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LIETUVOJE IR
APIE LIETUVĄ

— Lietuvos Vyriausybė nu
tarė parinkti žemės sklypus
užsienio valstybių atstovybėms
ir jų rezidencijoms Vilniuje.
“Respublikos” dienraštis rašo,
kad iki lapkričio 30 d. bus pa
rengti apie 20 užsienio valstybių
bei rezidencijų sklypų planai.
Pažymima, kad atstovybės įsi
kurs prestižiniuose miesto rajo
nuose: Žvėryne, Antakalnyje ir Čiurlionio gatvėje prie Vingio
parko.
— Atšaukiant vasaros laiką,
Lietuvos Respublikoje rugsėjo
27 d. 3 vai. laikrodžių rodyklės
atsuktos vieną valandą atgal.
— Apribojus karšto vandens
tiekimą, Lietuvos energetikos
sistemoje darbo dienomis sutau
poma vidutiniškai po 800 tonų
mazuto. Šis kuras ir gamtinės
dujos naudojamos tik minima
liam energetiniam režimui palai
kyti.
— Vokietijoje konstitucinio
teismo vicepirmininkas prof.
dr. Gottfried Mahrenholz atvy
ko į Lietuvą susipažinti su kuria
ma teisine sistema, konstitucijos
rengimu, Konstitucinio teismo
projektu, pažadėdamas talkinti
Vokietijos patyrimu šioje srityje.
— Rytų Lietuvos Sandrauga,
politinis judėjimas, vienijantis
apie dešimt tautinių bendrijų,
susikūrė šių metų pradžioje.
Sandrauga skiria didelį dėmesį
Rytų Lietuvos, kur gyvena dau
giausia kitataučių žmonių, istori
jos, kalbos, kultūros, ekonomi
niams savitumams. Jos tikslas —
telkti įvairias organizacijas, ku
rios padėtų atgimti Rytų Lietu
vai, vienyti žmones, nepriklau
somai nuo tautybės, kalbos,
tikėjimo, ugdyti pagarbą Lietu
vos Respublikos įstatymams,puoselėti kultūrų įvairovę ir to
leranciją
— Lietuvių Katalikų Mokslo
»* Akademija buvo priimta Pax Ro
maną organizacijos nare Bilbao
mieste, Ispanijoje, pasaulinėje
katalikų intelektualų asamblėjo
je. Pax Romana priima iš kiek
vienos valstybės po 2-3 katalikiš
kas organizacijas. Į ją ruošiasi ir
ateitininkų organizacija. Malonu
prisiminti, kad Pax Romana pre
zidentu eilę metų buvo lietuvis
dr. Vytautas Vygantas.

— Klaipėdoje steigiama aukš
tesnioji policijos mokykla. Joje
mokysis daugiau kaip 150 būsimųjų teisėtvarkos pareigūnų.
Dešimt mėnesių kursantai sem
sis teisinių ir profesinių žinių,
mokysis anglų ir vokiečių kalbų,
kultūringo elgesio ir bendravi
mo su žmonėmis, krašto istori
jos, karinio ir fizinio parengimo.
— Lietuvos pramonės gamy
ba per pirmuosius aštuonis 1992
metų mėnesius, palyginus su
1991 metais, nusmuko 44%.
Didžiausias nuosmukis buvo ba
terijų gamyboje — 72%, popie
riaus — 61%, dviračių — 52%.
Mažiausiai nusmuko medžio ga
minių gamyba—2%, langų stik
lo — 3%, metalo pjovimo maši
nų — 4%.
— Europos Bendrijos Lietu
vai dovanotų grūdų antrasis auk
cionas įvyko valstybinėje ak
cinėje įmonėje "Malyba” Vilniu
je. Jame parduota 15,000 tonų
miežių. Didžiausia vienos tonos
kaina —15,300 rublių.
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1,200 KANDIDATŲ 1141 SEIMO KĖDĘ
— Lietuva rengiasi Aukščiausiosios Tarybos rinkimams spalio 25 d. —
Artėja rinkimai į Lietuvos Re
spublikos Seimą. Vyriausiosios
rinkimų komisijos pirmininko V.
Litvino žiniomis, rinkimuose į
Seimą buvo žadėję dalyvaut 40
visuomeninių politinių judėjimų
ir partijų, o į registruota tik 26.
Iš viso dalyvaus 1,200 kandida
tų.
Ilgiausią kandidatų sąrašą, su
107 kandidatais, sudaro koalici
ja, į kurią įeina Krikščionių de
mokratų, Demokratų partijos
bei Politinių kalinių ir Tremtinių
sąjunga.
Antrąją koaliciją “už demokra
tinę Lietuvą”, su 98 kandidatais,
sudaro Sąjūdis, Žaliųjų partija,
Politinių kalinių sąjunga ir Pi
liečių chartija. Po jos seka, su 71
kandidatu, buvusi Lietuvos Ko
munistų partija, pasivadinusi
Lietuvos demokratine darbo
partija. Trečioji koalicija “Už
vieningą Lietuvą”, su 31 kandi
datu, sudaryta iš Krikščionių de
mokratų sąjungos ir “Jaunosios
Lietuvos”. Ketvirtąja koaliciją,
su 58 kandidatais, sudaro Tauti
ninkų sąjunga ir Nepriklauso
mybės partija.
Lietuvos
socialdemokratų
partija yra išstačius) net 70 kan
didatų, Lietuvos Respublikos
tautos pažangos judėjimas —53,
Lietuvos centro judėjimas —37,
Lietuvos liberalų sąjunga — 38,
Lietuvos nuosaikiųjų judėjimas
— 27, Visuomeninis politinis
judėjimas už socialinį teisingu
mą — 25, Lietuvos sandrauga—
22, Lietuvos laisvės lyga — 21,
Visuomeninis politinis judėji
mas Lietuvos laisvės sąjunga —
20, Lietuvos judėjimas “Cernobilis” — 20 ir Lietuvos lenkų są
junga — 25 kandidatai.
Pagal “Lietuvos aidą”, 33 kan
didatai, nepriklausą partijoms ar
kokiems nors judėjimams, su
rinkę reikiamą skaičių parašų,
patys iškėlė savo kandidatūras.

