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LIETUVOJE IR
APIE LIETUVĄ
— Dzūkijos ūkininkai, žemės
ūkio įmonės ir bendrovės buvo
pirmieji, pradėję žiemkenčių
sėją. Ši sėja Lietuvoje labai svar
bi, nes iš visų javų žiemkenčiai
duoda geriausią derlių. Sėklos
yra pakankamai. Valdžia žemdir
biams iš valstybės rezervinio
fondo paskyrė 10,000 tonų dyze
linio kuro. Sunkiau su minera
linėmis trąšomis, kurių Kėdai
nių chemijos gamykla birželioliepos mėnesiais pagamino vos
320 tonų.
— Ignalinos atominės elek
trinės darbuotojų gyvenvietei
Sniečkui (siūlomas naujas pava
dinimas — Visaginas), pastatyta
me vienoje gražiausių Lietuvos
vietų — Nacionaliniame parke,
sukako 15 metų. Sniečkus gy
ventojų skaičiumi (38,000) pra
lenkia daugelį Lietuvos miestų,
bet jam dar nesuteiktas miesto
statusas. Daugiatautėje gyven
vietėje yra tik 6% lietuvių, nes
anksčiau į šią atominę elektrinę
buvo sukviesti specialistai iš vi
sos Sovietų Sąjungos. Dabar
90% Sniečkaus žmonių yra
priėmę Lietuvos pilietybę.
— Lietuvos
vyriausybė,
stengdamasi sumažinti bedar
bystę, priėmė nutarimą dėl nau
jų darbo vietų sukūrimo ir darbi
ninkų perkvalifikavimo. Į šį pro
cesą numatoma įtraukti ir priva
lųjį sektorių. Organizacijos ir fir
mos, kurios plės gamybą — su
kurs naujų darbo vietų, galės
gauti lengvatinių kreditų su 50%
nuolaida. Taip pat joms bus su
daromos sąlygos trečdaliu pigiau
mokėti patalpų nuomą. Vasaros
metu užregistruota apie 5,000
bedarbių. Manoma, kad vasaros
darbų sezonui žemės ūkyje pasi
baigus, darbo ieškančių žmonių
skaičius žymiai pakils.
— “Baltic Info 92”, didžiau
sia Baltijos šalyse informacijos ir
telekomunikacijos technikos pa
roda, spalio 6-9 dienomis veiks
Lietuvos parodų centro “Litekspo”. Įvairią naujausią produkci
ją demonstruos 60 firmų iš 18
šalių. Parodoje dalyvaus ir 10
• Lietuvos firmų.
— Krikščionių demokratų
partijos nepaprastoje konferen
cijoje sutarta Lietuvos Respubli
kos seimo rinkimuose dalyvauti
atskiru sąrašu. Kandidatūros dar
tebederinamos. Kreiptasi į Lie
tuvos vyskupų konferencijos pir
mininką su prašymu leisti keletui
kunigų kandidatuoti į seimą.
Šiuo metu krikščionių demokra
tų partija yra stipri politinė jėga,
turi apie 6,000 narių, o jos sky
riai veikia beveik visuose mies
tuose. Narių daugiau turi tik
Lietuvos Demokratinė Darbo
partija — pakeitusi pavadinimą
buvusi Lietuvos komunistų par
tija.
— Lietuvos Geležinkelių mi
nisterija sudarė kontraktą su Vo
kietijos traukinių gamybos kon• cerou DWA dėl 25 keleivinių
traukinių pirkimo. Kiekvienas
traukinys kainuos virš milijono
Vokietijos markių. Kad apmokė
tų kontrakto sumą, Lietuvos vy
riausybė kreipėsi dėl kreditų į
Pasaulinį Banką ir Europos Re
konstrukcijos ir Vystymo Banką.
Vokietijos pusė tieks trauki
niams įrangą, kad jie būtų pritai
kyti Europos ir sovietinių ge
ležinkelių reikalavimams.
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SKRENDA PAGALBA LIETUVOS VAIKAMS
Deborah Širdies ir Plaučių Centras siunčia medikamentus, aparatūrą
ir personalą daryti operacijas

Kai ši informacija pasieks “Dar
bininko”. skaitytojus, Vilniuje
jau bus nusileidęs tasai kariškas
kargo C-141 lėktuvas su medika
mentais ir aparatūra, o pen
kiasdešimties asmenų Deborah
centro medikų-chirurgų viene
tas darys paskutinius pasirengi
mus operacijoms. Medikai iš
Amerikos išskrido rugsėjo 18 d.
(Su jais išskrido ir Loreta Stukienė, kaip vertėja), o jų darbas
vyks rugsėjo 21-25 dienomis.
Bus padarytos širdies operacijos
20-čiai vaikų, sergančių įgimto
mis širdies ligomis.
Kargo siuntoje yra visa širdies
katerizacijos laboratorija, elekt
ros transformatoriai, kraujo koš
tuvai, kardiogramos mašina, chi
rurginiai instrumentai, tvarsčiai,
vaistai ir net 1965 metų “van”
automašina su nauju motoru,
atremontuota, perdažyta ir pa
versta į pilnai įrengtą greitosios
pagalbos mašiną — ambulansą.

rah ligonine susirišo prof. dr.
Išbuvę Amerikoje 3 mėne
Jokūbas Stukas, teiraudamasis, sius, rugpjūčio 27 d. jie iš
ar negalima būtų tenai padaryti skubėjo į Vilnių pasiruošti priim
operaciją jaunutei mergytei iš ti Deborah siunčiamą siuntą ir
Vilniaus. Jos širdies ligos tyrimų atvykstančiuosius Deborah me
duomenys buvo paruošti Vii- dikus. Deborah Fundacijos pre
niaus Universiteto Kardiolo zidento Fryczynski apskaičiavi
ginės Chirurgijos Centro Santa- ’ mu, visas Šis Lietuvos vaikams
riškėse. Deborah sutiko. Jai at- ' pagalbos projektas yra keleto mi
vykus, Deborah gydytojai pakar-'. lijono dolerių vertės.
tojo visus tyrimus ir, dideliam
Bendromis pastangomis
nustebimui, pirmą kartą nuo
gautas JAV lėktuvas
Children of the World progra
mos įsteigimo, užsienyje pada
Prof. Stukas, birželio mėnesį
ryti tyrimų rezultatai beveik vi viešėdamas Lietuvoje, užėjo į
siškai sutapo su jų rezultatais.
Amerikos ambasadą ir pasiteira
Mergytei (Miglei Grigutytei) pa vo dėl Amerikos karinio tran
daryta sėkminga operacija, ir ji
sporto lėktuvo, kuris galėtų at
dabar Vilniuje sveiksta.
skraidinti į Lietuvą keleto milijo
Netrukus po to Deborah ligo
nų vertės ligoninės įrengimų,
ninės vadovybė dr. Stuko pata medikamentų bei kitų reikme
riama pakvietė Vilniaus kardio nų.
Vilniuje, aikštėje prie paminklo A. Mickevičiui, 1992 m.
logijos centro direktorių dr. Vy
Vėliau į šio klausmo judinimą
rugsėjo 23 d. minint Ribbentropo - Molotovo liūdną sukaktį,
tautą Sirvydį susipažinti su jos įsijungė Lietuvos sveikatos mi
kalba
Nijolė Sadūnaitė ir kun. R. Grigas. Minėjimą surengė
darbu. Praleidęs tris mėnesius,
nistras dr. J. Oleka ir Lietuvos
Sąjūdis. Nuotr. Viktoro Kapočiaus
dr. Sirvydis sugrįžo į Vilnių ir ambasadorius Washingtone Sta
pradėjo planuoti savo vadovauja sys Lozoraitis.
mo kardiologijos centro bendra-,
Kas ta Deborah?
Liepos viduryje Lietuvių
darbiavimą su Deborah fundaci
Bendruomenės Krašto valdybą
Deborah. ligoninę prieš 70
pasiekė nelauktas prašymas. De
metų įsteigė turtinga žydų ją
Šiemet
pavasarį Vilniuje borah Fundacijos prezidentas
kilmės moteris. Pastatyta Brown
viešėjo 9 personalo nariai iš De Fryczynsld sakėsi susitaręs su
Mills, New Jersey valstijos
Šv. Tėvas Jonas Paulius II, ekonominių, socialinių, bet ir
gražiuose pušynuose, Deborah borah. Svečių tarpe buvo ir De- , McGuire aviacijos bazės vadovyrugsėjo mėnesį būtų kaip ir keletas paskutiniųjų po politinių problemų. Visos ke
priimdavo tik džiova sergančiuo borah Fundacijos prezidentas t 6^
Stanley Fryczynski. Jie susi nuskraidinta į Vilnių 30 tūkstan piežių, su pasaulio tikinčiaisiais lionės rengiamos labai rūpestin
sius. Džiovai išnykus, keitėsi li
pažino su Vilniaus kardiologijos čių svarų aparatūros, vaistų ir stengiasi palaikyti ryšius ne tik gai, iš anksto ir dažnai be jokio
goninės paskirtis, ir ji ėmė spe
cializuotis tik širdies ir plaučių centro darbu,įrengimais. Atvyk- medikamentų. Deborah ligo per vyskupus ir savo apaštalinius šimtaprocentinio įsipareigojimo
darni jie atvežė 13 dėžių įvairių ninė esanti Brown Mills, NJ, tik laiškus, bet ir per asmeniškas ke ir garantijos, nes visa tai priklau
ligų gydymu, ypatingai pa
medikamentų ir juos nadovano-- kelios mylios nuo bazės. Karinė liones. Nors jau yra 72 metų so ne tik nuo Vatikano, bet ir
garsėjo komphkuotus-chiruTgijos—
jo. Gegužės mėnesį kartu su dr.
vadovybė sutinka duoti nemoka amžiaus, Jonas Paulius II nuo nuo tos ar tų šalių, į kurias ketina
pasiekimais.
Sirvydu įvykusioje spaudos kon mai lėktuvą ir net jį pakrauti, bet 1978 m. iki šiol aplankė 104 vals vykti Šv. Tėvas, veiksmų ir po
Prieš dvidešimt metų Debo ferencijoje, kurioje dalyvavo ir
tybes, ir vis ryžtasi naujoms ke žiūrio.
rah Fundacija įsteigė Pasaulio “Darbininko” korespondentas tik prezidentas Bush gali duoti
lionėms.
leidimą
tam
lėktuvui
skristi
į
Vil

Kaip praneša Vatikano radijo
Vaikų (Children of the World) Edvardas Šulaitis, jie pasidalino
Popiežiaus kelionė į bet kokią lietuviškasis skyrius savo žinio
programą, kurios dėka jauni šir mintimis apie savo ateities ben nių.
šalį yra susijusi ne tik su daugybe se, skirtose daugiausia Lietuvai,
(nukelta į 2 psl.)
dies ligoniai, daugumoje gimę su dradarbiavimą.
ateinančiais 1993 metais jau yra
nenormaliom širdimis, yra at
Jau tada buvo pranešta, kad
numatytos keturios didesnės Šv.
MUITŲ TVARKA LIETUVOJE
vežami į Brovvns Mills arba De rudenį — tai yra — rugsėjo
Tėvo
kelionės į užsienį. Apytikrė
borah chirurgai keliauja į kitas mėnesį atvyks gausi Deborah
Rugpjūčio 18 d. Lietuvoje įsi benami tik per tuos muitinių programa yra tokia:
šalis daryti sudėtingas operaci medikų-chirurgų delegacija su galiojo nauja muitų tvarka. Ji postus, kuriuose yra pasienio ve
Vasario mėnesį Šv. Tėvas pa
jas.
savo aparatūra ir medikamentais įteisinta šių metų rugpjūčio 11 terinarinės bei augalų kontrolės gal susitarimus turėtų pirmiau
Svarbi šios programos funkcija daryti operacijų. Taip pat buvo d. Vyriausybės nutarimu.
tarnybos.
siai aplankyti Ugandą.
yra medicinos žinių perteikimas pabrėžta, kad Lietuvos vaikų
Ribojamas alkoholio gėrimų
Taisyklėse reikalaujama daik
Po dviejų ar trijų mėnesių Jo
ten, kur medicina yra atsilikusi, širdžių operuoti bus atvykstama tus (prekes), valiutą, vertybinius įvežimas į Lietuvą: be muito vie
nas Paulius II mano keliauti j Ispa
bet kur yra geri pagrindai tas kas pusmetį.
popierius iš Lietuvos ir į Lietuvą nas asmuo gali atvežti litrą spiri niją, kur Sevilijos mieste daly
žinias panaudoti. Iki šiol Debo
gabenti
tik per muitinių postus. to arba degtinės, likerio bei du vautų Eucharistiniame kongre
Tuo metu (birželio mėnesį)
rah programa jau buvo vykdoma Deborah ligoninėje stažavosi ke Juos būtina pateikti muitinės litrus vyno ir šampano.
se.
Armėnijoje, Gruzijoje, Lenkijo turi vilniečiai medikai: Stanislo kontrolei kartu su užpildyta dek
Taip pat be muito, pateikus
Ne kartą Popiežius yra minė
je, Vengrijoje ir Ukrainoje.
vas Stankevičius ir Kęstutis Ver laracija, asmens dokumentu. atitinkamus dokumentus, lei jęs norįs rugpjūčio viduryje vyk
seckas — gydytojai anesteziolo Neteisėtai vežami daiktai bus džiama išvežti ir įvežti paveldėtą ti į Denver, CO, ir susitikti su
Kaip prasidėjo
gai,
bioinžinierius
Kęstutis konfiskuojami, o pažeidėjai — turtą. Už kultūros ir meno verty pasaulio jaunimu. Kartu ten bus
ryšiai su Lietuva
Drėgūnas ir vyresnioji medici baudžiami. Augalinės ir gyvu bes, ne senesnes kaip 30 metų, minima ir Amerikos žemyno at
Prieš pusantrų metų su Debo- nos sesuo Petronėlė Palaitienė. linės kilmės daiktai turi būti ga- muito mokėti irgi nereikia.
radimo 500 metų sukaktis, o taip
pat ir šio krašto evangelizacijos
pradžia.
MUZIKOS FESTIVALIS
Rudeniop, rugsėjo mėnesio
pirmąjį dešimtadienį, Šv. Tėvas
Šių metų spalio 3-13 dienomis
ruošiasi aplankyti Baltijos kraš
Vilniuje įvyks tarptautinis J.
tus. Pirmiausiai ir ilgiausiai ren
Haydno - F. Schuberto muzikos
giasi apsistoti Lietuvoje. Šios ke
festivalis. Festivalyje drauge su
lionės tikslus laikas, lankomos
Lietuvos menininkais dalyvaus
vietos, pasirengimo ir atvykimo
atlikėjai iš Austrijos ir Vengrijos.
detalės yra aptariamos ir derina
Festivalio meno vadovė — diri
mos su Lietuvoje esančiu nunci
gentė Olga Geczy (Šveicarija).
jum, Lietuvos Bažnyčios ir
Neskaitant daugybės koncer
Respublikos vadovais.
tų, J. Haydno operos “Le PescaApie šių kelionių konkrečius
trici” premjeros, vyks muzikolo
žygius ir nutarimus kiekviena su
gijos simpoziumas bei solinio
atskira kelione susijusi žinyba
dainavimo ir kamerinės muzikos
per spaudą, radiją ir televiziją
kursai.
supažindins krašte, į kurį Po
Dėl išsamesnės informacijos ir
piežius vyks, gyventojus.
bilietų galima kreiptis šiais adre
sais:
Lietuvos Operos ir Baleto
— Rusijos Federacijos prezi
Teatras
dentas paskyrė Nikolai OberA. Vienuolio g-vė 1
tyšyev Rusijos ambasadoriumi
Vilnius 2000
Lietuvos Respublikai. N. OberLithuania
tyšyev, rusas, gimė 1934 m.,
McGuire Air Force bazės karinis personalas krauna JAV kargo lėktuvą, kuris pakils
Maskvos valstybinį tarptautinių
arba:
skrydžiui į Vilnių, nešdamas 30,500 svarų medikamentų, aparatūros ir vieną ambulan
santykių institutą baigė 1964 m.
Haydn - Schubert Festival
są, bendros vertės apie pusantro milijono dolerių. Šį krovinį naudos Deborah Širdies
Naujasis atstovas Lietuvai yra
P. O. Box 118
ir Plaučių Centro 50-ies asmenų medikų-chirurgų vienetas, rugsėjo 18 d. išskrendantis
ėjęs įvairias pareigas Sovietų Są
CH-8057 Zurich
į Lietuvą operuoti 20-ies vaikų, sergančių įgimtomis širdies ligomis. Deborah medikai
jungos diplomatinėje tarnyboje.
Switzerland.
Lietuvoje darbuosis rugsėjo 21-25 dienomis.

