lankė nekilnojamo turto
Jurgio Bagdono netekus
agentų ir mechaninės braižybos
Rugpjūčio 2 d. Ormond Bagdonų šeimos artimas bičiulis kursus.
Studijų metais įsijungė į skau
Beach, Floridoje, savo namuoe Jonas Daugėla. Jis apžvelgė ve
tų
ir jūrų skautų veiklą: laivu
staiga mirė Jurgis Bagdonas.
lionio gyvenimą.
“Budžiu” plaukė į Liepojų, Da
Su žmona Rita į šią gražią lie
Velionis gimė 1910 m. birželio niją, Švediją ir dažnai buvodavo
tuvių nausėdiją atvyko ir įsikūrė
15 d. Maskvoje. Su tėvais Lietu gražioje Neringoje. Buvo veik
prieš vienuolika metų.
von sugrįžo 1921 m. Pradėjo mo lus sportininkas, žaidė K. S. S.
Velionis buvo mielas žmogus,
kyklą Aušros gimnazijoje Kaune, jaunių
futbolo
komandoje,
draugiškas, gražaus su visais su
baigė Klaipėdoje 1929 m. 1929- laimėjo pirmenybes, priklausė
gyvenimo siekiantis, nuolat be
1930 m. atliko karinę prievolę Klaipėdos Teniso Klubui
sidomintis savo tėvynės likimu.
Karo mokykloje aspirantu, leite
Lietuvoje dirbo Pieno Centre
Rugpjūčio 6 d. Volusia Memo- nanto laipsniu. Studijavo VDU
rial laidotuvių koplyčioje įvyko ekonomijos mokslus. 1937 m. atskaitomybės skyriuje, Preky
atsisveikinimas, kuriam vadova baigė Klaipėdos Prekybos Insti bos, Pramonės ir Amatų Rūmuo
vo visuomenininkas, žurnalistas, tutą. Gyvendamas prancūzų zo se referentu prekybos reika
lams.

A. A.
DANUTEI MARIJAI SIRUTIENEI
mirus, skaudaus liūdesio dienose gilią užuojautą reiš
kia vyrui Stasiui, dukrai Ligijai, sūnui Stasiui, seseriai
Janinai, broliui Tadui ir jų šeimoms

Krikšto sūnus Paulius
ir visa Silbajorių šeima

A. A.
KAZIMIERUI SKOBEIKAI
staiga mirus, žmoną Janiną, brolius Juozą ir Edvardą
su šeimomis ir seserį Reginą Grigonienę su šeima
Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia

“Darbininko" redakcija
“Darbininko" administracija

Mūsų paslaugiam buvusiam bendradarbiui

A. A.
KAZIMIERUI SKOBEIKAI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai
Janinai ir kitiems šeimos nariams ir kartu liūdime.

Kazimiera Sventoraitienė
Stasys Vaiciekauskas
Antanas Dėdinas
Dalia Bulvičiūtė

Sidabrinį jubiliejų atšventusios seserys iš k.: Sės. Joan Blazevich, Sės. Ann Cassidy, Sės. Roseanne Balsavage.

Pirmą kartą bolševikams oku
pavus Lietuvą, velionis pasi
traukė į Vakarus ir į Lietuvą
sugrįžo prasidėjus Vokietijos Sovietų karui. Veikė pogrindyje,
buvo kandidatas į Lietuvos laiki
nąją vyriausybę. Vokiečiams se
kant, tik slapstydamasis išvengė
koncentracijos stovyklos.

Vokietijoje gyvendamas pran
cūzų zonoje, dirbo Lietuvos
Raudonajame Kryžiuje, BALFe
ir vėliau IRO.
Į JAV atvyko 1950 m. ir apsi
gyveno Elizabeth, NJ. Dirbo
įvairius darbus, bet ilgiausiai, 22
m., išdirbo American Can Co.
metalo kokybės inspektorium. Į
pensiją išėjo 1975 m. Nuo pat
įsikūrimo buvo Lietuvių Bend
ruomenės nariu, jos rėmėju. Po
litiniame gyvenime nedalyvavo,
tačiau politika domėjosi, ypač
rūpinosi Lietuvos ateitimi.
Buvo jautrios sielos žmogus,
mėgo klasikinę muziką, operą,
baletą, dainavo Mikulskio oktete
radiofone.