mą, pagal kurį reikia trejų metų
rezidencijos Lietuvoje.

Užsieniečiai —
Senamiesčio Nr. 1
ELTA praneša, kad viena
mažiausių iš 71 Lietuvoje suda
rytų rinkiminių apygardų — Vil
niaus Senamiesčio Nr. 1 — gali
gerokai padidėti. Prie 31,5
tūkstančio jos sąrašuose esančių
rinkėjų, galimas dalykas, bus
pridėta dar keli tūkstančiai
užsienyje gyvenančių Lietuvos
Respublikos piliečių.
Seimo rinkimų įstatymas
leidžia jiems pasirinkti tą apy
gardą, kurios teritorijoje jie gy
veno iki išvykimo iš Lietuvos.
Tačiau vyriausioji rinkimų komi
sija, gaunanti iš Lietuvos atsto
vybių sąrašus Lietuvos piliečių,
norinčių dalyvauti Seimo rinki
muose, ne visada gali tiksliai nu
statyti, kuriai apygardai priklau
so prieš 50-60 metų išvykusiųjų
nurodyta vietovė, pagaliau toli
gražu ne visi jas ir nurodo.
Todėl bus prašoma Aukščiau
siosios Tarybos pritarimo, kad
šie piliečiai būtų įtraukti į Sena
miesčio apygardos rinkėjų są
rašus. Simboliška tai, kad šios
apygardos teritorijoje yra Lietu
vos Parlamentas, čia dirba
nemažai svarbių Lietuvos val
stybės Institucijų’.

Apje 10000 |š užsienio
•l Tikimasi, kad Seimo rinki
muose dalyvaus apie 10 tūksta
nčių užsienyje gyvenančių Lie
tuvos Respublikos piliečių. Lau
kiama maždaug 4,000 rinkėjų są
rašo iš JAV. Iš Kanados gautame
pranešime yra 948 žmonių pa
vardės, iš Australijos — 548.
Rinkėjų sąrašai taip pat gauti iš
Vokietijos, Prancūzijos, Didžio
sios Britanijos, Argentinos, Bra
zilijos, Uragvajaus, Norvegijos.
Didelės Lietuvos piliečių kolo
nijos gyvena Rusijoje, kitose
NVS šalyse ir, suprantama, Bal
tijos valstybėse.