ŠV. TĖVO KELIONĖS

ATEINANČIAIS METAIS

LIETUVIAI UKRAINOJE

Politinės gyventojų nuomonės išreiškiamos Vilniaus gatvėse. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

SKRENDA PAGALBA LIETUVOS VAIKAMS
(atkelta iš 1 psl.)

Fryczynski tuojau pat faksu at
siuntė savo laiško prez. Bush ko
pijų ir smulkių informacijų apie
Deborah Fundacijos pagalbų
Lietuvos vaikams.
LB KV-os Visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininkas, Algi
mantas Gečys ir LB įstaigos Washingtone vedėja Asta Banionytė
tuojau ėmėsi akcijos kontaktuoti
Baltuosius Rūmus, gynybos de
partamentų, įtakingus kongreso
narius ir visus, kurie šiame rei
kale greičiau gautų prez. Bush
dėmesį.

Rugpjūčio 21 d. per Valstybės
Departamento Rytų Europos
pareigūnų Thomas H. Gerth
ateina atsakymas, kad gynybos
departamentas duoda leidimų
C141 skrydžiui į Vilnių su kritiš
ku kroviniu.

LB atstovai susitiko
su Deborah vadovybe

Rugpjūčio 26 d. Lietuvių
Bendruomenės delegacija nuvy
ko į Browns Mills, NJ, susitikti
su Deborah Fundacijos vadovy
be ir su iš Lietuvos ten besitobu
linančiais medikais bei įteikti
pirmųsias LB aukas.

LIETUVOJE IR
APIE LIETUVĄ

LB Krašto valdybos vardu
$2000 aukų įteikė KV-os narys
Balys Raugas. Philadelphijos LB
apylinkės valdybos narės Jeanne
Dorr ir Teresė Gečienė įteikė
$500 nuo savo apylinkės ir $100
nuo Rita Miller,tų savaitę palai
dotos jos motinos Anastazijos
Čiurlionienės atminimui.
Philadelphijos apylinkės auka
paimta iš per kelerius metus
telkto vaistų vajaus, nes Debo
rah projektas teikia medicininę
pagalbų, kuri pasieks didelį
skaičių Lietuvos vaikų. Tuo la
biau, kad Debbrah žada priimti
Lietuvos medikų grupes rotaci
niu būdu per kelis ateinančius
metus.
LB atstovų susitikimo metu
Fryczynski ir jo pavaduotoja
Zoppina-Bell stipriai akcentavo
Vilniaus universiteto širdies chi
rurgijos centro pavyzdingų tvar
kų, švarų ir personalo *.profesinj
pasirengimų beldarbų. Nepagai
lėta ir ypatingai nuoširdžių kom
plimentų dr. Vytautui Sir
vydžiui, centro direktoriui ir vy
riausiam chirurgui.
Amerikos lietuviams visa tai
kelia didelį pasididžiavimų ir
viltį, kad Deborah Fundacijos
pagalbos dėka Lietuvos medici
na greitai gali tapti ne tik palaima
visai šaliai, bet ir švyturiu Rytų
ir Centrinei Europai.

Reikalas dar nebaigtas

Daugelio asmenų ir organiza
cijų pastangomis jau didžiuma
darbo atlikta, tačiau lieka dar
vienas dalykas. Deborah Funda
cija išsilaiko iš aukų. Nė vienas
jos gydomas pacientas, ar Ame
rikoje amerikietis, ar iš kitų kraš
tų atvykęs, nemoka nei cento iš
savo kišenės. Jei pacientas turi
draudimų, tai ligoninė atsiima,
kų gauna, o visa kita ateina iš
kitur.

yra nurodyta jos įstatuose). Tad
jas reikia sutelkti patiems lietu
viams. Nuo pat ryšio su Deborah
pradžios tarpininkauja ir aukas
projektui renk Lietuvos Vyčių
veikėjas prof. S .kas, talkinamas
žmonos Loretos ir kitų Vyčių
darbuotojų. Jie jau surinko arti
$40 tūkstančių, bet iš viso reikia
$50 tūkstančių. Tad dar yra pro
gos savo aukomis prisidėti ir
tiems, kurie norėtų. Adresas:
Dr. Jack Stukas, 234 Sunlit Drive, VVatchung, NJ 07060. Če
kius rašyti: Deborah Hospital
Foundation, Lithuanian Program.
(Si bendra informacija pareng
ta, remiantis pranešimais iš De-.
borah Heart and Lung Center,
Browns Mills, NJ, News, “Dar
bininko” bendradarbių Teresės
Gečienės, iš Philadelphijos, ir
Edvardo Šulaičio, iš Chicagos.)
21,

Veteranų
administracija
siunčia vaistus
į Lietuvą
Jau trečių kartų šešių mėnesių
bėgyje Veteranų departamentas
siunčia į Lietuvų didelius vaistų,
medicinos instrumentų kiekius.
Tai daro per Valstybės departa
mentų ir Tarptautinę išsivysty
mo agentūrų.
Didžiulė Veteranų administ
racija, kuri turi daug ligoninių,
įsigalėjus naujai technologijai,
dar vartojamų gerų aparatūrų ir
daugybę vaistų, kurie greitai pa
sens ir bus nebevartojami, siun
čiu į naujai atsikūrusius Europos
kraštus.

Kijevo lietuvių draugija “Mai
ronis’’ jungianti apie 60-70 žmo
nių, susibūrė 1990 m. gegužės
mėnesį (iš viso Ukrainos sostinė
je gyvena apie 600-700 lietuvių).
Sergejus Laščenko yra vienas
kūrėjų šios kultūros draugijos,
puoselėjančios lietuvių kalbų
Ukrainos žemėje ir lietuvių-ukrainų draugystę. Jo žiniomis,
kita gana skaitlinga Lietuvos-Ukrainos draugija artimiausiu metu
turi pradėti veikti Lvove.
Ukrainoje gyvena 11,820 lie
tuvių. Jie labai išsibarstę. Tai,be
abejo, trukdo artimiau tarpusa
vyje bendrauti. Tačiau, kaip pa
stebi Laščenko, Ukrainos lietu
viai vis dėlto puikiai išsaugojo
savo kalbų ir papročius, ypač
mišriose ukrainų-lietuvių šeimo
se. Lietuvių Ukrainoje kaskart
daugėja, tuo tarpu estų ir latvių
mažėja.
Lietuvos vardas ypač populia
rus Vakarų Ukrainoje (Rytuose
prieš kelis metus, kai Lietuva
buvo kų tik paskelbusi Nepri
klausomybės aktų, ir net dabar
dar yra priešiškumo Baltijos
valstybėms). Vakarų ukrainai
nori
ir
toliau
palaikyti
nuoširdžius, draugiškus santy
kius su Lietuvos valstybe. Jie pa
tenkinti, kaip Lietuva rūpinasi
jos žemėje gyvenančiais ukrainais.
Laščenko pastebėjimu, ukrai
nų liaudies dainų, kuriose būtų
blogai atsiliepiama apie lietu
vius, nėra. Lietuviai, jo žodžiais,
buvo “patys padoriausi okupan
tai” iš tų, kuriuos teko patirti uk
rainų tautai.
Ukrainai, bent jau dauguma,
įsitikinę, jog Lietuvos Didžioji
Kunigaikštystė buvo federacija,
o ne imperija. Apie kitas tautas,
pavyzdžiui, rusus, lenkus, vo
kiečius, kai kuriose ukrainų liau
dies dainose ir padavimuose atsi.liepiama, švelniąi tarij^, itinšaltai.
>*.4. .
Rusijos ir Ukrainos santykiai
artimiausiu metu gali pablogėti.
Jeigu Krymas taps “nepriklauso
mu”,, kitaip tariant, panorės ati-

STIPENDIJOS
DEMOKRATIŠKAI

MOKYMO SISTEMAI

JAV Informacijos Agentūra
paskyrė $138,045 Civilinio mo
kymo centrui, kuris veikia Calabasas, CA. Norima parengti mo
kytojus, kurie Rytų Europoje ir
Baltijos valstybėse išvystytų ci
vilinę mokymo programų ir tuo
pakeltų demokratijos lygį.
Tai bus 30 dienų lavinimo pro
grama penkiolikai parinktų mo
kytojų iš Rytų Europos, Estijos,
Latvijos ir Lietuvos. Jie turės su
Veteranų departamente sek sipažinti, kaip demokratijos
retorius yra Edward J. Denvin- samprata ir principai yra įjungti
ski. Jis sako: “Kaip galime laikyti į Amerikos mokymų.
vaistus sandėliuose, kad juos ap
Šio plano vykdytojai jau turi
neštų dulkės, kad jie taip reika patirties, nes yra rengę panašias
lingi Lietuvai. Jie ten gydys programas kitiems kraštams ir
žmones ir išsaugos jų sveikatų”.
turi daug talkininkų.

— Kazimieros Prunskienės,
parlamento deputatės ir buvu
sios Ministrės pirmininkės, civi
linė byla dėl sųmoningo bendra
darbiavimo su KGB po ilgesnės
pertraukos vėl tęsiama Lietuvos
Aukščiausiajame teisme. Vienas
svarbiausių daiktinių įrodymų
šioje byloje — rašytinis ekspremjerės pasižadėjimas ben
dradarbiauti su saugumo orga
Lietuvos projektų finansuoja
nais. Lietuvos Aukščiausiame
Deborah Fundacija, bet ji negali
teisme jau baigėsi trys panašios
padengti kelionės išlaidų (taip
bylos. Visose teismas patvirtino
juridinę reikšmę turinti faktų,
kad deputatai Virgilijus Čepai
tis, Jokūbas Minkevičius ir Vla
dimiras Beriozovas sąmoningai
bendradarbiavo su KGB.
— Lietuvos Seimo rinkimams
artėjant, apskaičiuota, kad rinki
mų išlaidos sudarys 229 milijo
nus rublių.
— Vilniuje, Dailės Muzieju
je, rugsėjo 3 d. atidaryta išeivijos
dail. Antano Petrionio paroda.
Menininko darbai Lietuvoje ek
sponuojami pirmų kartų. Išstaty
ta daugiau kaip 40 akvarelių. A.
Petrikonis gimė 1923 m. Alytu
je, mirė 1982 m. JAV.
— Lietuvos statistikos depar
tamentas paskelbė, kad perei
tais metais Lietuvoje buvo pats
mažiausias gyventojų prieaugis
— tik 10,000. 1992 m. pradžioje
Lietuvoje gyveno 3 milijonai 761
tūkstantis žmonių, 31,2% jų gyLiudas Tamošaitis, “Darbininko” ir kitų laikraščių fotografas, Vilniuje per Mindaugo
šventę 1992 m. liepos 6 d. laukia patogaus momento. Nuotr. Stasio Valatkos
veno kaime.

tekti Rusijos Federacijai antiru
siškos nuotaikos Vakarų Ukrai
noje dar labiau sustiprės.
Laščenko įsitikinęs, jog Rusi
ja, jeigu prie jos bus prijungtos
Krymo žemės, Krymo totorius
bevelys pamiršti. Krymo totorių
kultūros, nacionalinių papročių
ir tradicijų išsaugojimas Rusijai
tikrai nerūpės.
Laščenko nėra optimistas. Ko
munistai Ukrainoje vis dar

stiprūs, ypač Rytų Ukrainos ra
jonuose. Jie sugeba išlikti au
kščiausios valdžios struktūrose.
Laščenko bijo, kad tų buvu
sios SSR respublikų, kurios eina
pačiu radikaliausiu keliu, neiš
tiktų Gruzijos tragedija. Eduar
das Ševardnadzė — Kremliaus
statytinis. Ukrainų simpatijos,
bent jau kai kurių, buvo Zviado
Gamsachurdijos pusėje,. nors
Zviadas, matyt, yra padaręs ke
letu šiurkščių klaidų, kurių poli
tikams daryti nederėtų. Tokia
asmeninė Laščenko nuomonė.

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P*way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 2962244.
BUVUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Ncwark office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.). TeL
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg
Beach, FL 33706. TeL 813 360-5577. KENFIELD WOODLAWN
FUNERAL HOME, 200 Pasadena Avė., S. St. Petersburg, FL 33707.
TeL 813 345-9393. WOODLAWN MEMORY GARDENS, 101 58th
St., S. St. Petersburg, FL 33707. Tel. 813 345-9393.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių
apdraudimai, IncomeTax pildymas.! staiga veikia naujoj vietoj
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY.
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminė
ti, kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440.
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviš
ka ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd.,
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA AUŠRA". VVINC-FM
90.5, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 508 753-7232
NEW YORK-NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 11364. Tel. 718 229-9134arba 718428-4552. Fax 7187693302.
KOLODNY&KOLODNY: Virginija Kolodny, lietuviškai kalbanti
advokatė, 11 Park Place, Room 905, Nėw York, NY 10007. Tel.
212 349-7771. Nelaimiu ir susidūrimų atvejai, namų pardavi
mas, testamentai, išnuomojimai, kondomini jumų reikalai. Turi
leidimų praktikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos atsiminimai", sekmadie
niais nuo 2 iki 3 vai. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties,
89.5 FM banga. "Mnsic of Lithuania" programa, vedama anglų
kalba iš tos pačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nno 1 iki
2 vai. popiet. Dr. J. J. Stukas - direktorius, 234 Sunlit Dr.,
Watchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.
MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja visuo
se teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadway,
Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 962-5810.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI
PRISTATOMI Į VISAS KAPINES
... ,NEW YORK, NEW JERSEY
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE,
ąUEENSN.Y. 11379
PHONES ( 718) 326- 1282 ; 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA
- GAUSI PARODU SALE

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA
•
•
•
•
•
•
•
•

LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
{DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS
1 LIETUVĄ

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
TEL.: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

Paskutinioji seimo diena, lie
DISKUSIJOS IR SEIMO PABAIGA
pos 4-oji buvo skirta “Apvalaus
, stalo” diskusijoms. Nežinia,
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Ministeris Kuolys kalbėjo apie teikiant paramą Lietuvai, būtų
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išeivijos lietuvius, kurie atvyksta reikalaujama iš tą paramą prii
Ed(toriai Office718-827-1352
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' BROOKLYN.NY 11207
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FAX 718-827-2964
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diskusijos būtų buvusios pa- vauti Lietuvos atkūrimo darbe,
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Lietuva pakito. Pakito ir išeivija.
DARBININKAS, 341 Highiand Blvd., Brookiyn, NY 11207
Kadangi to “apvalaus stalo” iš- Pakitėjo žmonių charakteriai, ir tai yra dėl to, kad abi pusės dar organizuoti centrini politikos ko
— Redaguoįa REDAKCINĖ KOHISUA —
. dėstymo nebuvo galima sudary dabar dažnai vienas kito nesu nepažįsta vieni kitų. Jis tiki, kad mitetą, kuris padėtų Lietuvai
ateity bus surastas tikras bendra užsienyje politiniuose reikaluo
ti, pagrindiniai tų diskusijų pranta ar nenori suprasti.
kalbėtojai susėdo į buvusio pre
Algimantas Gečys šiuo klausi darbiavimo kelias. Išeivija yra ir se.
zidiumo kėdes prie ilgo stalo mu gan plačiai kalbėjo, net duo bus ateityje Lietuvai labai reika
Po jo kalbėjęs Vytas Maciūnas
linga. Jo manymu, renkant par toliau ryškino Lietuvos ir. išeivi
prieky salės, su pultu centre.
damas pavyzdžių, kaip kartais
Daug kalbama ir rašoma apie seno buvo ugdomas slaptas noras
. tenka nusivilti, kai išeivijos no lamentą, būtų gera, kad būtų jos santykius ir kvietė mažiau
Rusijos kariuomenę Baltijos val veržtis ir veržtis, sukurti galin
konstituciniai įteisintas ir išrink kalbėti, bet daugiau dirbti. Visa
“Lietuva ir išeivija, — Jūs
ras padėti Lietuvoje ne visiškai
stybėse. Reikalaujama išvesti, giausią imperiją. Taip buvo vyk
tas išeivijos atstovas Lietuvos pagalba Lietuvai turi būti supla
ir mes, o gal tik mes”?
suprantamas, dažnai sutinkamas
vyksta net derybos, Rusijos at domi užkariavimo karai. Rusijos
parlamente. Tai padėtų išspręsti nuota ir visose srityse. Tą jau
su
nervingumu
ir
nepasitikėji