Skaudžiai išgyveno savo šei
mos nelaimes: brolio, 23 m.'
amžiaus Severino mirtį 1931 m.;
motinos žuvimą automobiliui
suvažinėjus Mūnchene 1963m.,
tėvo mirtį 1979 m.

1970 m. vedė Lietuvos nepri
klausomybės akto signataro Vi
leišio dukrą Ritą, su kuria lai
mingai išgyveno 22 metus.
Po Jono Daugėlos kalbėjo
Daytona Beach Lietuvių klubo
pirmininkas Gediminas Lapenas
ir Daytona Beach LB apylinkės
pirmininkas Juozas Paliulis. Jie
išryškino velionio asmenybę, jo
darbus ir visuomeninę veiklą.

Auksinį jubiliejų atšventusios seserys iš k.: Sės. Julia Yucas,
Sės. Baptistą Yurgel, Sės. David Romanauskas.
Juoze Daugėlienė paskaitė iš
Vacio Kavaliūno romano “Hestera ištrauką.
Choras “Sietynas”, vadovau
jamas muz. Antano Skridulio, po
kiekvieno kalbėtojo, giedojo ge
dulines giesmes.
Rugpjūčio 7 d. Prince ofPeace
bažnyčioje, Ormond Beach,
kun. Ričardas Graso už velionio
sielą atnašavo mišias, pamoksle
dar kartą prisiminė velionio
asmenybę ir darbus. Aukas nešė
sūnus, podukra, posūnis ir
anūkai. Ir toliau giedojo “Siety
no” choras, vadov. muz. Antano
Skridulio. Solo giedojo Juoze
Daugėlienė. Mišių skaitymus
atliko Kazimieras Barimas.
Sūnus Algis padėkojo dalyva
vusiems.
Geduliniai
pietūs
įvyko velionio namuose.

Nuliūdime liko žmona Rita,
sūnus Algis, posūnis Andrius,
podukra Silvija, penki anūkai,
brolis Kostas Australijoje ir daug
draugų bei artimųjų.
Jurgis Janušaitis

LB New Yorko apygardos
posėdis
C 9

IN MEMORIAM

EMILIJA (DAUKNYTĖ) MILUKIENĖ
1890.5.5. — 1967.9.11
SU MEILE PRISIMENAME PRIEŠ 25 METUS
MIRUSIĄ MŪSŲ MOTINĄ, MOČIUTE IR PROMOČIUTE- GILIAI JAUČIAME JOS NETE

KIMĄ IR BRANGINAME JOS ATMINIMĄ.
VAIKAI IR

JŲ

ŠEIMOS

Vasaros karščiai ir atostogos
suardė apygardos valdybos po
sėdžiavimo ritmą. Dabar valdy
ba posėdžiavo rugpjūčio 28 d.,
penktadienį, Kultūros Židinio
posėdžių menėje. Dalyvavo apy
gardos valdybos nariai, kai kurie
apylinkių valdybų pirmininkai.
Posėdį vedė apygardos pirmi
ninkas Kęstutis Miklas, sekreto
riavo Malvina Klivečkienė.
Sekretorei perskaičius pereito
susirinkimo protokolą, apžvelgti
apygardos svarbesni nuveikti
darbai.
Prisimintas Baisiojo
birželio minėjimas, PLB seimas
Chicagoje, šokių šventė, KA
SOS
likvidacija,
jungtinis
posėdis su Krašto valdybos pir
mininku ir Kultūros tarybos at
stovais.

Supažindino ir su įvairia kore
spondencija, kurią gavo valdyba.