Pagal Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimų įstatymo aštun
Prie statomos Elektrėnų bažnyčios. Nuotr. Viktoro Kapočiaus
tąjį straipsnį, rinkimams organi
zuoti ir vykdyti Lietuvos Respu
blikos teritorija dalinama į 71
vienmandatę rinkimų apygardą, LIETUVOS LAUKIA GERESNE DALIS
atsižvelgiant į gyventojų skaičių
Šiluvos iškilmės ir kalbos
ir administracinį teritorinį pada
linimą. Kiekvienoje rinkiminėje
apygardoje iškelta nuo 3 iki 11
Švč. Mergelės Marijos Gimi Tunaitis, Kauno augziliarai vysk.
kandidatų.
mo atlaidų baigiamąją dieną, Sigitas Tamkevičius ir vysk. Vla
Taip pat sudaroma viena dau- rugsėjo 13-osios sekmadienį, iš das Michelevičius, Lietuvos Au
giamandatė rinkimų apygarda, kilmėse Šiluvoje dalyvavo Kau kščiausiosios Tarybos pirminin
kurioje balsuoja visi turintys ak no arkiv. kardinolas Vincentas kas Vytautas Landsbergis, par
tyviąją rinkimų teisę Lietuvos Sladkevičius, Vilkaviškio vysk. lamento ir vyriausybės atstovai,
Respublikos piliečiai. Šioje apy Juozas Žemaitis,
Panevėžio apie 15 tūkstančių maldininkų.
gardoje pagal proporcinę rinki vysk. Juozapas Preikšas, Kaišia
Prieš mišias pasakytoje kalbo
kių sistemą renkama 70 Seimo dorių vysk. Juozas Matulaitis, je kardinolas Sladkevičius kons
deputatų.
Vilniaus augziliaras vysk. Juozas tatavo, kad šiuo metu Lietuvoje
vyrauja pernelyg pesimistinės
nuotaikos, kurioms nėra pagrin
do. Kaip Kanos vestuvėse ge
riausias vynas buvo paliktas pa
baigai, taip ir Lietuvos — pasak
kardinolo, — laukianti geresnė
dalis. Bet, kad tą dalį gautume,
būtina klausyti Marijos priesako,
daryti, ką liepia Sūnus.

Dr. Bobelis — kandidatas
Dr. Kazys Bobelis, buvęs
VLIKo pirmininkas, buvęs fron
tininkas, vėliau krikščionių de
mokratų partijos narys, po Tau
tos Fondo gegužės 16 įvykusio
triukšmingo suvažiavimo pasi
traukęs iš jos, dabar įstojo į Lie
tuvos krikščionių demokratų są
jungą ir jos sąrašuose kandida
tuoja į Lietuvos Seimą.
Jis yra įrašytas Marijampolės
rinkiminėje apygardoje alfabeti
ne eile antruoju vienuolikos kan
didatų sąraše. Nežinia, kokiu
būdu jis tapo kandidatu, aplenkdamas Lietuvos rinkimų įstaty-

— 4O-ies vagonų ešelonas su
Rusijos kariuomene — karine
technika, karininkais ir jų šeimo
mis rugsėjo 25 d. pajudėjo iš Vil
niaus geležinkelio stoties. Jie iš
vyko Maskvos link. Rugsėjo 21
d. Rusijos armijos karinis ešelo
nas išvykęs iš Ukmergės ir
perėjęs Lietuvos sieną. Šis dali
nys priklauso 107-ajai divizijai,
kurios pagrindinė dalis yra Vil
niuje, vadinamajame Šiaurės
miestelyje.
— Kinijos Liaudies respubli
ka ir Lietuvos Respublika su
darė sutartį dėl investicijų skati
nimo ir apsaugos. Kinija yra vie
nintelė Azijos valstybė, su kuria
Lietuva yra sudariusi ekonomi
nio bendradarbiavimo sutartį.
Kinija pirmoji iš šio regiono šalių
atidarė savo ambasadą Vilniuje.

JAV LB XIII tarybos antrąją sesiją rugsėjo 26 d. Clevelande atidarant giedamas Lie
tuvos himnas. E k.: PLB valdybos pirm. Bronius Nainys, JAV LB tarybos vicepirm.
Birutė Vilutienė, JAV LB Krašto valdybos pirm. Vytautas Maciūnas, JAV LB tarybos
sekretorė Gražina Kamantienė, JAV LB tarybos pirmininkas Vytautas Kamantas.
Nuotr. Kęstučio Miklo

JAV LB XIII TARYBOS ANTROJI SESIJA
Peržvelgta ligšiolinė veikla ir nusistatytos gairės ateičiai
KĘSTUTIS K. MIKLAS

Rugsėjo 26 ir 27 dienomis Cle
velande įvyko JAV Lietuvių
Bendruomenės XIII Tarybos an
troji sesija. Iš galimų 60 atstovų,
sesiją atidarant buvo užsiregi
stravę tik 37. Vėliau tas skaičius
pakilo iki 54.
New Yorko apygardą iš galimų
šešių atstovavo keturi tarybos
nariai: valdybos pirmininkas
Kęstutis K. Miklas, vicepirmi
ninkas Kęstutis Bileris, Juozas
Kazlas ir Tomas Lora.
Išvakarėse Clevelando Hilton
South viešbutyje Ohio LB apy
gardos
valdyba
surengė
priėmimą suvažiavusiems tary
bos nariams. Čia pabendrauta iki
vėlumos.
Posėdžiai prasidėjo 9 vai. ryto
vos kelių minučių pavėlavimu.
Po tarybos pirmininko Vytauto
Kamanto atidarymo žodžio, invokaciją pasakė Clevelando pa-

rapijos klebonas kun. Gediminas
Kijauskas, SJ. Po jo sveikino šios
sesijos globėjas Ohio LB apygar
dos pirmininkas Pranas Joga,
linkėdamas sėkmės gvildenant ir
sprendžiant LB reikalus.
Praėjusios sesijos išsamų pro
tokolą perskaitė tarybos prezi
diumo sekretorė Gražina Ka
mantienė.
Prezidiumo pranešimas