Tokia buvo diskusijų tema.
stovai išsisukinėja visokiais kariuomenė ištikimai vykdė carų
visas problemas tarp Lietuvos ir daro JAV ir kai kurių kitų kraštų
mu.
būdais. Kai labai prispaudžia, užkariavimų politiką. Ir kaip tai Įdomi ir aktuali.
išeivijos.
lietuvių bendruomenės. Panašiai kalbėjo ir Viktoras
Diskusijų moderatorium buvo
pasako tai vieną, tai kitą datą.
palietė Lietuvą?
Angelė Nelsienė teigė, kad,
(nukelta į 4 psl.)
Martišius,
siūlydamas,
kad
tei

dr. Vytautas Bieliauskas. Kal
Ši komplikuota padėtis yra
Vytauto Didžiojo sukurtoji
kiama
parama
Lietuvai
būtų
su

pati svarbiausia kliūtis Baltijos Lietuvos valstybė, apėmusi bėtojai buvo iš anksto parinkti ir
derinta.
PRANEŠIMAS NORINTIEMS DALYVAUTI
valstybių pažangai, ekonomi didžiulius plotus, ilgainiui ėmė kalbėjo šia tvarka: Algimantas
Bronius Nainys kvietė ieškoti
Gečys,
Viktoras
Martišius,
Bro
niam išsivystymui. Visi bijosi ten byrėti, mažėti. Įsigali Maskvos
LIETUVOS SEIMO RINKIMUOSE
kelių į sutartinį darbą, siūlyda
kapitalą investuoti, nes nežino, kunigaikščiai, kurie nori suburti nius Nainys, Lietuvos Kultūros
Ambasada Washingtone pra nantys lietuviai, kurie neužsire
ir Švietimo ministeris Darius mas, kad išeivijos lietuviai, nu
kas atsitiks su Rusijos kariuome- apie save visas rusų žemes, ir
vykę į Lietuvą jai padėti, elgtųsi neša lietuvių visuomenei, kad gistravo iki to laiko, negalės bal
ne.Tuo pasinaudoja ir buvę ko tas, kurios per kelis šimtmęčius Kuolys, Angelė Nelsienė, Hora
cijus Žibąs ir Vytas Maciūnas. santūriau, per daug nesigirtų ar registracija užsienyje gyvenan suoti Seimo rinkimuose.
munistai, sudarę opoziciją. Su priklausė Lietuvai.
Turėjo dalyvauti ir Lietuvos mi mokytų savo tautiečius, bet eitų tiems Lietuvos piliečiams, kurie
Kadangi paskutinėmis dieno
prantama, jie nori atgauti bent
nisteris pirm. Vagnorius, bet dėl nuoširdžiu bendradarbiavimo nori dalyvauti spalio mėn. Seimo mis Lietuvos diplomatinėse įs
dalį turėtų savo privilegijų, įsi
Audringi Lietuvai buvo 17 nenumatytų susitikimų su ame keliu. Tada pranyktų tie “Mes” rinkimuose, užsibaigė rugsėjo taigose užsiregistruojančių tarpe
tvirtinti valdžioje ir taip pamažu
mėn. 8 d. Tie Amerikoje gyve- buvo daug nespėjusių susitvar
amžiaus galas ir 18 amžiaus rikiečių verslininkais, jis ne- ir “Jūs” ir būtų tik “Mes”.
vėl susidėti su Rusijos kuriama
pradžia. Rusiją valdė Petras Di
kyti visų dokumentų, reikalingų
nauja “sąjunga”, kur Rusija dik
dysis, Lietuvą valdė Augustas II,
Piliečio pažymėjimui gauti, Lie
tuotų viską.
kilęs iš Saksonijos, į jungtinę
tuvos įstaigos tiems asrrienims
Po Antrojo pasaulinio karo Va
pratęsia
terminą
Piliečio
karuose buvo pasirodžiusi švedų Lietuvos-Lenkijos valstybę bro
vėsi švedai, kuriem vadovavo jų
pažymėjimui
įsigyti
iki
š.
m. spa
žurnalisto knyga, kurioje jis
karalius Karolis XII. Lietuva
lio mėn. 1 d.
svarstė Rusijos ekspansiją į Va
buvo švedų okupuota. Likusia
Rinkimams užsiregistravę, bet
karus. Po Antrojo pasaulinio
me krašte šeimininkavo Rusijos
piliečio
pažymėjimo neigiję
karo Rusija, prisidengusi Sovie
kariuomenė 1709 m. Karolis XII
asmenys
vienai
iš Lietuvos di
tų Sąjungos vardu, buvo užėmu
ties Poltava pralaimėjo kautynes
plomatinių įstaigų JAV-ose iki
si didžiausius Europos plotus.
prieš Petrą Didįjį. Karolis su ka
spalio mėn. 1 d. (pašto atžymą)
Tai džiugino rusus imperialistus.
riuomenės likučiais vos pabėgo
turi būti pateikę:
Kad jie komunistai, jiem buvo
į Turkiją. Lietuvoje dar labiau
1) pareiškimą pilietybei atsta
nesvarbu. Buvo faktas — Rusija
pradėjo šeimininkauti Rusijos
tyti;
užkariavo ir valdė. Tas žurnalis
kariuomenė. Į Lietuvos-Lenki
2) kopijas dokumentų, kurie
tas tada ir teigė, kad Rusija neiš
jos valdžią grįžo karalius Augu- ;
rodo, kad asmuo iki okupacijos
laiko veržimosi į Vakarus — ji
stas II, vėl prasidėjo naminiai ka
pradžios buvo Lietuvos pilietis
kurį laiką veržiasi ir laimi, o pa
rai, nepatenkinta buvo bajorija,
(Jei asmuo gimęs ne Lietuvoje,
skui staiga grįžta atgal į pirmykš
kad karalius varžo jos laisves.
bet gimdamas kitoje valstybėje
tes ribas. Tai atrodė net keista,
Rusija atėjo ginti skriaudžiamos
neįgijo tos valstybės pilietybės
negalima tokia žurnalisto teorija.
bajorijos. 1717 m. įvyko Lietu
— dokumentus, kurie rodo, kad
Sovietų Sąjunga skelbėsi, kad
bent vienas iš tėvų buvo Lietu
vos-Lenkijos seimas, vadinamas
visą pasaulį užkariaus. Tai rusus
vos pilietis.);
“nebyliuoju”, nes seimo delega
imperialistus džiugino. Bet štai
3) dvi 2.5 x dydžio foto nuo
tai nekalbėjo, priėmė tokias sąly
patys matome, kas nutiko — So
traukas;
gas, kurias padiktavo rusų gene
vietų Sąjunga subyrėjo. Rusija
Vaizdas iš Lietuvos-Rusijos viršūnių rugsėjo 8 d. susitikimo Kremliuje dėl Rusijos
4) $20 pažymėjimo mokestį.
rolas Dolgorulds. Tarpininkau
grįžo į pirmykščius savo plotus,
kariuomenės atitraukimo iš Lietuvos teritorijos. Rusija sutiko savo dalinius atitraukti
Asmenys, kurie užsiregistravo
jant caro generolui, buvo
kiniuos valdė 1939 m. prieš
iki 1993 metų rugpjūčio pabaigos, nors lig šiol buvo minėjusi įvairias datas. Abiejų
Seimo rinkimams, bet iki spalio
sumažinta Lietuvos ir Lenkijos
karą.
šalių užsienio reikalų ministrai uždėjo savo inicialus ant sutarties. Kairėje: Lietuvos
mėn. 1 d. (pašto atžyma) .nepa
kariuomenė, bajorijai atimta
Pasitraukė, nes privertė var
Aukščiausiosios
Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, viduryje — Rusijos prezi
teiks visų čia išvardintų doku
teisė kurti konfederacijas. Nuo
gas. Ir ankstybesni pasitrauki
dentas Borisas Jelcinas su Rusijos parlamento pirmininku Ruslanu Chasbulatovu ir
mentų, bus išbraukti iš rinkėjų
to laiko Rusijos carai pastoviai
mai buvo vargo, nesėkmių pa
gynybos ministru Pavelu Gračevu. Dar neaišku, kiek tikri tie pažadai, nes patirtis
sąrašo ir Seimo rinkimuose daly
diktuoti. Tačiau Rusijoje nuo
rodo, kad dažnai popieriuje būdavo vienaip, o gyvenime — kitaip.
(nukelta į 4 psl.)
vauti negalės.
r

PLB SEIMAS

DARBININKAS

Dėl Rusijos kariuomenės Lietuvoje

dinama “gymnasion”,— pasigir
sta net keletas balsų.

IS KELIONĖS TIK ASILAS
NEGRįŽTA ARKLIU
m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje
ANTANAS RUBŠYS

į

-

Manhattan College

— Galime lankyti griuvėsius,
galime pamatyti ir vertingą mu
ziejų. Griuvėsiai labai įdomūs,
bet ten daug saulės, o muziejus
— tikrai šaunus. Be to, vėsina
mas. Kas nori eiti griuvėsių lan
kyti? Kas nori eiti į muziejų?
Mūsų grupė skyla į dvi nely
gias dalis. Gidė parūpina įėjimo
bilietus einantiesiems į muziejų.
Jų didžiuma. Likusieji leidžia
mės Olimpijos griuvėsių link.
Olimpiją lankau antrą sykį.
Kadaise jos lankymą pradėjau
akimis nuo Kronion’o kalvos.
Mačiau visą senovės “Olimpinį
miestą” palei Alfeos upę. Šven
tosios Altis giraitės nesimatė.
Mačiau saulėje įkaitusius Dzeu
so, Heros, ambasadorių vieš
bučio... pamatus, iždų, sporto
salių ir stadiono... likučius. Šį
kartą pradedu Olimpijos lanky
mą kojomis. Gidė, glaustai papašakojusi apie Olimpijos reikšmę
Graikijai ir visai Žemei, eikliai
žygiuoja pirmyn. Pasivejame ją

tik, kai sustoja prie Gymnasion
griuvėsių.
— Čia sportininkai lavindavu
si olimpinių žaidynių varžy
boms, ristynėms, boksui,— pa
stebi.
— Kodėl sporto salė buvo va

— Mat sportininkai atlikdavo
pratybas nuogi. Graikų kalba
“gymnos” reiškia “nuogas”, o
“gymnasion” yra vieta, kur nuo
gi sportuodavo,— paaiškina gi
dė.— Pats pirmasis olimpionikas, vardu Koroebas,— tęsia
gidė,— bėgimo varžybose paju
to, kad jam drabužiai trukdo
bėgti, todėl jis apsinuogino”. -

Mums įprasta gimnazija va
dinti mokslo įstaigą. Panašiai
daro vokiečiai. Įdomu, kodėl
taip įvyko? Negi gimnazijoje ka
daise gimnazistai nuogi mokėsi?!

Korinto įlanka skiria Peloponesą nuo šiaurinės Graikijos.
Graikija yra kalnuočiausias Europos kraštas. Nuotr. kun. prof.
Antano Rubšio

Į šventąjį lauką

Šventajame lauke trys įžymy
bės — Altis iškilmių vieta, Heros
ir Dzeuso šventovių aslos ir su
kiužusios marmuro kolonos mus
ilgiau sustabdo. Altis giraitė nėra
išlikusi. Heros šventovė, statyta
VI a. prieš Kristų, nūdien tik
pailga asla su įdubomis kolono
mis. Hera buvo garbinama kaip
teisėta Dzeuso žmona. Atrodo,
kad Dzeusas buvo “atėjęs” die
vas į Graikiją, o Hera graikų
žemės deivė. Ilgainiui jiedu
buvo suporuoti Olimpo kalno
dievų panteone. Šalia Heros
šventovės griuvėsių yra Heros
aukuras — olimpinės ugnies vie
ta. Veidrodžiu pagaunant saulės
spindulius, praeityje ir nūdien
uždegamas olimpinis deglas.
Heros aukuras ir olimpinės
ugnies deglas kelionės bendrus
ypač sudomina. Saulė — ugnies
ištaka, Prometėjus — ugnies
nešėjas, olimpinės žaidynės ir
ugnis... Gidė žininga. Sieja ugnį
su žmonijos kultūrine pažanga ir
civilizacija. Šventojo lauko lan
kymas suburia kelionės bend
rus. Net ugningoji Peloponeso
saulė tampa malonesnė.
Gidė dabar neskuba pirmyn
žygiuoti. Atsakinėdama klausi
mus, iš lėto mus nuveda prie
įėjimo į stadioną rytiniame šven
tojo lauko šone. Archeologai dar

Kapinių paminklas iš prieškristinių laikų. Hermes paima už
rankos mirusiąją, o velionės tėvas liūdi. Nuotr. kun. prof. An
tano Rubšio

neseniai jame atkasė maždaug
192 m ilgio bėgimo takus, Demeterės aukurą, kunigės ir
varžybų teisėjų sėdynes.

Šiuolaikiniai olimpinių žaidy

nių stadionai yra milžiniški
gelžbetonio pastatai, o pirmasis
šių žaidynių stadionas buvo tik
“sukultūrintas” pailgas slėnis.

(Bus daugiau)

proga, PLB pirmininkams ir sei
mo darbuotojams jis, padedant
jo patarėjai Kanados LB krašto
valdybos pirmininkei Gabijai
Petrauskienei, įteikė žymenius.
Po vakarienės visi skubėjo į
“Vaidilutės” teatro spektaklį.
Buvo vaidinama Petro Vaičiūno
komedija “Patriotai”. Daug žiū
rovų šiuo spektakliu buvo nusi
vylę. Kai kurie net priekaištavo,
kad būtų buvę geriau, jei vaka
rienė būtų buvusi pratęsta ir
užbaigta prie šokių muzikos.

DIENOS UŽ POLIARINIO RATO
-ALGIRDAS ČARNECKIS------------------------------2---------

Taigi štai ir prieiname arčiau
prie tos bedugnės, kuri minima
pradžioje. Ir dar šalčio partnerė
šiaurėje tai tamsa. Kur jis, ten
ir ji. Prakeiktoji porelė pusę
metų šaipėsi iš mūsų. Atslūgus
aistrom — jos vaisiai — plo
nučiai, gležni kryžiukai, am
žiams mums brangūs ir mieli
stovės ant nelemto Mis Maštabo
kalnelio.
Tad taip galėjo atsitikti ir atsi
tiko. ..
Mis Maštabe 1942-1943 metų
žiemų.