Ji daugumoje lietė Krašto valdy
tas veiklą.
Iždo apyskaitos pranešimą pa
darė iždininkas Linas Šidlau
skas. Iždo turtas pamažu didėja.
Uždarius KASĄ, dabar apygar
dos sąskaita petkelta j Columbia
banką. Kalbėta, kaip efektyviau
surinkti solidarumo mokestį.
Buvo visokių pasiūlymų, palikta
valdybai vietoje spręsti.
Ateities planuose pirmiausia
kalbėta apie rugsėjo 17 d. de
monstracijas prie Jungtinių Tau
tų. Tai bus metinės, kai Lietuvą
priėmė į Jungtines Tautas. Nori
ma demonstracijose pabrėžti ka
riuomenės išvedimą iš Baltijos
valstybių. Demonstracijas ren
gia Lietuvos Vyčių Maspetho
kuopa, jų žygį remia ir LB apy
garda
(nukelta į 8 psl.)

REIKALINGA VIRĖJA - ŠEIMININKĖ
Pranciškonų vienuolyne Kennebunkport, ME.
Gali būti žmona su vyru.
Kreiptis pas vienuolyno Viršininkę Tėv. Robertą,
telef. (207) 967-2011 arba rašyti:
Father Robert Barber, OFM
P. O. Box 980
Kennebunkport, ME 04046

BROCKTON, MA
ATŠVENTĖ SAVO SUKAKTIS

Šešios Nukryžiuotojo Jėzaus
seserys birželio 13 d. paminėjo
savo vienuolinio gyvenimo su
kaktis: trys paminėjo 50 metų ir
trys 25-erių metų.
Iškilmės prasidėjo mišiomis
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje. Mišias atnašavo kun.
Antanas Jurgelaitis, OP. Jam asi
stavo kun. Petras Šakalys,
Brocktono Šv. Kazimiero para
pijos klebonas; kun. John Connor, C P, Šv. Onos parapijos kle
bonas, Scranton, PA; ir dar sep
tyniolika kunigų. So. Bostono
Šv. Petro parapijos klebonas
kun. Albert Contons vadovavo
šventei bažnyčioje.
Vaišės vyko Christo s II resto
rane. Programą atliko Veronika
Bizinkauskas-Cote ir jos sesuo
operos solistė Marytė Bizinkauskas padainuodamos keletą dai
nų. Joms akompanavo Sės. Incamata. Po to kalbėjo visos jubi
liatės. Programai vadovavo sės.
Eugenia Glineckis.
I jubiliejine švente buvo at
vykęs Brolis David Cinquegrani, Pasionistas seminaristas. Jis
ir jo paruoštas chorelis iš W.
Hartford grojo vargonais ir gie
dojo bažnyčioje per mišias. Br.
Cinguegrani ir jo paruošti daini

ninkai taip pat atliko programos
dalį ir restorane.
Seserys, šventusios auksinį ju
biliejų buvo: Sės. Julia (Jučas),
Sės. Baptistą (Yurgel), Sės. M.
Dovydą (Ramanauskas).
Sės. Julia mokytojavo CJC
mokyklose MA, CT, NY ir PA.
Šiuo metu ji koordinuoja religi
nius darbus St. Mary s Vilią se
nelių namuose. Jos sesuo — Sės.
Loretta atšventė -50 metų jubi
liejų pernai.
Sės. Baptistą savo laiku yra
buvusi mokytoja, MA; ir gailes
tingų seserų viršininkė St. Ma
ry’s Vilią Nursing Home. Elmhurste, PA, sugrįžo į Brocktoną
1984 m. Ji dabar prižiūri palie
gusias seseris vienuoles Our
Lady of Sorrows vienuolyne
Sės. Baptistos brolis kun. A. Jur
gelaitis, OP, dėsto Providence
College, Providence, RI, ir re
guliariai talkina Šv. Kazimiero
parapijoje.
Sės. Dovydą mokytojauna Šv.
Kazimiero mokykloje Brokctone
ir eina viršininkės pareigas Šv.
Kazimiero vienuolyne. Sės. Do
vydą yra kilusi iš VVilkes-Barre.
Iškilmingose mišiose jos mokinė
Alįison Dupuy giedojo psalmę.
Už nuopelnus Lietuvai Sės. Do
vydą apdovanota iš Lietuvos
atvežta juosta.
Trys vienuolės, atšventusios
sidabrinį jubiliejų yra: Roseanne
(Balsavage),Sės. Ann (Cassidy) ir
Sės. Joan (Blazevich).
Sės. Roseanne per 25 metus
mokytojavo ir dirbo mokyklos
administracijoje. Šiuo metu ji
gyvena Šv. Onos parapijoje.
Scranton, PA. Ji domisi religiniu
auklėjimu jaunimo tarpe bei pa
rapijoje.
Sės. Ann 19 metų slaugė sene
lius St. Joseph Nursing Home.
Brocktone ir St. Mary s Vilią
Nursing Home, Elmhurst, PA.
Šiuo metu ji rūpinasi pašauki
mais. Rugsėjo mėnesį ji apsigy 
vens Šv. Petro vienuolyne, So.
Boston, MA.
Sės. Joan per 25 metus moky 
tojavo, rūpinosi pašaukimais ir
buvo CCD k<x>rdinatore. 19801986 metais, gyvendama St.
Francis vienuolyne, VVilkesBarre. ji koordinavo CCD šešio
se parapijose ir dėstė religiją Bishop Hoban High School. Šiuo
metu ji gy vena Our Lady of Sorrovvs vienuolyne ir jau antri me
tai eina DRE (Director of Religious Education) pareigas St.
Mary’s parapijoje. So. Dartinouth.
Po programos,vyresnioji Sės.
Mercedes padėkojo šių iškilmių
dalyviams.
Nelauk, kol atsius paragini
mą susimokėti prenumeratą.
Pats tai atlik laiku ir dar pridėk
auką lietuviškai spaudai palai
kyti.

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

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: rugsėjo 13 d., sekmadienį,
Apreiškimo parapijos piknikasgegužinė Židinio kieme ir salė
se.
Kun. Bruno Kruzas, gyve
nantis Apreiškimo parapijos kle
bonijoje, rugsėjo 2 d. sunegalavo
ir buvo paguldytas VVyckoff ligo
ninėje tyrimams.
Kazimieras Skobeika, bežiū
rėdamas televizijos, staiga mirė
rugsėjo 1 d., antradienio vakare,
11 vai. Buvo pašarvotas Richmond Hill vienoje iš šermeninių
netoli nuo savo namų. Palaidotas
rugpjūčio4 d., penktadienį, Cypress Hills kapinėse. Liko
žmona Janina, du broliai ir kiti
giminės. Velionis mėgo dainų,
dainavo V. K. Banaičio vadovau
jamame oktete, Perkūno vyrų
chore, Apreiškimo parapijos
chore, dažnai atsilankydavo
pranciškonų spaustuvėje ir pa
skutiniu laiku talkino spaustuvės
darbuose.
Velionio pirmoji
žmona buvo aktorė Toska Daubaraitė, mirusi prieš kokius 12
metų. Turėjo iš anksto pasistatęs
paminklą, šalia jos velionis ir pa
laidotas.
Apreiškimo parapijos pikni
kas — gegužinė bus šį sekma
dienį. Po pamaldų Apreiškimo
parapijos bažnyčioje visi vyksta
į Kultūros Židinį, kur piknikas
bus Židinio salėse ir kieme. Lie
tuvišką muzikų gros Telšinskas,
praeitais metais tokia proga
grojęs. Valgius pagamins Birutė
ir Linas Šidlauskai, kurie aptar
nauja ir prižiūri Kultūros Židinį.
Bus gėrimų baras, įvairių
laimėjimų. Visi gali atsinešti ir
savo valgių bei gėrimų. Visuo
menė kviečiama gausiai atsilan
kyti ir tuo užbaigti vasaros sezo
nų ir pradėti gražų rudenėlį.