EKETĖ — II dalis

mums lietuviams nematyto skai
drumo jūrų vandenys, negalėjo
nebūti tomis versmėmis, iš ku
rių tūkstančius metų sėmėsi tos
šalies darbštuoliai, kurdami jai
ir visai žmonijai nemirtingus še
devrus.
Stop, dabar reikia gyventi,
būtinai gyventi, žūt būt gyventi.
Perdaug graži mūsų planeta ir
mano tėvynė, kad reikėtų jas
apleisti be kovos, tad ir mūsų
planas su tomis priemonėmis pa
teisinamas, kai bendrai čia yra
nužeminta arba “sužeminta”
visa mus supanti aplinka.
Taigi ruoštis kelionei reikėjo
tik morališkai, fiziškai nebūta iš
ko. Nenorint atsidurti pabėgėlio
statuse, o tai būtų buvęs kalėji
mas kalėjime, reikėjo nors vie
nam iš mūsų apsidrausti.
Tevkė Goldbergas, mūsų me
dicinos punkto felčeris, jaunas iš
Lietuvos antro medicinos kurso
studentas, turėjo įgaliojimų iš
duoti trims dienoms raštelį,
atleidžiantį nuo darbo. Nesvy
ravęs,
bet svirduliuodamas
nuėjau pas jį: Tevkė, sakau jam
— aš labai krankas (vok. ligotas),
parašyk manspravkę, labai tavęs
prašau !
Po nosim kažką, burbėdamas,
šaunusis Tevkė man įteikė raš
telį, tardamas:
“Eik, Algi,
greičiau namo, gulk ant narų ir
ant kojų nesirodyk, kitaip man
klius už kitus, — supratai”?
Sugrįžęs jurton, su broliu vėl
ir vėl aptarinėjome savo drastiš
kąjį planų. Tokiame stovyje skry
dis per vandenyną, sako Vitas,
didžiausia rizika. Man rodos ne
devynis kartus reilda pamatuoti,
o 99-is ir tik po to ryžtis. Taip,
septynios suomės prieš mėnesį,
bandydamos pasiekti Tiksi, visos
sušalo, praėjusios du trečdalius
kelio. Paliko krūvą našlaičių...
Trys stiprūs gongai ausyse
mus kelia: atėjo trečioji gegužės
diena. Išlendam iš drėgnų, api
pelijusių ir utėlėtų skarmalų.
Jurtoje tamsu ir labai šalta. Visi
miega. Apsirengiarn, nevadinki
me tikru vardu šios operacijos
— apsivyniojome kojas gerai iš
dirbta autų ir vyžų sistema. O
apsivilkti tai mes nuo rudens ir
jokio papildomo rūbo neturėjo
me.
Širdyje vis dėlto labai nera
mu. Tyliai paklausiau Vito:
“Kaip ūpas”? “Geriau ne
klausk”, — atsako jis. ‘Tai kų, ar
persigalvojai”?! “Žinai, Algi,
nepersigalvojau, laikysiuos to
šiaudelio visom galimom ir negalimom jėgom ”.
Žinoma, kad šiuo atveju ma
žiausias svyravimas — neišven
giama pražūtis. Kelionei mama
įdėjo apie 700gramų duonos ga
balėlį. Atsisėdom ant “narų”
krašto, atgnybom kelis tru
pinėlius. Pramušę kibire ledų ir
užsigerdami tirpyto sniego van
deniu, “kapitališkai” pasistipri
nome. Ūpas šiek tiek pakilo.
Mamos šaltos rankos ir drėg
nos akys mus palaimino: “Dieve
padėk jums”. Šiais žodžiais mes
tyliai atsisveikinom, gal ir vi
sam...

Po labai apibendrinto Mašta
bo paveikslo pabandysiu paliesti
savo ir mūsų šeimos išvargtus
laikus ir išgyventus džiaugsmus.
Balandis 43-ųjų metų buvo
pats skaudžiausias mėnuo. Jis ir
pasiėmė daug mūsų tautiečių.
Badas it geras vežikas botagu
varė mūsų silpnesniuosius į
amžino poilsio pasaulį, apsaugo
damas juos nuo tolimesnių
kančių, netekimų, pažeminimų
ir neteisybių. Nors ir kalendo
rinė arktikos žiema ėjo į pabaigų,
tačiau toli gražu ji nesiruošė nu
traukti savo piktų darbelių.
Mūsų šeimai, tvirtai nuspren
džiau, nei kryžių kalnelis, nei
pražūtingas navigacijos pradžios
laukimas nepriimtini! Bet kas gi
tada priimtina?
Priimtinas buvo trečiasis ke
lias. Pats rizikingiausias ir dra
matiškiausias. Žūt būt reikėjo
ryžtis trisdešimt aštuonių kilo
metrų kelionei į Tiksį, žūt būt!
Toliau delsti nebuvo galima.
Mama, sesuo ir du broliukai,
gulėjo jurtoj ant “narų” dar gyvi,
bet morgo skeletai. Tas vaizdas
ir buvo man imperatyvu:
“Spręsk, Algi, veik, turi išnau
doti paskutinį ir vienintelį su
teiktų šansų”! Dieve, padėk man
šį kartų, maldauju! Maldose mes
Tavęs prašydavome, apsaugok
mus nuo karo, bado ir maro.
Deja, nebuvome išgirsti. Karas
vyko, nors ir toli nuo mūsų, bet
mes jį jautėme, badas su savo
aštriu dalgiu mus pjaute pjovė,
maras, tai ar ne tas kruvinas vi
duriavimas, išauginęs kryžius
kalnelyje?!
Vytas, mano jaunesnysis sep
tyniolikmetis brolis, buvo lėtas
iš prigimties, aš aštuoniolikmetis
buvau jo priešingybė. Mes dvie
se ir turėjome nuspręsti ne taip
ar ne, bet kada ir kaip. Su išse
kusiu broliu gana greit pavyko
priimti gyvybiškai svarbų nutari
mų.
Poryt 3-čia gegužės einam į
Tiksį. Nutarta! Mūsų planas,
nors ir labai primityvus buvo
toks: nuėję į Tiksį, įsigyjame
ubago profesijų. Tris, keturias
dienas ištiestais delnais per žmo
nes pavaikščiosim, patys pavalgysime ir, į maišelį šį tų įsidėję,
grįšim atgal į Maštabų. Taip gal
vojom pratęsti savo ir saviškių
egzistavimų iki pirmosios žuvies,
ledams išėjus.
Šiandien, rašydamas šias eilu
tes, negaliu visiškai nutylėti tos
savo gyvenimo gerovės viršū
nės, nuo kurios prasidėjo tas koLauke švietė saulė. Žemai rie
losalinis kritimas. Bandysiu kuo
trumpiau. Taigi nuo ištiestų del dėdama, iš stačiai sustatytų mal
nų plano, giliausiai įžeidžiančio kų ir jurtų šešėlių, ji tapė ant
žmogaus orumų, nusileidę apie balto sniego kažkokius fantastiš
dvejų metų laikotarpio kopetėlę, kus dangoraižius, piramides,
atsiduriame, nebijau tai tiesiai obeliskus. Šaltukas tuoj prisi
pasakyti, ne tik į pačių gražiausių statė. Pradžioje griebtelėjo no
pasaulio šalį, bet ir į vienų iš sies galą, vėliau
skruostus,
pačių gražiausių tos šalies so bandė ir pro pirštines pralįsti.
stinės Romos vilų, gražiai pava Jausdamasis šių platybių vieš
dinta mano tėvo vila “Lituania”, pačiu, iki šiol jis sėkmingai pa
su fontanais, mimozomis, mar versdavo nukraujuotus žmonių
murinėm kolonomis, statulom ir kūnus į šaltas violetines marmu
laiptinėm, su fantastišku parku, rines statulas, puošiančias “so
vienu žodžiu, su pasakišku dan vietinio fbrurn archipelagą.
gaus kampeliu. Šilti minkšti
Praėję apie kilometrų tund
orai, visus metus žydintys par ros, atsistojom ant jos krašto.
kai, gėlių paskleisti po visų šalį Sudžiovusios ir sušalusios tund
aromatai, supantys iš visų pusių, ros menkutė flora skleidė švel-

Bendrai apie šelmę
Organizatoriai su pirmininku
Bronium Nainiu puikiai padir
bėjo. Apgalvotas organizuotumas
nuo pat įsiregistravimo dienos,
kur kruopščiai atstovus registra
PLB vicepirm. Milda Lenkauskienė vadovauja simpoziumui švietimo klausimais. Jos
vo ir davė patarimus Baniutė
kairėje — Lietuvos Švietimo ir Kultūros ministras Darius Kuolys, kun. Antanas SauKronienė, buvo jaučiamas visur.
laitis, SJ, ir Vytautas Kamantas. Nuotr. Kęstučio Miklo
Transporto ir nakvynių reika
lus rūpestingai tvarkė Kazys
Laukaitis. Buvo autobusiukai,
kuriais kas rytų atstovai buvo paimami iš viešbučių ir po seimo
baigė. Savo keturių dienų darbų mybę, nepaprastai daug dirbo,
(atkelta iš 3 psl.)
posėdžių
sugrųžinami. Seimo at
užbaigė iškilminga vakariene, aukojo savo laikų ir patirtį. Svei
stovų pamaitinimu taip pat buvo
Pabaigai žodį tarė moderato
kindamas
naujųjį
pirmininkų,
kurioje dalyvavo ir ministeris
pasirūpinta, nepaisant to, kad
rius dr. Bieliauskas, išreikšda
pirm. Vagnorius bei gausus bū linkėjo jam sėkmės, vadovaujant
Pasaulio lietuvių centre nuola
mas viltį, kad išeivija ir Lietuva
PLB per ateinančius ketverius
rys svečių.
tinės valgyklos nėra. Seimo or
pažins viena kitų, nuoširdžiai
metus.
Prieš pradedant vakarieniau
ganizatoriams paprašius, Centro
tarpusavy bendradarbiaus, ir
Naujasis PLB valdybos pirmi
ti, maldai sukalbėti buvo pa
administracija pakvietė jo Kul
visi nesklandumai dings.
kviestas vysk. Paulius Baltakis, ninkas Nainys pasižadėjo tęsti
tūros komisijų aprūpinti atstovus
OFM. Vakarienės metu kalbas buvusios valdybos neužbaigtus
maistu seimo metu. Kultūros ko
darbus,
glaudžiai
bendradar

pasakė abu PLB pirmininkai. At
misijos moterys, šiuo atveju ta
Seimo uždarymas
biauti
su
Lietuva,
pažinti
jos
sisveikinimo žodį tardamas, dr.
pusios
ir valgyklos šeiminin
Oficialiai seimas uždarytas,
Bieliauskas pirmiausia padėkojo problemas ir padėti jai visose sri
kėmis,
sočiai
maitino atstovus ir
pasibaigus diskusijom, linkint
savo valdybos nariams, komisijų tyse. Jis taip pat žadėjo stengtis
svečius tris kartus per dienų.
gauti
pagalbos
(ir
iš
Lietuvos)
i seimo atstovams sėkmingai su pirmininkams ir jų nariams,
Šis seimas savo organizacija,
grįžti namo ir sugiedant Lietu bendradarbiams, kurie per pra išeivijos švietimui, kultūrinei ir
punktualumu,
iš anksto nustaty
vos himnų.
ėjusius ketverius metus ypač visuomeninei veiklai išlaikyti.
tos
darbotvarkės
laikymusi, pro
Vakarienės metu žodį taip pat
Tačiau seimas tuo dar nepasi
Lietuvai atgavus nepriklausotarė ministeris pirmininkas Va-, duktyvumu ir santūrumu galėtų
būti pavyzdys visiems kitiems
gnorius. Jis dėkojo už puikiai su
seimams ar panašiems suvažiavi
ruoštų produktingų seimų, kuria
mams.
me vietos gavo ir Lietuva. Šia

PLB SEIMAS — DISKUSIJOS IR SEIMO PABAIGA

Ukrainos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Rūta Malikėnaitė daro pranešimų VIII PLB seimui Lemonte. Kairėj
JAV LB Krašto pirm. Vytas Maciūnas, dešinėj — VIII PLB
Seimo pirm. Vytautas Kamantas. Nuotr. Kęstučio Miklo

nų, vos jaučiamų malonų vėjų
nušukuotų, samanų kvapų. Prieš
mus atsivėrė unikali poliarinė
arktikos panorama. Absoliučioje
tyloje, prasiskverbę pro dangaus
mėlynę, linksmai žaidė oranži
niai saulės vėjai, nuspalvindami
sniegų ir ledo luitus gimstančio
pavasario spalvomis. Oro skai
drumas leido įžvelgti visas di
džiulės įlankos kranto detales.
Jos gilumoje, už keturių dešim
čių kilometrų, aiškiai matėsi Tik
si uosto kontūrai, vietomis lyg
užtepti baltais kaip sniegas ga
rais.
‘Ten žmonės gyvena”, — sa
kau Vitui. Ten jie valgo duonų,
ir kasdienų,ir sočiai. Ar gali tai
įsivaizduoti?! Jie, gal būt ant
duonos ir sviesto užsitepa, gal ir
saldytų arbatų geria!? O gal jų
šeimininkės ir rusiškų koldūnų
išverda?!” ‘Tai fantasmagorija”,
— atsako Vitas. “Atsimeni, Algi,
kai mama nupildavo tų šventų
vandenį,
kuriame
virdavo
koldūnai ar makaronai! Žinaį tik
rai atiduočiau rankų nukirsti, kad
nors kartų tokiom nuopilom prisišveisčiau. Jose gabaliukas teš
los, makaronų ir riebalų būda
vo”!
—Mesk savo tešlas ir makaro
nus, Vitai, truputį pailsėjom, lei
simės žemyn ant ledo ir kursas
— tiesus — šviesus — Maštabo
utėlynas — uostas Tiksi su duona
ir koldūnais! Aišku”!?
Aišku, kad dabar vienas kitų
gerai suprasdami galvojom tik
apie vienų, ar sterilizuoti mūsų
raumenys esant penkiolikos aš

tuoniolikos laipsnių šalčiui, su
gebės nuvilkti du skeletus 38 ki
lometrų atstumų? Keli zigzagai
tundros nuokalnėn. Atsidūrėm
ant dviejų su pusę metro storio,
vietomis melsvo, vietomis balto
apsnigto ledo. Dabar ir praside
da ta tikroji kelionė, kurios finalų
žmogus bejėgis numatyti, atspė
ti, o gal ir net pateisinti.
Eidami lėtu žingsniu vis giliau
brukomės į tų grandiozinę šven
tos gamtos didybę, į dangaus,
ledo ir sniego harmonijų, į tų sak
ralinės tylos ramybę.
Giliai įdubusios akys, išsikišę
skruostikauliai, pusantrų metų
nematę muilo, išblyškę, aprūkę
juodi veidai, šviesos ir sniego
jūroje
privertė
persimesti
liūdnais samprotavimais.
“Žinai, Vitai, man rodos,joks
dailininkas savo arsenale nerastų
tokių dažų, kad apytikriai galėtų
nutapyti šį peisažų ir mūsų gotiš
kas figūras.
“Kai dėl dažų, tai pilnai sutin
ku, atsakė Vitas, bet svarbiausia,
manau, kad ir geriausias meni
ninkas neįstengtų savo kūryboje
perduoti tų mano sužlugdytų vi
dinį stovį, nerimą. Ar gali daili
ninko fantazija prie geriausių
norų peržengti tas nežmonišku
mo ir žmogaus paniekinimo ri
bas, už kurių mes su tavim ir
bendrai visi mes čia atsidūrėm?!
Kiek žinau, man didysis kredo
tai grožis, gėris, laisvė, meilė ir
tobulybė. Taigi, Algi, kūrinys
būtų melagingas ir nepilnaver
tis”. “Gal tu teisus, Vitai”, —
atsakiau jam.
(Bus daugiau)

VIII PLB seime Lemonte
kalba Latvijos Lietuvių
Bendruomenės pirm. dr.
Romualdas Ražukas. Jis yra
taip pat ir Latvijos Liaudies
Fronto pirmininkas. Nuotr.
Kęstučio Miklo

Rusijos Sankt-Peterburgo
(buv. Leningrado) Lietuvių
Bendrijos pirm. Veronika
Barčkutė daro pranešimą
Vili PLB seimui Lemonte.
Nuotr. Kęstučio Miklo.