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

Mišios lotyniškai su gregoriniu giedojimu bus aukojamos
Apreiškimo parapijos bažnyčioje
kiekvienų pirmų mėnesio sekma
dienį 5 vai. popiet. Pirmos tokios
mišios bus spalio 4 d. Tikimasi,
kad šios mūsų laikų mišios, auko
jamos lotynų kalba, palydėtos
gražaus gregorinio giedojimo,
susilauks plataus susidomėjimo.
Šiaip visur gregoriniai giedoji
mai sutraukia daug klausytojų.
Dailininkės Elenos Urbaitytės moderni skulptūra pastaty
ta Vilniuje prie Spaudos Rūmų.
Dailininkė yra tapytoja, bet pa
skutiniu laiku susidomėjo mo
dernia skulptūra. Tokia viena
pagal jos piešinius ir pastatyta
Vilniuje. Dailininkė gyvena
VVantach, Long Island, dalyvau
ja amerikiečių ir lietuvių dailėje.
Gerimantas Penikas praeitų
savaitę grįžo iš Lietuvos, kur
turėjo progos daug kų nufilmuoti
ir sukurti naujų vaizdajuosčių iš
dabartinio gyvenimo.

JAV LB tarybos darbo sesija
vyksta Clevelande rugsėjo 26-27
dienomis. Iš New Yorko vyksta
šie tarybos nariai: Kęstutis Miklas, LB NY apygardos pirminin
kas, Kęstutis Bileris, LB NY
apygardos vicepirmininkas, Juo
zas Kazlas, Tomas Lora, Rūta
Virkutytė.

Stefanija (Stenė) Dobužinskaitė-Deksnienė mirė rugsėjo 3
d., išvarginta skaudžių ligų. Lie
tuvoje buvo baigusi “Saulės”
(Šv. Kazimiero) gimnazijų ir
VDU įsigijusi dantų gydytojos
diplomų. Priklausė studenčių
“Patria” korporacijai. 1938 m. iš
tekėjusi už diplomato Jono
Deksnio, keletu metų gyveno
Briusselyje, Belgijoje, kur jos
vyras buvo Charge d’Affaires.
Dr. Antanas Musteikis, ilgų
Vėliau sugrįžo į Lietuvų, bet an
laikų gyvenęs Brooklyne, vėliau
tru kart grįžtant bolševikams, iš
keliolika metų profesoriavęs
vyko į Prancūzijų. Karui pasibai
Buffalo,
NY,
universitete,
gus, atvyko į Ameriką, Winerugsėjo3d. išvykoj Lietuvų, kur
lande, NJ, įsigijo vištų ūkį. Prieš
Vytauto Didžiojjo Universitete
trejus metus atsikėlė į Danbury,
Kaune vienerius metus dėstys
CT, gyventi arčiau prie dukters.
sociologiją.
Ten ir mirė. Nuliūdime liko vy
Lietuvos Atsiminimų radijo ras Jonas, dukra Rita su vyru dr.
valanda vėl bus girdima kiekvie Sibrack ir dukra Dana, sūnus
nų sekmadienį nuo 2 iki 3 vai. Viktoras su šeima ir didelis būrys
popiet, pradedant rugsėjo 13 d. draugų.
Valandą anksčiau, nuo 1 iki 2 vai.
Pabaltijo kraštų vėliavų prie
popiet, bus transliuojama “Music of Lithuania” laida anglų kal Jungtinių Tautų pakėlimo pirba. Abi programos transliuoja mųsias metines minint, Lietuvos
mos iš Seton Hali universiteto Vyčių 110 kuopa, Maspeth, NY,
radijo stoties, WSOU, 89.5 FM rugsėjo 17 d., ketvirtadienį, nuo
banga. Direktorius dr. Jokūbas 12 iki 3 vai. popiet rengia de
Stukas maloniai kviečia tų pro monstracijų Dag Hammarskjold
Plaza (47th Street & Ist Avegramų klausytis.
nue). Demonstracijos šūkis —
Rusija, lauk iš Lietuvos.
A TC1MUSIOS LIETUVOS

DAINOS
Jūs galite nąmuose klausytis
gražiausių Lietuvos estradi
nių dainų, jei įsigysite trijų
kasečių komplektų (po 90 mi
nučių kiekviena) tik už 17
dol. (Persiuntimuį pridėti 2
dol.). Vienos kasetės kaina
— 7 dol., (persiuntimas 1
dol ); dviejų — 12 dol. (per
siuntimas 1.50 dol.) Kiekvie
noje kasetėje po 20 - 25 skir
tingų dainų.
Dėl užsakymų skambinti
Darbininko administracijai 9
vai. - 4 vai. p.p. tel. (718)
827-1351 arba rašyti: Darbi
ninkas (administrac.), 341
Highland Blvd., Brooklyn,
NY 11207.