Dėl Rusijos kariuomenės Lietuvoje
(atkelta iš 3 psl.)

kišosi į Lietuvos-Lenkijos val
stybės reikalus, kol ta jungtinė
valstybė 1795 m. buvo galutinai
išdraskyta. Ir tos valstybės pa
skutinis seimas buvo rusų ka
riuomenės apsuptas, ir darė to
kius sprendimus, kurių reikala
vo rusų generolai.
Ir 1940 m liaudies seimas pa
darė sprendimus, kai teatro
rūmai, kuriuose posėdžiavo sei
mas, buvo Raudonosios armijos
tankų apsupti.
Taigi, kariuomenė padėjo Ru
sijos ekspansijai. Ir dabar Rusi
jos pareigūnai skelbia, kad
būtina atsiimti visas žemes, ku
rias jie valdė prieš Pirmąjį pasau
linį karų. Esą Rusijai turi prik
lausyti Pabaltijys ir Lenkija. Pri
siminkime ir panslavizmo idėją,
kad Rusija turi sujungti visus sla
vus.
Visa tai tebėra gyva, neuž
miršta. Tad, atrodo, kad ir Rusi
jos kariuomenės atitraukimas iš
Lietuvos bus delsiamas ir delsia
mas. Tokį sprendimų diktuoja
beveik trijų šimtų metų patirtis
— Rusijos ekspansija į Baltijos
kraštus.

Situacija labai sunki, bet ir iš
jos reikia ieškoti išeities. Kariuo
menę gali priversti išvesti tik
Amerikos ir kitų kraštų spaudi
mas, ekonominės sankcijos. Tad
visi užsienio lietuviai turi veikti
— informuoti ir reikalauti, kad
Amerikos kongresas ir preziden
tas suprastų problemų ir įvykdy
tų tai, ko reikalauja tų kraštų
laisvė
—
visiškos
nepri
klausomybės be Rusijos kariuo
menės įgulų!
Ir dabar, kai skaitome spaudo
je ir girdime per radijų ir TV apie
Kremliuje rugsėjo 8 d. įvykusį
Landsbergio-Jelcino susitikimų
ir Rusijos pažadų išvesti kariuo
menę iki 1993 m. rugpjūčio pa
baigos, tai dar neturime užtikri
nimo, kad taip ir bus.

Reikia manyti, kad greičiausia
Rusijos prezidentų privertė nau
jos datos nustatymo imtis pasta
roji pabaltiečių veikla Ameriko
je. Bet pažadas, neparemtas dar
bais, yra tuščias. Tad ir negalima
sumažinti veiklos, ligi paskutinis
Rusijos kareivis išeis iš Lietuvos
žemės!

DABARTINĖ LIETUVOS VYRIAUSYBĖ
Naujoji, vadinama ketvirtoji
Lietuvos respublikos vyriausybė
yra šios sudėties. Skliausteliuose
A raide pažymėti taip pat Lietu
vos Aukščiausiosios Tarybos at
stovai.
Aleksandras Abišala (A) — mi
nisteris pirmininkas; Bronislavas
Lubys (A) — ministro pirminin
ko pavaduotojas; Vytenis Aleškaitis — tarptautinių ekonomi
nių santykių ministras; Leonas
Vaidotas Ašmantas — energeti
kos ministras; Jonas Biržišlds —
susisiekimo ministras; Audrius
Butkevičius (A) — krašto apsau
gos ministras; Zenonas Jukne
vičius (A) — 1. e. teisingumo mi
nistro pareigas; Leonas Kadžiu
lis — ministras be portfelio; Ri
mantas Klimas — miškų ūkio mi
nistras; Stasys Kropas (A) — mi

nistras be portfelio; Darius Kuo
lys — kultūros ir švietimo mini
stras; Teodoras Madaislds — so
cialinės apsaugos ministras; Au
drius Misevičius — finansų mi
nistras; Algimantas Nasvytis —
statybos ir urbanistikos mini
stras; Juozas Olekas — sveikatos
apsaugos ministras; Romualdas
Ramoška — 1. e. pramonės ir
prekybos ministro pareigas; Al
girdas Saudargas (A) — užsienio
reikalų ministras; Rimvydas Rai
mundas Survila (A) — žemės
ūkio ministras; Gediminas Šer
kšnys (A) — ministras be portfe
lio; Albertas Šimėnas (A) — eko
nomikos ministras; Petras Valiu
kas — vidaus reikalų ministras;
Gintautas Zintelis — ryšių ir in
formatikos ministras.
(kkm)

IŠ VISUR
— Algimantas Čekuolis,
“Gimtojo krašto” vyriausiasis re
daktorius, dažnai matytas televi
zijoje prieš paskelbiant ir tik ką
paskelbus Lietuvai atstatant ne
priklausomybę, atleistas iš pa
reigų. Apie tai paskelbė “Respu
blikos dienraštis savo rugsėjo 4
d. laidos pirmame puslapyje.
Rugsėjo 3 d. “Gimtojo krašto
personalas pareiškė nepasitikėji
mų Cekuoliui, ir, tuo remdama
si, to laikraščio bendrovės valdy
ba jį atleido.

“LAISVĖS BYLA”
1992 m. spalio 18 d. Vytautui
Landsbergiui sukaks 60 metų.
Ta proga “Lietuvos aidas” rengia
šiai sukakčiai skirtų knygų
“Laisvės byla”.

J leidinį surinktos V. Lands
bergio kalbos, straipsniai, laiš
kai; pokalbiai, užrašai ir kitokia
skelbta ir neskelbta medžiaga,
kuri atspindi lemtingąjį Lietuvos
laikotarpį nuo Respublikos ne
priklausomybės atstatymo 1990
metų kovo 11 dienų ligi iškovotos
laįsvės ir pasaulinio pripažinimo
1991 metų rudenį.
Knygoje spausdinamas dar lig
šiol neskelbtas Aukščiausiosios
Tarybos Pirmininko testamen
tas, kuris buvo įrašytas į vaizda
juostę 1991 metų sausio tryliktų

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

jų, Sovietų tankams šliaužiant
link Aukščiausiosios Tarybos
rūmų.
Pusketvirto šimto puslapių
knyga iliustruojama įžymių
meistrų nuotraukomis ir pieši
niais.

Knygos sudarytojai: drama
turgas Juozas Glinskis, grafikė
Marija Ladigaitė, skulptorius
Vladas Vildžiūnas.
Gera spaudos kokybe garsė
janti “Spindulio” spaustuvė žada
šių knygų išleisti ligi šių metų
spalio mėnesio. Didžiųjų tiražo
dalį leidėjai numato platinti pre
numeratos būdu. Knygų galima
užsisakyti pas “Lietuvos aido”
įgaliotinį Amerikoje Bronių Juo
delį. Kaina $15.

Šv. Tėvas Jonas Paulius II, 1987 m. minint Lietuvos krikšto 600 metų sukaktį, Šv.
Petro bazilikoje Romoje vadovavo nuoširdžioms iškilmėms. Lietuviams skirtoje audien
cijoje Popiežius laimino ir sveikino lietuvius. Nuotraukoje matome, kaip jis specialiai
palaimino replikų lietuviško kryžiaus, pastatyto prie Hartford, CT, katedros. Šis
kryžius bus pagrindinis kilnojamoje Kryžių kalno kolekcijoje. Šio Kryžių kalno inicia
torius yra New Britain, CT, Šv. Andriejaus lietuvių parapijos klebonas kun. Jonas
Rikteraitis. Maldos dienos už Lietuvų iškilmės ir Kryžių kalno šventinimas Hartforde
įvyks 1992 m. rugsėjo 20 d.

MALDOS DIENA UŽ LIETUVĄ

VYSK. P. BALTAKIO KALENDORIUS
A

Ak -

Rugsėjo 13 d. — Canuanga,
Kanada, meno galerijos “Nemu
nas” ir Kryžiaus kalno šventini
mas, 4
Rugsėjo 15-16 d. — Putnam,
CT, Lietuvių Katalikų Religinės
Šalpos metinis suvažiavimas.
Rugsėjo 14-15 d. — Putnam,
CT, Amerikos Lietuvių Katalikų
Kunigų Vienybės seimas.
Rugsėjo 20 d. — Mississauga,
Kanada, Sutvirtinimo Sakra
mentas.

Rugsėjo 26-27 d. — Cleveland, OH, Lietuvių Bendruo
menės Tarybos suvažiavimas.
Spalio 4 d. — Philadelphia,
PA, Šv. Andriejaus parapijos
lankymas.
Spalio 25 d. — Philadelphia,
PA, Šv. Jurgio parapijos 90 metų
sukaktis.
Lapkričio 15-19 d. — Washington, DC, Amerikos vysku
pų konferencijos metiniai posė
džiai.

Hartford, CT, šį sekmadienį,
rugsėjo 20 d., vyks nepaprastos
iškilmės. Šv. Juozapo katedroje
vyks ypatingas maldos popietis
už Lietuvų, bus pašventintas
nešiojamas Kryžių kalnas.
Kun. Jonas Rikteraitis, Šv.
Andriejaus lietuvių parapijos
klebonas, New Britain, CT, iš
Lietuvos parsivežė žemės iš gar
siojo Kryžiaus kalno. Connecticut lietuvių iniciatyva jau ank
sčiau prie Hartfordo Šv. Juozapo

katedros buvo pastatytas lietu
viškas kryžius. To kryžiaus repli
kų kun. Rikteraitis buvo nusi
vožęs į Romų, ir jų asmeniškai
pašventino popiežius Jonas Pau
lius II.
Iš viso to pribrendo mintis pa
daryti kilnojamų Kryžių kalnų,
kuris skatintų apylinkių lietuvius
melstis už kenčiančių Lietuvų. Ir
štai šį sekmadienį tai bus įvykdy
ta. Arkivyskupas Daniel A. Cronin, dalyvaujant lietuvių miniai,

GENEROLO JONO JUODIŠIAUS
100-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ PROGA
Apie žmogų, ypač aukšto ran
go karininkų, su kuriuo teko su
sidurti tik tarnybiniais reikalais,
sunku kų nors pasakyti. Betgi iš
kitos pusės, jei kokia smulkmena
tave sudomina, imi ieškoti ko
nors naujo, pats prisimeni kai.
kuriuos faktus iš užmaršties, pa
sikalbi su tų asmenybę pažinoju
siais žmonėmis, artimaisiais, ir
tada toji asmenybė pasidaro
sava, artima, tartum jų seniai, se
niai būtum pažinojęs.
Fotografas ir filmuotojas Viktoras Kapočius su sūnumi Tomu
Vilniuje- Nuotr. Edvardo Šulaičio

FOTO IR FILMAVIMO MEISTRAS
Daugelis išeivijos laikraščių, istorine medžiaga. Ypatingai yra
tarp jų ir “Darbininkas”, dažnai įdomūs vaizdai iš Persitvarkymo
deda fotografo Viktoro Kapo Sąjūdžio laikų, kuomet buvo sie
čiaus nuotraukų iš Lietuvos gy kiama Lietuvos nepriklauso
venimo. Jo nuotraukų taip pat mybės.
Didžiuma šių kasečių, po vie
nemaža spausdinama ir Lietuvos
nų
ar kelis egzempliorius, yra pa
spaudoje, daugiausia “Gimtaja
siekusi
Amerikos krantus ir čia
me krašte”, kuriame jis dirba
buvo
rodytos
tautiečiams, su
etatiniu tarnautoju (fotografu ir
ūkvedžiu). Dabar Viktorui Ka pažindinant juos su tėvų kraštu.
počiui į talkų ateina jo sūnus To Ir šių eilučių autorius turi dau
giau negu šimtinę šių kasečių,
mas, kuris taip pat fotografuoja.
kurių kopijas yra tekę padaryti
Viktoras Kapočius ne tik foto ir kitiems tautiečiams, besido
grafuoja, bet ir filmuoja įvairiau mintiems savo tėvų kraštu. Visa
sius Lietuvos įvykius. Per dau tai padėjo geriau suprasti sunkų
giau negu penketų metų jis yra Lietuvai laikotarpį ir jos kelią į
į video juostas įrašęs apie pus nepriklausomybę.
E. Šulaitis
antro šimto kasečių su vertinga

Norėčiau pakalbėti apie trem
tyje mirusį brigados generolų
Jonų Juodišių (1892-1945) pasku
tinį Pirmojo Lietuvos preziden
to A. Smetonos karo mokyklos
viršininką, ne kaip apie karį,
nors jis buvo ir mano viršininkas,
bet kaip apie žmogų.
Brigados generolas Jonas Juo
dišius buvo neeilinė figūra prieš
karinėje Lietuvoje. Mokąs kele
tą užsienio kalbų, baigęs Briuse
lio karo akademiją, mėgęs gerų
muziką, mokėjęs nemažai liau
dies dainų, jas jaunystėje pats
užrašinėjęs, jis buvo tikras aukš
to rango karininko-inteligento ti
pas.

Gili raukšlė tarp antakių rodė
jį esant griežtą bei reiklų karį,
bet ne “kirvį”. Kiek prisimenu
iš Karo mokyklos laikų, Juodišiui
labai tiko anksti pražilę plaukai,
puošni generolo uniforma. Jo
griežtumą liudija, kad ir toks fak

tas, kurį papasakojo vienas aspi
rantų kuopininkas, dabar ats.
Itn. A. Marcinkus. Po sporto
varžybų nugalėtojams turėjo
būti įteiktos dovanos. Kariūnas
V. Norkus, vėliau žuvęs Rytų
fronte, nors varžybose gerai pa
sirodė, turėjo įprotį drebinti vie
nų kojų. Mokyklos viršininkas
Juodišius, įteikinėdamas žyme
nius, tai pastebėjo ir liepė jam
stoti į patį eilės galų ir tik tada
atsiimti dovanų. Tuo būdu Nor
kus atprato drebinti kojų.

Juodišius, tada dar pulkinin
kas, 1934-1939 buvo 4-to artile
rijos pulko vadas ir gyveno Šiau
liuose. Jis nesėdėjo užsidaręs
tarp keturių sienų, pasinėręs
vien į kariškus dalykus, bet ben
dravo su Šiaulių šviesuomene.

pašventins visų projektų. Proce
sija prasidės 2:45 vai. popiet. Po
to vyks pontifikalinės mišios.
Visa bus aukojama už Lietuvų.
Šiemet naujame Kryžių kalne
bus tik 8 kryžiai, atnešti apylin
kių lietuvių parapijų ir organiza
cijų. Laukiama, kad kasmet tų
kryžių būtų vis daugiau, nes pa
gal J. Ambrozaičio pagamintų
projektų ten bus vietos ir dauge
liui kitų kryžių. Kryžių kalnui
reikia daug kryžių,

kantriai laukdavo dvikinkio faje
tono ar žiemą dvikinkių kariškų
rogių, kad galėtų pasivažinėti
Šiaulių gatvėmis ar po apylinkes.
Jaunajam Sauliui Sondeckiui
Juodišius buvo kario idealas.
Deja, lemtingi 1940 metai ne
buvo laimingi nei Judišiui, nei
Lietuvai. Tiesa, iš pradžių jo ne
palietė garsieji valymai. Jis buvo
atleistas iš Karo mokyklos virši
ninko pareigų, bet gavo naujų
paskyrimų — 179-tos divizijos
artilerijos viršininku. Vienok čia
ilgai neišbuvo. Po tartum kursų
priedanga 1941 birželyje su Pa
baltijo karininkų grupe išsiųstas
į Maskvų, ten suimtas ir su kitais
ištremtas į tolimų Šiaurę, kur
mirė 1945 gruodžio 18.

— Balsavime už svetimos ka
riuomenės išvedimų iš Lietuvos
dar šiais metais Lietuvoje balsa
vo 1,924,323 asmenys. Už ka
riuomenės išvedimų pasisakė
90,8%, prieš 7,3%, kiti lapeliai
buvo sugadinti.

— JAV LB Vidurio Vakarų
apygardos 40 metų veiklos jubi
liejinis minėjimas įvyks rugsėjo
20 d. Lietuvių Centre, Lemon
te, IL.
— Jungtinių Tautų Genera
linės Asamblėjos 47-oji sesija
prasidėjo rugsėjo 15 d. Atidarius
sesijų, jos prezidentu be opozici
jos išrinktas Bulgarijos užsienio
reikalų ministras Stoyan Ganev,
37 m. amžiaus.