30 metų lietuvaitė, mokanti
anglų kalbų, ieško l>et kokio dar
bo. Skambinti nuo rugsėjo 7 die
nos vakaro telef. 718-348-9792.
Prašyti Almos-Nijolės.

Reikalinga pagalba prižiūrėti
vyresnio amžiaus moterį. Pagei
daujamas anglų kalbos mokėji
mas. Skambinti telef. 212 7573001. Prašyti Jenny. (sk.)
59 CENTAI UŽ SVARĄ virš
šimto svarų, tai TRANSPAK fir
mos nauja kaina. 68 centai —
žemiau šimto svarų. Minimumas
20 dol. Jūsų siuntiniai yra regi
struojami mūsų kompiuteriuose
ir sekami iki pristatymo jūsų gi
minėms Lietuvoje. TRANS
PAK, 2638 W. 69th St.’, Chicago, IL 60629. 312 436-7772.

ELIZABETH, NJ
Šv. Petro ir Povilo parapija
globoja Altoriaus ir Šv. Vardo
draugijų metinį rudens piknikų,
kuris rengiamas rugsėjo 13 d.,
sekmadienį, parapijos salėje,
216 Ripley Place, Elizabeth, NJ.
Jėjimo auka $2. Bus lietuviškiamerikietišld valgiai, atgaiva,
žaidimai su laimėjimais.
Parapijos vyresnio amžiaus
klubas rugsėjo 14 d., pirma
dienį, 12 vai. dienos bažnyčioje
rengia naujos valdybos įvedimų
į pareigas.
Kun. Petras Aąuino aukos mi
šias už mirusius draugijos na
rius.
Tuoj po valdybos įvesdinimo
įvyks pirmasis klubo rudens su
sirinkimas. Po susirinkimo — at
gaiva.

LINDEN, NJ
Svečiavosi lietuviai
jūrininkai
Liepos 7 d. lietuviškų jachtų
“Lietuva ” ir “Laisvė” jūrininkai
Gediminas Pilaitis, Jonas Ei
mantas, Juozas Gvazdaitis ir Al
mantas Pyslys, visi iš Klaipėdos,
svečiavosi Dolores Danielson ir
jos vyro Martin namuose, Garfield St., Linden.
Jie buvo pavaišinti lietuviškais-amerikietiškais valgiais. Su
sirinko iš apylinkės apie 50 žmo
nių į šį sodo pobūvį. Atnešė įvai
raus maisto dėžučių. Jų sudėjo
krūvas. Maistų jūrininkai pasi
ėmė savo kelionei aplink pasaulį.
Visi sugiedojo Lietuvos him

Skulptorė Elena Urbaitytė iš New Yorko prie savo skulptūros “Erdvės skrydis”.
Skulptūra pastatyta Vilniuje prie Spaudos rūmų. Nuotr' Viktoro Kapočiaus

nų, prisimindami, kad po 50
metų okupacijos Lietuva vėl yra
nepriklausoma valstybė.
Gediminas Pilaitis yra žurnali
stas ir įgulos virėjas. Jis pasako
jo, kad, kitais metais sugrįžęs į
Lietuvų, apie savo kelionę aplink
pasaulį parašys knygų.
Tos dvi jachtos liepos 4 d. da
lyvavo laivų parade New Yorko
uoste, minint 500 metų sukaktį,
kai Kristoforas Kolumbus atrado
Ameriką.
VVilliam A. Senkus