— Vilniaus radijo transliacijos
lietuviškai užsieniui yra pakei
stos: dabar girdima šiomis
dažnėmis — (kilohercai) 11675
— 17605 17690. Laikas 9 vai.
vak.
— Filatelistų draugijos “Lie
tuva” filatelijos ir numizmatikos
paroda “Lithpex XXIX’ įvyks
spalio 23-25 dienomis Chicagos
Jaunimo Centre.
— Norwood, MA, Sv. Jurgio
lietuvių parapija rengia kamerinį
koncertų rugsėjo 18 d., penkta
dienį, 7:30 vai. vak. parapijos
salėje. Gros fleitistas Gediminas
Stanaitis, akompanuojant Larisai Stanaitienei. Koncerto pabai
goje prie programos smuiku ir
balsu prisidės ir klebonas kun.
Vincentas Valkavičius. Pelnas
skirtams parapijos bažnyčios
bokšto remontui. Auka $5.

— Š. Amerikos Pabaltiečių ir
Lietuvių lengvosios atletikos
pirmenybės numatomos 1992
m. rugsėjo 26-27 dienomis Clevelande, OH. Vykdo Clevelando LSK Žaibas. Lietuvių pirme
nybės bus išvestos iš pabaltiečių.
Varžybų reikalais galima kreiptis
adresu: Algirdas Bielskus, .3000
Hadden Rd., Euclid, OH 44117.
Telef. 216 486-0889.

Kadangi Lietuvos nepriklau
somybės kovose Juodišius su
savo antrąja baterija dalyvavo
kovose su Raudonąja armija, be
to, buvo baigęs karo akademiją
Briuselyje, tai toks išsilavinęs
karys, okupacijos metų akimis , — Solistė Jolanta Stanelytė.
Čia užsimezgė graži ir įdomi žiūrint, buvo liaudies priešas, ir
neseniai laimėjusi pirmųjų vietų
draugystė tarp tikinčio (toks tokį reikėjo sunaikinti.
tarptautiniame Flaviano Labo
buvo Juodišius) ir Šiaulių burmi
Kaip žinoma, brig. gen. Juo- konkurse, “Margučio kviečia
stro ateisto Jackaus Sondeckio, dišiaus kapo paieškos nebuvo ma, atvyko į JAV ir rugsėjo 20
kurio namuose pik. Juodišius sėkmingos, bet iš spėjamos vie d. koncertuos Chicagos Jaunimo
būdavo dažnas svečias. Kaip pa tos Abezėje buvo paimta žemių Centre.
sakojo sūnus, dabar garsus muzi ir supilta į šeimos kapą Vilniuje.
— “Darbininko" nr. 33, psl.
kas ir dirigentas Saulius Sondec
5,
ketvirtoje skiltyje buvo pa
Mūsų karininkijos žiedo su
kis, Juodišius su jo tėvu disku
rašyta:
"Pagal Antanaitį, Rusijo
naikinimas
yra
dar
vienas
rūstus
tuodavo ilgus vakarus, neįžeisdami vienas kito, dažnai likda kaltinimas stalinizmui. Turim je, įskaitant ir Karaliaučiaus
mi prie savo nuomonės ir dėti visas pastangas, kad tokie sritį, lietuvių galėtų būti apie
30,000”. Straipsnio autorius
žadėdami kitų vakarų viską galu dalykai nepasikartotų.
Kęstutis Miklas prašo patikslinti:
Viktoras
Gulmanas
tinai išsiaiškinti.
buv. 256-to lietuvių ne 30,000, bet 300,000 AtsiNa, Šiaulių burmistro vaikai
bataliono viršila . prašome už riktą.
svečią karį tiesiog dievino, ne

OLIMPIADA BAIGĖSI, BIZNIS TĘSIASI-.
Ar gali olimpinė Lietuvos krep
šinio komanda ir roko grupė
"Grateful Dead’ pralenkti biznyje
firmas Reebok ir Nike, belaukian
čias rezultatų iš išleistų reklamai
milijonų.
Kodėl gi ne? Per dvi savaites
gauta virš20,000užsakymų olim
piniams Lietuvos krepšinio ko
mandos marškinėliams, be to,
užregistruotas rekordas - virš
5,000užsakymų per 48 valandas.
Marškinėlių kaina tik 30 dol.,
kas atrodo visai pigu, turint ome
ny kad Lietuvos olimpinės
krepšinio komandos nariai par
davė savuosius tiesiai nuo kūno
Barcelonoje po 150 dol.
Viena trečioji pajamų dalis
skiriama Lietuvos Olimpiniam
Komitetui. Tai labai svarbu, nes
ši organizacija gali išsilaikyti ir
pilnaverčiai remti sportininkus

Santrumpos: atm. įn. —atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio
— aukotojas, įm. — įmokėjo, asm. — asmuo, suma po pavardės
— įnašų iš viso.

1992 m. gegužės mėn.

1 x $10 — Bridžius Andrius, $130.
1 x $15 — Janavičius Ignas, $35.
3 x $20 — Brazauskas Eduardas, $40; Lukas Antanas atm. įn.,
$20; Vaičeliūnienė Kazimiera, $20.
6 x $25 — Balašaitienė Aurelija, $125; Balys Mečys ir Leoka
dija, $345; Baukienė Elzbieta atm. įn.: Kutkus V. ir E., $475;
Nasvytis Vytautas ir Miltą, $25; Stankaitis dr. Jonas ir Izabelė,
$1,170; Stepas Edvardas ir Joana, $525.
1 x $50 — Sidrys dr. Rimvydas: įm. Zlioba dr. Petras ir Laima
70 m. sukakties proga, $59,050.
1 x $80 — Paliulis Vitoldas atm.: Paliulis Viktorija, $200.
5 x $100 — Černius Kazys ir Filomena, $4,700, Kalvaitis Jonas,
$100; Savickas Jonas ir Albina, $700; Sealey prof. Raphael, $600;
Vilčiauskas Juozas ir Rosalija atm. įn.: Vilčiauskas Vytas A. $200.
1 x $110 — Urbonienė Stasė atm.: Krasauskas Mačys ir Elena
$50, Kasias Stasys ir Marija $25 ir 3 kt. asm., $1,310.
1 x $140 — Banienė Ieva atm. įn.: įm. 7 asm., $140.
1 x $144 — Gedgaudas Mindaugas ir Violeta, $1,194.
1 x $500 — Žolynas Petras atm. įn.: Žolynienė Vanda, $500.
lx $1,000—Yasas Vincent, testamentinis palikimas, $2,100.
1 x $22,601.85 — Daunoras Juozas,testamentinis palikimas,
$22,601.85.
Iš viso $25,360.85

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

LIETUVIŲ KATALIKŲ
SUSIVIENIJIMAS
Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

savo

Susiv.

nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes

prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės j SuaMenIjimo Centru P. O. Box 32, Wilkes-Barre,
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės J Susivienijimo
direktorių Joną A. Vainių, 3 darė Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų
tel. 5*6.261-3797, ofiso tai. 718 847 - 2686.
---------- -

----------------------- ------------- --------- - ------------------------------------------------------------ -
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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

B

DEXTER PARK
PHARMACY H

Wm. AnaatasLB. 8.
77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421
vfz ryRfrjvER

296-4130

FTo-Choice, Bulis
Don Nelson, Golden State Warriors treneris, reklamuoja
Lietuvos olimpinės krepšinio komandos marškinėlius, pado
vanotus grupės Grateful Dead.

Nepasitikėjimas
— Taip, gydytojas man pa
tarė išvykti į šiltesnį ir sausesnį
klimatą, pvz. į Arizoną.
— Ar važiuosite, poniute?
— Vargiai. Aš nepasitikiu tuo
gydytoju.
— O kodėl?
— Jis yra mano žentas.

1992 m. birželio mėn.

1 x $10 — JAV LB Waukegan/Lake Co. Apylinkė, $3,500.
1 x $25 — Stambins Marija, $25.
3 x $100 — Baskys dr. Bronius atm. įn.: Jansonienė Irena,
$300; Kubiliūnas gen. Petras atm. įn.: Jansonienė Irena, $500;
Misiūnas Vincas atm.: Levickienė Irena $200.
1 x $200 — Riesen Krasauskaitė Irena atm. įn.: Krasauskas
Zenonas 4-tų mirties metinių proga, $600.
1 x $210— Petravičienė Sofija atm. įn.: Matas Giedra J. $100,
Balynas Placidas ir Vanda $90 ir 5 kt. asm.
1 x $1,503:53 — Gylys, dr. Antanas ir Marija atm. įn.: Gylys
Jonas A., $2,503.53.
Iš viso $2,248.53.
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1992.VI.30 pasiekė
6,179,919 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą,
meną, kultūrą ir jaunimą 3,337,586 dol.
Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais
gauta 2,199,450 dol. Sudarykime testamentus ir bent dalį turto
palikime Lietuvių Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:
“LITHUANIAN FOUNDATION INC., A NOT-FOR-PROFITTAX EXEM PT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL.”
Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lie
tuvybę.

tik papildomų valiutinių pajamų
dėka.
Kas suviliojo žinomą roko grupę
padėti Lietuvos olimpinei krep
šinio rinktinei, kuriais žaidėjų
“Grateful Dead" niekada nebuvo
sutikusi? Tik Š. Marčiulionis buvo
pristatytas roko grupei per jų
koncertą Detroite. “Lietuviškas
gripas" plinta greitai, ir jau dabar
ne tik roko grupė, bet ir tūks
tančiai amerikiečių susirgo “Lietuvomanija". Telefonas “Grateful
Dead” ofise netyla...
* t

Ain't I
Got
Nothin'
To Say
About It?

Skaitytojai

Meilė

f' ■■

— Ar myli mane?
— Beprotiškai!
— Numirtum dėl manęs?
— O ne. Mano meilė nemir
tinga.

Bendri dantys
Skotas su žmona atėjo į resto
raną ir užsisakė vieną duonos
bandutę su sūrių ir dvi lėkštes.
Gavęs užsakymą, škotas banddtę
perplovė pusiau ir padalino į dvi
lėkštes. Žmona valgo, o vyras
ne.
Susidomėjęs padavėjas pa
klausė, kodėl ponas nevalgo. Gal
nepatinka.
— Dar nežinau, — atsako ško
tas, — Dar nieko negaliu pasaky
ti, nes su žmona turime bendrus
dirbtinius dantis ir laukiu, kol ji
baigs suvalgyti savo dalį.

Giriu tavo plaukus
Plikis ėmė įžeidinėti Diogeną
ir iš jo juoktis. Diogenas jam
tarė:
— Ant tavęs nepykstu, bet ta
vo plaukus tai giriu, kad jie nuo
tokios netikusios galvos nukrito.

Netikęs projektas
Mark Twainą viena miestelio
valdyba paprašė pinigų kapinių
tvorai. Humoristas valdybai taip
atsakė:
— Netikęs projektas. Tie,
kurie yra kapinėse, negali iš jų
pabėgti, o tie, kurie už kapi
nių, neturi nė mažiausio noro į
jas patekti!

Sokrato kritika
Euripidas, senovės graikų
dramaturgas, parašė filosofinį
veikalą ir pasiuntė jį paskaityti
Sokratui, kad įvertintų. Sokratas
perskaitęs taip atsakė dramatur
gui Euripidui:
— Viskas, ką supratau, parašy
ta labai g erai. Neabejoju, kad
ir tai, kas buvo man neįkanda
ma, išdėstyta puikiai.
Pirmininkas
Vaikai išrinko ketverių metų
berniuką savo pirmininku.
— Kodėl tokį mažą? — pa
klausė tėvas.
— Todėl, kad jis nemoka ra
šyti, negali būti sekretorium,
nemoka skaičiuoti pinigų, ne
gali būti iždininku. Kadangi jis
niekam netinka, todėl ir išrinkom pirmininku.

Psichiatrinės ligoninės kori
doriuj susitinka du ligoniai.
— Labai džiaugiuosi sutikęs
tave. Grąžinu knygą, kurią jau
perskaičiau. Tai įdomiausias vei
kalas, kurį man teko kada nors
skaityti. Tik viens trūkumas —
perdaug personažų, kurių pavar
des sunku atsiminti. Tiek jų
daug prirašyta...
Praeidamas ligoninės gydyto
jas pastebėjo savo pacientus, bevartančius storą telefonų knygą
ir sušuko:
— Tai jūs ją skaitote?! Aš jos
visą savaitę ieškojau.

TELECOMMUNICATIONS MANAGEMENT
International telecommunications company seeks
Financial and Marketing Directors for its eristing
subsidiary in Lithuania. Financial or Marketing experience, knowledge of telecommunications Systems,
and fluency in English and Lithuanian languages are
requirements. The positions are based in Vilnius,

Rush your resume in both English and Lithuanian to:
J. Hariton
5772 Sierra Casa
Irvine, California 92715

•

REMKIME LIETUVOS LAISVES IDĖJĄ
Kviečiame visus remti 1992 m. spalio 25 d. Tėvynės ateitį lemiančius
Lietuvos seimo rinkimus.

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

Lietuvos Sąjūdžio finansiniai ištekliai labai menki!
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 Avenue
Chicago, IL 60032

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

..............................................................................................................................

Adresas ’..................................................................................................................................................

Skelbti spaudoje

□ taip

□

ne

«

Skautų stovykloje Dzūkijoje, prie Ūlos upės. Iš kairės: skautininke iš Danijos Bodil
Bokgesen, skautų seserijos vyr. skautininke Stefa Gedgaudienė iš Clevelando, stovyklos
viršininkė iš Marijampolės Jūratė Andrijauskaitė, skautų vyčių draugininkas iš Kauno
Zenonas Račkauskas, Antanas Paužuolis iš Chicagos, sesė Elena Landsbergytė-Karazijienė iš Australijos. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

JAV LB KRAŠTO VALDYBA BENDRADARBIAUJA
SU NEW YORKO VALSTIJOS UNIVERSITETU
KĘSTUTIS K. MIKLAS

kompiuteris su faxo galimybe.
JAV LB Krašto valdyba susi
domėjo ir pasirašyta sutartimi
tarp Kauno Technologijos ir
Farmingdale SUNY universite
tų. Buvo sutarta, kad, kai profe
soriai sugrįš iš Lietuvos, įvyks
informacinis pasitarimas, kuria
me bus patirta apie profesorių
pasiekimus Lietuvoje ir apsvar
styta tolimesnis bendradarbiavi
mas.

Kada keturi New Yorko valsti
jos Farmingdale SUNY universi
teto profesoriai šių metų ba
landžio mėnesio vidury buvo pa
siruošę vykti j Lietuvą mokslo
darbui, paaiškėjo, kad reikia nu
sivežti ir kompiuterį demon
struoti taip vadinamai “Oracle”
programai, kurios užsiprašė Lie
tuvos Aukščiausioji Taryba.
Farmingdale, SUNY, parū
Apžvalginis susitikimas
pinęs tą 20,000 dolerių vertės
Tasai susitikimas įvyko saprogramą, pritrūko išteklių šiam
kompiuteriui nupirkti. Reikėjo rugpjūčio 20 d. Farmingdale
2,000 dolerių. Kadangi kompiu SUNY technologijos kolegijoje.
teris po programos demonstravi SUNY atstovavo kolegijos promo buvo numatytas palikti Lie vostas dr. Michael Vinciguerra,
tuvos Aukščiausiojoje Taryboje, jo asistentė Margaret Baglivio ir
Farmingdale SUNY' provostas -trys profesoriai: ■ kompiuterių
specialistė
Nancy
dr. Michael Vinciguerra raštu grafikos
kreipėsi j Lietuvių Tautos Fon Flood, administracijos specia
listas dr. Dan Marrone ir biznio
dą, prašydamas šios sumos.
Deja, Tautos Fondas šį prašymą specialistas,dr. Gary Rupp. Ket
virtasis profesorius, kompiuteri
atmetė.:.
Padėtis pasidarė kritiška, nes zacijos ekspertas dr. Charles
tik pora dienų buvo likę iki pro Thompson, kuris daugiausia lai
fesorių išvykimo. Tada kreiptasi ko praleido Vilniuje Lietuvos
į JAV Lietuvių Bendruomenės Aukščiausiojoje Taryboje, šiame
Krašto valdybą. Ji, supratusi to pasitarime negalėjo dalyvauti,
prašymo svarbą, nutarė paskirti nes buvo užimtas su paskaitom
universitete.
didesnę, 2,300 dolerių, sumą,
JAV LB Krašto valdybai atsto
kad būtų nupirktas geresnis

A. A.
DANUTEI SIRUTIENEI
mirus, skausme likusiems vyrui, dukrai su šeima ir
sūnui bei seseriai ir broliui su šeimomis reiškiame
giliausią užuojautą ir kartu liūdime.

Danutė ir Liūtaveras Siemaškos
Gražina ir Saulius

A. A.
MARIJONA ALŠAUSKAITĖ
DAUČIŪNIENĖ,
mano mylima motina, mirė 1991 rugsėjo 26 d„ New
Jersey. Aš Jos neužmirštu Ir kviečiu jos mirties meti
nių proga draugus Ir pažįstamus už ją pasimelsti.

Ačiū.

Duktė Aldona

A. A.
MARIJAI DANUTEI SAVICKAITEI
- SIRUTIENEI
mirus, nuoširdžię Ir gili? užuojautą reiškiame vyrui
Stasiui, dukrai Ugijal su šeima, sūnui Stasiui, seseriai
dr. Janinai Snleškienei Ir broliui dr. Tadui Savickui su
šeimomis, visiems giminėms Ir artimiesiems.

Aldona ir Juozas Rugeliai
ir vaikai: Aldona, Vincas,
Ramunė, Vita ir Antanas su šeima

vavo vicepirmininkas mokslo
reikalams dr. Vitolis Vengris ir
vicepirmininkas
informacijos
reikalams Rimantas Stirbys.
Taip pat dalyvavo Kauno
Technologijos
Universiteto
technologijos valdymo centro di
rektoriai: LB New Yorko apygar
dos pirmininkas Kęstutis K.
Miklas ir Miltope korporacijos
viceprezidentas Vytautas Dau
girdas.
Šio pasitarimo posėdį atidarė
provostas dr. Vinciguerra. Pa
sveikinęs, pateikė apžvalgą apie
bendradarbiavimą su Kauno
Technologijos universitetu, apie
pernai spalio 25 d. pasirašytą su
juo sutartį ir tolimesnę eigą.
Buvo sutarta, kaip bus teikiama
pagalba Lietuvai įvąįriose mok
slo srityse, keičiantis studentais,
profesūra, moksliniais tyrinėji
mais pritaikomuose moksluose,
administracijoje ir ypač techno
logijoje.
Pasikeitimas studentais atidėtas

Pagal sutartį buvo numatyta,
kad nuo 1992 m. rudens semest
ro prasidės studentų pasikeitimo
programa. Tačiau dabartinėse
sąlygose to negalima įgyvendin
ti. Jau tai buvo aptarta tarp šių
eilučių autoriaus ir Kauno Tech
nologijos universiteto naujojo
rektoriaus dr. Kęstučio Kriščiūno šią vasara Kaune. Pasikeiti
mas studentais nukeliamas vė
lesniam laikui.
Didžiausia priežastis — tai da
bartinė piniginė infliacija. Nusi
pirkti lėktuvo bilietą Lietuvoje
galima tik už užsienio valiutą.
Rubliai yra visai beverčiai, kai
dabar už dolerį jau mokama virš
200 rublių. Lėktuvo bilieto kaina

UETUVOS
KONSULATAS
CHICAGOJE
Lietuvos generalinis konsula
tas Chicagoje praneša, kad kon
sulato įstaiga yra atidaryta Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
patalpose.
Pilnas konsulato
adresas yra:
Consulate General of the
Republic of Lithuania
6500 South Pulaski Road
Chicago, IL 60629
telefonas (312) 582-5478
fax: (312) 881-8778
Konsulato priėmimo valan
dos: savaitės dienomis nuo 10
vai. ryto iki 1 vai. popiet. Savait
galiais uždarytas. Įstaigos reika
lų vedėju yra Aidas Palubinskas.
Šia proga konsulatas dėkoja
Stanley Balzekui už leidimą ne
mokamai naudotis patalpomis
bei Rūtai ir Povilui Kiliams už
fax aparato padovanojimą.

Marijampolės, Kauno, Alytaus ir Vilniaus skautai stovyklauja Dzūkijoje prie Ūlos upės.
Apie 70 skautų čia ilsėjosi, tvarkė mišką, mokėsi. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

į abu galus iš Vilniaus į New Yorką yra apie $1,000.
Tad iš kur studentas gali turėti
tuos virš 200,000 rublių savo ke
lionei apsimokėti. Universitetas
taip pat negali prisidėti. Para
mos iš krašto vyriausybės eili
niams studentams taip pat nėra.
Lietuvos bankai yra dar nepri
brendę įsteigti ir operuoti stu
dentams paskolų fondus, šiame
krašte vadinamas “student loans”.

Kačinsko kūryba
žengia į pasauli

Kompozitoriui Jeronimui Ka
činskui pernai besilankant Lie
tuvoje, tarpininkaujant Klaipė
dos muzikams, buvo pavesta su
kurti kūrinį Klaipėdos miesto
Galimybė dėstytojams
740 metų sukakčiai, kuri iškil
Galimybė dėstytojams vykti į mingai pažymėta šiemet vasarą.
Bostone Kačinskas sukūrė
užsienį tobulintis ar pasigilinti
savo mokslo srityje yra kur kas savo Siuitos-Kantatos dvi dalis,
lengvesnė. Jie gali susilaukti fi kurios atliktos per tą sukaktuvių
nansinės paramos iš Lietuvos vy festivalį. Dabar jis baigia kurti
riausybės, kai kada iš universite 3-ią dalį. Iš viso bus 4-ių dalių
tų ir iš kai kurių fondų.
kūrinys. Iš Klaipėdos rašo, kad
Farmingdale SUNY yra pasi ištisas kūrinys bus atliktas dar šį
ruošusi jau šiam rudens seme muzikos sezoną.
Kelionės į Lietuvą ir jo apdo
strui nuo spalio 15 d. iki
gruodžio 31 d. priimti nuo dvie vanojimas pernai tautine premi
jų iki keturių dėstytojų. Pagal ja praskaidrino kompozitoriui
dr. Vinciguerra, Farmingdale Kačinskui ir Amerikos muzikinį
SUNY padengs išlaidas už moks pasaulį, kas ilgai buvo neprieina
lą, bendrabutį ir transportaciją ma.
universiteto komplekse, bet, dėl
Klasikinės muzikos radijas su
sidomėjo Kačinsko Nonetu, ku(nukelta į 8 psl.)

PETRO ČEPO JAUNIMO FONDAS
Istorija ir tikslas
1988 m. rugpjūčio 27 d. tragiš
koje eismo nelaimėje žuvo mūsų
geras draugas Petras Čepas.
Petras buvo pavyzdingas lie
tuvis, kupinas entuziazmo, pri
menąs Vaižganto “Pragiedrulių”
Napalį. Jis buvo skautas vytis ir
dalyvavo skautų stovyklose, bai
gė lituanistinę mokyklą, šoko
tautinius šokius Bostono Lietu
vių tautinių šokių grupėje “Sam
būryje”, priklausė “Grandies”
tinklinio komandai. Petras buvo
retas jaunuolis — visuomet veik
lus, darbštus, linksmas ir drau
giškas.

Mes, Petro draugai, norėdami
jį prisiminti, įsteigėme jo vardo
fondą, kurio tikslas ugdyti lietu
višką dvasią ir entuziazmą jauni
mo tarpe. Norime sudaryti sąly
gas, kad bent vienas jaunuolis/ė
galėtų nuvykti į Lietuvą pasi
semti žinių, susipažintų su savo
Tėvyne ir jos išeivijos veikla.

Kartais jaunimui trūksta žo
džių išreikšti savo mintis. Pasi
naudojame Maironio lyrika: “Pa
imsim arklą, knygą, lyrą ir eisim
Lietuvos keliu”.
Mūsų tikslas sujudinti jauni
mą — miegančius pažadinti, o
veikliuosius uždegti, kad kitus
ragintų. Mums svarbu, kad kuo
daugiau jaunimo eitų Tėvynės
keliu.
Šiandien turime uždavinį vi
siems, ypač jaunimui: mes visi
kartu per darbą, mokslą ir kul
tūrą tęsime Lietuvos kelią. Petro
Čepo Jaunimo Fondo tikslas ne
sudėtingas, bet reikalauja daug
Vaclovas Kleiza, darbo ir paramos. Mes ieškome
atstovų iš miestų, iš visų kraštų.
Garbės generalinis konsulas

Kuo mūsų šeima bus didesnė,
tuo stripresnė.
Jaunime, prašome jūsų pagal
bos — dalyvauti lietuvių veiklo
je. Be jūsų dalyvavimo mūsų
veikla neįmanoma. Iš visų prašo
me ęaramos.
PCJF $1,000 stipendija skiria
ma bent vienam lietuvių kilmės
jaunuoliui/ei, kuris/i žada vykti į
Lietuvą arba dalyvauti išeivijos
lietuviškoje veikloje.
Anketos turi pasiekti PČJF ne
vėliau lapkričio 15 d. dėl kelio
nių į Lietuvą ateinančiais metais
tam sausio 1 d. ir Gruodžio 31 d.
Atsiminkite uždavinį!
(Žiūrėk skelbimą).

ris buvo atliktas 1948 m. Tarp
tautinės Naujosios Muzikos
Draugijos festivalyje Londone.
Kūrinio partitūra buvo dingusi
ir tik pirmoji čekų noneto an
samblio generacija galėjo jį atlik
ti. Dabartinį noneto ansamblį
sudaro jau trečioji atlikėjų karta,
kuri ketina Kačinsko Nonetą
atlikti Prahoje.
Pagal atsiųstas partijas kom
piuterio pagalba atkurs ir at
spausdins visą partitūrą viena
amerikiečių gaidų leidykla, su
dariusi sutartį su Kačinsku. Nonetas numatomas atlikti ir Bosto
ne.
Ta pati leidykla išleis ir Ka
činsko Variacijas klarnetui su
fortepijonu. Jas Montrealyje at
liks žymus klarnetistas J. Friedland.
Garsus saksofonų kvartetas
“Atlantic” šio sezono programo
je atliks Kačinsko Pirmąjį sakso
fonų kvartetą. Susilaukia dėme
sio Kačinsko dainos chorui, atlie
kamos lietuviškai įvairių chori
nių kolektyvų.

Lietuvos Vaikų Globa, Ine.
kviečia visuomenę dalyvauti or
ganizacijos antrame metiniame
susirinkime, kuris įvyks spalio 1
d., sekmadienį, 1 vai. popiet,
Lietuvių Piliečių Klubo 3-čio au
kšto salėje.
Dienotvarkėje valdybos atas
kaita, ateities projektų pristaty
mas, vaizduojamoji medžiaga iš
Lietuvos, pašnekesiai prie ka
vutės.
L.Ž.

Kad pažintų
— Kur eini, Jurgi?
— Į kapines, aplankyti savo
žmonos kapo.
— Bijok Dievo! Taip pasigė
ręs eini į šventą vietą!
— Matai, brolyti, ji per visą
gyvenimą nematė manęs negir
to, o jeigu dabar nueičiau ne
girtas, tai ji manęs nepažintų.

DĖMESIO, JAUNIME!!!
"Pučia vėjas... '

Ar JOs norit0 atstovauti savo miestą
sekančiame Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongrese?

Ar norėtumėte dirbti
Lietuvos labui?
gimines Lietuvoje?

Ar planuojate dalyvauti ar mokytis
kursuose Vilniuje ar Kaune?
Ar tneniruojatės dalyvauti
Tarptautinėse Lietuvių Sporto
Žaidynėse?
Petro Čepo Jaunimo Fondas žino, kad jaunimui (18-35 amžiaus)
yra sunku sutaupyti pinigų kelionei j Lietuvą ir kitas šalis. Todėl
mes įsteigėme PCJF. norėdami Jums padėti susipažinti su savo
Tėvyne ir pasaulio lietuviais. PČJF $1,000 stipendija skiriama
bent vienam lietuvių kilmės jaunuoliui/ei, kuris/i žada vykti j
Lietuvą arba dalyvauti lietuviškoje veikloje išeivijoje.
Anketą stipendijai gauti turite užpildyti ir pasiųsti PČJF ne vėtau
lapkričio 15 d., kad galėtumėte keliauti į Lietuvą ateinančiais
metais tarp sausio 1 d. ir gruodžio 31d. Anketos ir platesnė
informacija gaunama rašant:

PetroCepoJaunimo Fondas
P. O. Box 497, South Boston, MA 02127

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

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Dr. Bronius Nemickas rug
sėjo 10 d. išvyko į Lietuvą, kur
išbus ilgesnį laiką. Jis yra Lietu
voje ruošiamos konstitucijos
konsultantas, ir Lietuvos vyriau
sybė jį pakvietė dalyvauti konsti
tucijos paruošimo svarstymuose.
Lietuvos konstitucijų klausimais
jis yra rašęs spaudoje, pažįsta ir
kitų svarbesnių valstybių konsti
tucijas. Ta pačia proga jis susitiks
su Lietuvos tautininkais, ku
riems pirmininkauja R. Smeto
na.
Aleksandras Vakselis,Tautos
Fondo valdybos pirmininkas,
rugsėjo 8 d. grįžo iš Vilniaus, kur
suorganizavo ir atidarė Tautos
Fondo skyrių. Lietuvoje išbuvo
12 dienų.

Albertas Zalatorius, profeso
rius, dėstąs lietuvių literatūrą
Pedagoginiame institute Vilniu
je, rugsėjo 15 d. atvyko į New
Yorką. Svečiavosi pas dail. J.
Bagdoną, iš čia išvyko į Philadelphiją, kur su Vinco Krėvės
dukra Aldona Mošinskiene ap
tars detales jos tėvelio, rašytojo
Vinco Krėvės-Mickevičiaus, pa
laikų perkėlimą į Lietuvą.
Svečias taip pat lankysis ir Washingtone, Chicagoje. Į Lietuvą
grįžta spalio 15 d.
Lietuvių Atletų Klubas apsipir
kimą — “blusų turgų” rengia
spalio 3 ir 4 dienomis Kultūros
Židinyje nuo 10 iki 5 v. popiet.
Klubo valdyba prašo visuomenę
paaukoti naudotus ar naujus
daiktus, kurie nebereikalingi.
Skambinti 718 847-2736 arba
718 849-2250.

VILNIUJE ATIDARYTAS
TAUTOS FONDO SKYRIUS
Kad būtų lengviau vykdyti
Lietuvos šelpimo programą,
Tautos Fondas suorganizavo ir
atidarė savo įstaigą Vilniuje. Jos
adresas: Domininkonų gatvė nr.
8. Įstaigos vedėju pakviestas An
tanas Skaisgiris, Spaudos rūmų
direktorius.
Atidarymas įvyko rugsėjo 3 d.
Vilniaus universitete, kur veikia
Tautos Fondo suorganizuotas ir
išlaikomas Užsienio santykių in
stitutas. Atidaryme dalyvavo
Vliko pirmininkas dr. Kazys Bo
belis, Tautos Fondo valdybos
pirmininkas Aleksandras Vakselis, Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras
Algirdas
Saudargas,
Krašto apsaugos ministras dr.
Audrius Butkevičius, Švietimo
ir kultūros ministras Darius
Kuolys.
Dr. K. Bobelis ir A. Vakselis
taip pat apsilankė ir pas ministerį
pirmininką Aleksandrą Abišalą.