LB NEW YORKO
APYGARDOS POSĖDIS
(atkelta iš 1 psl.)
Ilgiau kalbėta apie ateinančių
metų Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimų. Kitais metais
sueina 75 metai nuo Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo pa- •
skelbimo. Pirmininkas pranešė, ,
kad ambasadorius prie Jungtinių
Tautų Anicetas Simutis rengs
priėmimų Jungtinėse Tautose
vasario 16 d. Jis prašė prieš šių
datų New Yorke nerengti minė
jimo. Viešas minėjimas Kultūros
Židinyje bus vasario 21 d.
Norima šį minėjimų surengti
kaip galima iškilmingiau, puoš
niai dekoruoti salę ir visų;
Kultūros Židinį. Daug kalbėta
apie pačių programų, kalbėtojus,,
meninę dalį. Visi pokalbiai tik
pirminiai. Jie bus dar toliau vys
tomi.
(

SLA 126 centrinės kuopos su
sirinkimas įvyksta rugsėjo 13d.,
sekmadienį, 2 vai. popiet Kul
tūros Židinio posėdžių menėje.
Bus kalbama apie SLA seimų,
kuris bus lapkričio 3 d. Chicagoje. Bus renkami atstovai į šį sei
mų. Visi kuopos nariai prašomidalyvauti.
Tuo metu kviečiami rinktis irt
SLA 38 kuopos nariai.
4

IEŠKO GIMINIŲ
Jurevičienė Joana
ieškd
dėdės Antano Bemotaičio Kau-i
nas, Kovo 11 g.39-79, LithuaniaLietuva.
Jovaišienė Domicėlė, Jurgio^
ieško dėdės Zmejaucko Jono<
Jurbarkas, Daukanto 25, bt 8.*
Lithuania-Lietuva.

Pasisakyta už dailės parodos
surengimų ir už lietuviškojo
meno manifestacijų, savaitę
prieš minėjimų — vasario 13-14
dienomis.
Šį ateinantį Lietuvos nepri
klausomybės minėjimų rotacine
tvarka rengia LB apygardos val
dyba.
Pirmininkas pranešė, kad ki
tais metais sueina 60 metų nuo
Dariaus ir Girėno skridimo. Lie
tuvoje statomas lėktuvas, pa
našus į Lituanicų, ir jis atliks ke
lionę iš Kauno į New Yorkų.
Apygarda pažadėjo remti šį pro
jektų ir jame dalyvauti, kiek leis
sąlygos.
Po oficialios dalies, prie atgai
vos pasikalbėta bendruomeni
niais ir Lietuvos klausimais. Ra
mutė Cesnavičienė, šiemet su
savo vyru buvusi Lietuvoje,
aplankiusi gimines ir daugel vie
tų, parodė savo nuotraukų albu
mus. (p.j.)

55 SVARAI — cukrus, sūris,
dešros, mėsa, šprotai, aliejus,
kava ir kt., $90. 22 SVARAI
mažesnis paketas, $55. 22 SVA
RAI mėsos produktai, aliejus
$90. Prie visų maisto siuntinių
galite užsakyti aspirino ir vitami
nų. TRANSPAK, 2638 W. 69th
St., Chicago, IL 60629, 3124367772.

“Lietuvos Aidas”, pagrindinis
16 psl. Lietuvos dienraštis, duo
da vyriausybės žinias ir objekty
vų atkuriančios Lietuvos vaizdų.
Jo žinios išeivijai yra labai nau
dingos. Prenumerata metams
Išnuomojamas kambarys mo oro paštu $85. Čekius rašyti
teriai prie gero susisiekimo? “Lietuvos Aido” vardu ir siųsti
JAV įgaliotiniui adresu: Bronius
Skambinti: 718 441-1215.
f
Juodelis, 239 Brookside Lane,
KARGO f LIETUVĄ BE Willowbrook, IL 60514. (sk.).
MUITO! Siunčiame SAS oro li
Mergina ieško darbo. Gali
nija į Rygų. Siuntinius atsiimti
Rygos muitinėje. Minimumas slaugyti ligonius, padėti namų
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1 75 ruošoje ir virti, prižiūrėti vaikus
ir kt. Skambinti (718) 628-0730,
už svarų. Galima siųsti naujus ir
prašyt Jurgą, (sk.)
dėvėtus drabužius, batus, me
Live in aid wanted for elderly,
džiagas, maistų bei nerecepti
nius vaistus. Kreiptis į G. T. IN infirm woman, kind and physiTERNATIONAL, 9525 So. 79th cally strong. Some English neAvenue, Hickory Hills, IL cessary. Phone 212 757-3001,
ask for Jenny. {sk.)
60457. Tel. 708 430-7334.