A TGIMUSIOS LIETUVOS
DAINOS
Jūs galite nąmuose klausytis
gražiausių Lietuvos estradi
nių dainų, jei įsigysite trijų
kasečių komplektą (po 90 mi
nučių kiekviena) tik už 17
dol. (Persiuntimui pridėti 2
dol.). Vienos kasetės kaina
— 7 dol., (persiuntimas 1
dol.); dviejų — 12 dol. (per
siuntimas 1.50dol.) 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,
N Y 11207.

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

Newarko LB apylinkės val
dyba praneša, kad jau tradicija
tapęs metinis piknikas įvyks
rugsėjo27d., sekmadienį, 1 vai.
popiet Algirdo Bražinsko sode:
44 Kingman Rd., So. Orange,
NJ. Tel. 201 762-4192. Gražioje
gamtos aplinkoje susirinkę pa
bendraus, pasivaišins, aptars
veiklos planus. Valdyba kviečia
visus apylinkės lietuvius kuo
gausiau dalyvauti; prašo pranešti
draugams ir kaimynams.
Alice Černauskas, gimusi
Amerikoje, Waterbury, CT,
1909 m. gruodžio 2 d., jauna su
tėvais grįžo į Lietuvą. Ten
užaugo, išsimokslino ir ištekėjo.
Vyrui mirus, 1937 m. grįžo į Waterbury. Vėliau persikėlė į Astorią ir dirbo Montgomery Ward,
kol sulaukė pensijos. Mirė šie
met rugsėjo 2 d. Šv. Juozapo li
goninėje Flushinge, sulaukusi
82 m. amžiaus. Buvo pašarvota
Shalins laidojimo koplyčioje, At
sisveikinimas buvo rugsėjo 4 d.,
palaidota Šv. Jono kapinėse.
Liko sūnus Jonas su šeima, sesuo
Lietuvoje ir kiti giminės Lietu
voje ir Amerikoje.

Dail. Juozas Bagdonas gavo
žinią, kad jo tapybos kūrinių pa
roda dar tebeveikia Dailės mu
ziejuje Vilniuje. Paroda buvo
atidaryta birželio 18 d. Iš Vil
niaus paroda bus perkelta į Kau
ną ir vėliau į Klaipėdą.

Mišios lotyniškai su gregori-

niu giedojimu bus aukojamos
Apreiškimo parapijos bažnyčioje
kiekvieną pirmą 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.

Apreiškimo
parapijos
gegužinė — piknikas vyko
Kultūros Židinyje rugsėjo 13 d.
Oras pasitaikė labai palankus, tai
atsilankė gana daug žmonių.
Vyko žaidimai,
laimėjimai.
Veikė “Darbininko” spaudos sta
las su knygomis. Platesnis
aprašymas kitame numeryje.
Laisvės Žiburio
radijas
rugsėjo 13 d. laidoje pagerbė
kun. Stasį Railą jo 85 metų su
kakties proga. Apie jį kalbėjo
Tėv. dr. K. Bučmys, OFM. Taip
pat perduotas iš Chicagos Stasio
Baro žodis, raginantis paremti
Lietuvoje vykstančius rinkimus
į naują seimą, siųsti aukas Sąjū
džiui, kuris nuoširdžiai ir stro
piai rūpinasi Lietuvos nepriklau
somybės įtvirtinimu.

Anglų kalbos kursai pradeda
mi rugsėjo 25 d., penktadienį, 7
v.v. Kultūros Židinio susirinki
mų ir posėdžių kambaryje. Tada
bus registracija ir pirmas susiti
kimas. Mokyti nemokamai suti
ko mokytoja Aldona Marijošienė. Bus imamas tik minimalus
mokestis už medžiagas. Kursus
globoja LB Queens apylinkės
valdyba.
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.

ILGIAUSIŲ METŲ
KUN. STASIUI RAILAI
Rugsėjo 14-osios “Darbinin
kas” ilgesniu rašiniu (p.j.) pa
gerbė kun. Stasį Railą 85-ečio
amžiaus proga. Besidžiaugiant
šio judraus lietuviškiesiems rei
kalams kunigo gražaus amžiaus
sukaktimi, sunku žvilgtelėti į to
limesnės praeities šio jubiliato
atliktus darbus, kai jo didžioji
gyvenimo dalis praėjo New Yorke, beplušant “Darbininko”
pašonėje.
Čia rašančiam, vis dėlto, atro
do, jog kun. Railos pats efektin
giausias lietuviškosios veiklos
darbas buvo jo 15-kos metų lai
kotarpis, praleistas Philadelphijoje, vikaraujant Šv. Kazimiero
parapijoje iki 1954-ųjų vasaros.
Iš to laikotarpio atsimintinos
keleriopos apraiškos, susijusios
su kun. Railos veikla. Pirmiausia
1949-1951-jų metų, atvykstan
čiųjų iš Vokietijos vadinamųjų
“dypukų” tiesiog antplūdis, kai
į Philadelphijos retėjančias anks
tesnės lietuvijos eiles įsiliejo
apie 800 naujųjų ateivių iš Euro
pos. Jų atkvietimo dokumentų
sudarymo reikalą energingai or
ganizavo kun. Raila. Vien tiktai
Šv. Kazimiero parapijos klebo
nas kun. I. Valančiūnas (čiagimis, vėliau prelatas) tokių doku
mentų paruošė apie 150. Aišku,
tai buvo vikaro Railos pastangų
dėka.
Naujai atvykusieji lietuviai
pradžioje susiorganizavo į Trem
tinių draugiją, vėliau persiorga
nizavusią į Lietuvių Bendruo
menės apylinkę. Šių organizaci
jų visose valdybose didžiuoju
ramsčiu buvo kun. Raila, kai
naujai atvykusiems organizacinė
veikla Amerikos sąlygose buvo
“terra incognita”, o kun. Raila,
Philadelphjijoje išgyvenęs jau
visą dešimtmetį, jautėsi kaip na
muose.

Čia rašančiam buvo lemta būti
Tremtinių draugijos pirmininku
(paskutiniuoju), perorganizuoti
šią draugiją į Lietuvių Bendruo
menės apylinkę, todėl gerbia
mojo jubiliato 85-ečio proga ga
liu pagarbiai paliudyti jo didžiu
lę paslaugą, iniciatyvą ir darbo
auką, parodytą to meto LB Philadelphijoje beorganizuojant li
tuanistinę šeštadieninę moky
klą kur be jo ryžtingų pastangų
nebūtų atsivėrę lietuviškųjų pa
rapijų mokyklų patalpų durys li
tuanistiniam švietimui.
Be jo rūpestingos talkos būtų
buvę daug sunkiau įgyvendinti
Philadelphijos Lietuvių Ben
druomenės Balso radijo laidas,
pirmąsias ir iki šiol vieninteles
JAV Lietuvių Bendruomenės
vardu šnekančias ir LB apylinkės
išlaikomas.
O kiek jis fabrikų ar darbo
viečių aplankė, bevežiodamas,
naujai atvykusiesiems darbo ieš
kodamas! Prisimenant tą laiko
tarpį, to meto bendruomeninių
darbų planavimą sunku įsivaiz
duoti to laikmečio laimėjimus be
kun. Railos, kai jis valdybose ėjo
kultūros ir socialinių reikalų va
dovo pareigas, būdamas pirmi
ninko patarėju.

Taigi nenuostabu, kai jis 1954ųjų vasarą iškeliamas iš Phila
delphijos į Pennsylvanijos an
gliakasių kalnynus, buvo iškil
mingai atsisveikintas. Jis pats
tada išsitarė: “šitaip pagerbiami
tik vyskupai...”
Šios trumpos pastabos tebū
nie paskata neužmiršti sukaupti
prisiminimus išsamesniam ap
rašymui visų jo atliktų darbų, kai
bus minimas jo kunigystės 60metis.
Balys Raugas

Farmingdale SUNY Technologijos kolegijos ir JAV LB krašto valdybos pasitarimo
dalyviai. Iš kairės: prof. dr. Dan Marrone, LB vicepirmininkas mokslo reikalams dr.
Vitolis Vengris, provostas dr. Michael Vinciguerra, provosto asistentė Margaret Baglivio, LB NY apygardos pirmininkas Kęstutis K. Miklas, prof. Nancy Flood, Miltope
korporacijos viceprezidentas Vytautas Daugirdas ir prof. Gary Rupp. Trūksta vicepir
mininko Rimanto Stirbio, nes jis darė šią nuotrauką.

JAV LB KRAŠTO VALDYBA BENDRADARBIAUJA

SU NEW YORKO VALSTIJOS UNIVERSITETU
(atkelta iš 7 psl.)

dabartinių
biudžetinių
su
varžymų, yra nepajėgi padengti
išlaidas už dėstytojų maitinimą.
Jis pareiškė, kad Lietuvių
Bendruomenė turėtų padėti ir iš
anksto įsipareigoti $750 už kiek
vieno asmens maitinimą, uni
versiteto studentų valgykloje.
Bendruomenė taip pat turėtų
garantuoti ir paramą kiekvienam
dėstytojui jo asmeninėms išlai
doms, po $500 kiekvienam
asmeniui vienam semestrui.
Marija Danutė Birutienė, gi
musi Lietuvoje, gyvenusi Wayne, NJ, po ilgos ir sunkios ligos
mirė rugsėjo 6 d. Memorial ligo
ninėje. Buvo pašarvota Shalins
laidojimo koplyčioje. Atsisveiki
nimas buvo rugsėjo 8 d. Po kun.
Vytauto Palubinsko maldų įspū
dingai mirusią sesę atsisveikino
skautės židinietės. Visos suėjo,
atsinešdamos po padabintą baltą
gvazdiką, ir juos meniškai sudėjo
ąnt karsto, sudarydamos vainiką.
Paskui visos, sustojusios ratu, at
sisveikino tradicine “Ateina nak
tis”. Į atsisveikinimą suėjo nepa
prastai daug žmonių. Mirusią
savo atsilankymu pagerbė ir vy
skupas Paulius Baltakis, OFM.
Po mišių Apreiškimo parapijos
bažnyčioje rugsėjo 8 d. palaidota
Visų Šventų kapinėse Great
Necke. Liko vyras inžinierius
Stasys, dukra Ligija su šeima,
Sūnus Stasys, sesuo dr. Janina
Snieškienė su šeima, brolis dr.
Tadas Savickas su šeima ir kiti
giminės Amerikoje ir Lietuvoje.

Profesoriai džiaugiasi
Lietuva
Profesoriai, kalbėdami apie
praleistą mėnesį Lietuvoje, pla
čiai pasakojo savo įspūdžius, pa
tirtus dirbant universitete,
bendraujant su profesūra ir stu
dentija, apie gyventojų nuotai
kas ir apie įspūdingą Lietuvos
šalį.
Jie džiaugėsi dideliu lietuvių
nuoširdumu ir vaišingumu. Bu
vo nustebinti labai aukštu mok
slo lygiu Kauno Technologijos
universitete, daug aukštesniu
studentų pažangumu moksle,
negu Amerikoje, ir noru studi
juoti.
Profesoriai gyveno bendrabu
čiuose arba viešbučiuose. Gavo
pilną išlaikymą, net ir pinigų
smulkiom išlaidom. Savaitgaliais
turėjo progos pavažinėti po Lie
tuvą. Buvo nuvežti net į Rygą ir

Lucy Masaitis, gimusi
Brooklyne, NY, gyvenusi Ozone
Park, NY, po ilgos ir sunkios li
gos mirė rugsėjo 5 d. Parkvvay
ligoninėje, sulaukusi 66 metų
amžiaus. Buvo pašarvota Shalins
laidojimo namuose. Atsisveiki
nimas buvo rugsėjo 8 d. Po mišių
Sv. Stanislovo bažnyčioje rug
sėjo 9 d. palaidota Šv. Jono ka
pinėse. Liko du sūnūs ir kiti gi
minės bei draugai.

į Taliną. Skundėsi, kad lietuvių
kalba yra nepaprastai sunki, bet
susikalbėti, kad ir kai kada sun
kokai, šiaip taip pajėgė. Su
asmenimis, su kuriais teko tie
siogiai bendradarbiauti, nebuvo
problemų palaikyti ryšiui, nes
visi mokėjo anglų kalbą.

Aiškinsis galimybes Lietuvoje

Šis posėdis užtruko beveik dvi
valandas. Buvo daug diskusijų
įvairiais klausimais, ypač dėl ga
limybių pagreitinti studentų pa
sikeitimo programą ir jos finan
savimą.
LB Krašto valdybos atstovai
pareiškė, kad tai bus svarstoma
sekančiame valdybos posėdyje.
Dr. Vengris pažymėjo, kad
rugsėjo pradžioje jis bus Lietu
voje ir ten vietoje išsiaiškins įvai
rias galimybes. Vytautas Daugir
das rugpjūčio pabaigoje Lietu
voje žadėjo išsiaiškinti klausimus
dėl kandidatų šio rudens seme
strui.
Reikia tik džiaugtis Farming
dale SUNY nuoširdumu padėti
atsikuriančiai Lietuvai. Ir mes
lietuviai išeivijoje turime nepa
miršti, kad Lietuva laukia ir
mūsų pagalbos.

“Lietuvos Aidas”, pagrindinis
16 psl. Lietuvos dienraštis, duo
da vyriausybės žinias ir objekty
vų atkuriančios Lietuvos vaizdą.
Live in aid wanted for elderly, Jo žinios išeivijai yra labai nau
infirm woman, kind and physi- dingos. Prenumerata metams
cally strong. Some English ne- oro paštu $85. Čekius rašyti
cessary. Phone 212 757-3001, “Lietuvos Aido” vardu ir siųsti
ask for Jenny. (sk.)
JAV įgaliotiniui adresu: Bronius
Kas norėtų mokyti lietuvių Juodelis, 239 Brookside Lane,
Reikalinga pagalba prižiūrėti kalbą dvi moteris, gyvenančias Willowbrook, IL 60514. (sk.).
vyresnio amžiaus moteią. Pagei Plushinge ir Sunnyside rajonuodaujamas anglų kalbos mokėji se, prašome skambinti tel. 35855 SVARAI — cukrus, sūris,
mas. Skambinti telef. 212 757- 3858. (sk)
dešros, mėsa, šprotai, aliejus,
3001. Prašyti Jenny. (sk.)
ROMAS PŪKŠTYS, Trans- kava ir kt., $90. 22 SVARAI
59 CENTAI UŽ SVARĄ virš pak firmos savininkas, vėl vyksta mažesnis paketas, $55. 22 SVA
šimto svarų, tai TRANSPAK fir į Lietuvą rugsėjo mėn. Pinigai RAI mėsos produktai, aliejus
mos nauja kaina. 68 centai — pervedami doleriais. Atsiskaity $90. Prie visų maisto siuntinių
žemiau šimto svarų. Minimumas ti iki rugsėjo 22 d. TRANSPAK, galite užsakyti aspirino ir vitami
20 dol. Jūsų siuntiniai yra regi 2638 W. 69th St., Chicago, IL nų. TRANSPAK, 2638 W. 69th
St., Chicago, IL60629, 312436struojami mūsų kompiuteriuose 60629,tel. 312 - 436-7772.
7772.
ir sekami iki pristatymo jūsų gi
minėms Lietuvoje. TRANS
PAK, 2638 W. 69th St, Chicago, IL 60629. 312 436-7772.

APSIPIRKIMAS

KARGO Į LIETUVĄ BE
MUITO! Siunčiame SAS oro li

nija į Rygą. Siuntinius atsiimti
Rygos muitinėje. Minimumas
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.75
už svarą. Galimą siųsti naujus ir
dėvėtus drabužius, batus, me
džiagas, maistą bei nerecepti
nius vaistus. Kreiptis į G. T. IN
TERNATIONAL, 9525 So. 79th
Avenue, Hickory Hills, IL
60457. Tel. 708 430-7334.

"BLUSŲ TURGUS"
bus spalio 3-4 dienomis Kultūros Židinyje,
361 Highland Blvd., Brooklyn, NY.
Nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. popiet.

Visuomenė prašoma suaukoti įvairių daiktų —
naudotų ir naujų.

Aukojamų daiktų reikalu skambinti:
718 - 847-8735 arba 718 849-2260.

Rengia -

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