LIETUVĖ INŽINIERĖ
Zita Joana Sidaitė, Vlado ir Patricijos Sidų dukra, gegužės 24
d. baigė Rochesterio, N Y, uni
versitetų, įsigijo bakalaurės
laipsnį iš elektros inžinerijos
mokslo ir gavo biznio admini
stracijos pažymėjimą.
Zita 1987 m. baigė Maironio
lituanistinę mokyklą New Yor
ke. Dalyvavo lietuvių skautų ir
Apreiškimo parapijos veikloje.
1988 m. baigė Wilton aukštes
niųjų mokyklų, Wilton, CT.
Lankydama Rochesterio uni
versitetų, Zita pasižymėjo studi
jose, tapdama Dean s List moki
ne. Vasaros metu lankė papildo
mus universiteto kursus biznio
laipsniui gauti. Pasižymėjo ir
universiteto veikloje. 1990 m. ji
įsteigė pirmų Alpha Sorority sky
rių ir jame ėjo įvairias valdybos
pareigas. Taip pat buvo studentų
profesinių ir socialinių organiza
cijų valdybose, važiuodavo į
konferencijas ir 1991 m. buvo
atžymėta kaip pasižymėjusi stu
dentų vadovė. Elektronikos
inžinerijos moksle specializavosi
komunikacijos srityje ir paruošė

Zita Joana Sidaitė
keletu radijo ir telekomunikaci
jos projektų.

Po vasaros atostogų, per ku
rias keliavo po Amerikų, rug
pjūčio 31 d. Zina pradėjo darbų
savo profesijoje Capitol Cities
(ABC televizijos tinklo) operaci
jos ir inžinerijos skyriuje, New
Yorke

BILL CLINTON SVEIKINA
SU LIETUVOS PRIPAŽINIMO METINĖMIS
JAV Lietuvių Bendruomenei
adresuotame pareiškime, rug
sėjo 2 d. demokratų prezidenti
nis kandidatas Bill Clinton pa
sveikino amerikietiškąją baltų
bendruomenę ir Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos žmones ryšium su
vienerių metų sukaktimi nuo to,
kai JAV suteikė toms valstybėms
pilnų diplomatinį pripažinimų.
Jis tik apgailestavo, kad ta su
kaktis būtų galėjusi būti Yninima
anksčiau. Jis taip pat priminė
sunkių Baltijos tautų kovą už ne-

ROMAS PŪKŠTYS, Transpak firmos savininkas, vėl vyksta
į Lietuvų rugsėjo mėn. Pinigai
pervedami doleriais. Atsiskaity
ti iki rugsėjo 22 d. TRANSPAK,
2638 W. 69th St., Chicago, IL
60629,tel. 312 - 436-7772.

priklausomybę.
Linkėdamas visokeriopos sėk
mės, žengiant į pilnutinę nepri
klausomybę ir ekonominį stabi
lumų, jis reiškė susirūpinimų dėl
Rusijos kariuomenės dalinių bu
vimo Baltijos valstybių teritori
joje.
Jis pareiškė, kad jis pilnai re
mia JAV Kongreso veiklų, jog
Rusijos kariuomenė būtų nea
tidėliotinai atitraukta. Taip pat
jis remiąs ir Jungtinių Tautų,
Helsinkio pakto vastybių žygius
tai kariuomenei atitraukti. Jis
pritaria ir Baltijos valstybių am
basadorių prie JT žygiui, įtrau
kiant Rusijos kariuomenės išve
dimo klausimų į Jungtinių Tautų
Generalinės Asamblėjos 47osios sesijos darbotvarkę.

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! —