Jį padarė prezidiumo pirmi
ninkas Vytautas Kamantas.
Nuo 1991 m. spalio 4-6 d. se
sijos Philadelphijoje iki dabar
prezidiumas surengė tris korespondencinius
LB
tarybos
posėdžius. Nusiskundė, kad juo
se dalyvavo tik 70% tarybos na
rių.
Prezidiumas palaikė nuolati
nius ryšius su tarybos nariais, in
formuodamas juos įvairiais klau
simais.

Prezidiumas, vykdydamas tarybos nutarimą, pravedė rinkt
mus — atsiklausimus, kurie JAV
LB tarybos nariai galės atstovau
ti PLB seime šių metų liepos 1-4
dienomis. Iš 68 tarybos narių 39
sutiko būti PLB seimo atstovais,
kitus devynis reikėjo kviesti iš
tarybos narių kandidatų, nes
JAV LB turėjo atstovauti 48 ir
du iš pareigos asmenys, JAV LB
krašto valdybos pirmininkas Vy
tas Maciūnas ir JAV jaunimo są
jungos pirmininkė Gailė Radvenytė, tad iš viso 50 atstovų.
Philadelphijos sesijoje buvo
nutarta, kad prezidiumas įtai
gautų PLB valdybą neruošti at
skiros rinkliavos Vasario 16 die
nos proga, nes JAV LB krašto
valdyba perduoda .30% tada su
rinktų aukų Pasaulio Lietuvių
Bendruomenei. Su PLB valdyba
buvo susitarta, ir šiemet ji šios
rinkliavos neruošė.
(nukelta į 2 psl.)

Pagrindinį mišių pamokslą pa
sakė vysk. Sigitas Tamkevičius.
“Pernai, — kalbėjoi vysk. Tam
kevičius, — mes kupini dėkin
gumo Dievui ir Švč. M. Marijai
už atgautą laisvę, už komuni
stinės imperijos sugriuvimą Ru
sijoje, čia, Šiluvos šventovėje,
paaukojome Lietuvą ir patys
save Nekalčiausios Dievo Moti
nos globai. Šiemet vėl susirinko
visa
tauta,
atstovaujama
Bažnyčios ir Parlamento ir Vy
riausybės vadovų atnaujinti savo
pasiaukojimo, o kartu ir permą
styti nueitą kelią, patikrinti, ko
vertas buvo mūsų pasiaukoji
mas, ką padarėme ir kur klydo
me.
Daugeliui apkarto laisvu ir kai
kas į laisvę jau nebežvelgia kaip
j Dievo dovaną, o kaip į naštą.
is tikrųjų laisvė yra labai sunkus
žmogaus išbandymas, kurio me
tu yra galimybė pasireikšti tiek
gražiausioms, tiek žemiausioms
žmogiškos prigimties savybėms.
Mišių evangelija pasakoja apie
vieno jaunuolio elgesį: vienu
metu jis savo laisvę panaudojo,
pabėgdamas iš tėvų namų, dar
kydamas save ir kitus, o kitą kar
tą apsisprendė atgailai, t.y. grįžti
į tėvo namus, atsiprašyti ir bent
kaip tarnas darbuotis tėvo na
muose (plg. Lk 15.11).
Per metus laiko vis sunkėjo
ekonominė padėtis, ir šiandien
horizonte dar nesimato šviesos,
— laukiame labai sunkaus žie
mos išbandymo. Miestuose atsi
randa vis daugiau bedarbių, o
kaimas apvogtas, žmonės palikti
tuščiomis rankomis ir dar iš jų
tyčiojamasi; paprašykite Land-

i nukelta į 2 psl.)

LIETUVIS PASKIRTAS
NUNCIJUMI MONGOLIJAI
Popiežius Jonas Paulius II
rugsėjo 8 d. paskyrė lietuvį arki
vyskupą Joną Bulaitį paskyrė
apaštaliniu nuncijum Mongolijo
je. Šventasis Sostas su Mongolija
diplomatinius
santykius
užmezgė šių metų balandžio 4
dieną. Vyraujanti Mongolijos re
ligija yra budizmas, tarp dviejų
milijonų krašto gyventojų katali
kų beveik visai nėra. Po septy
niasdešimties komunistų valdy
mo metų, pirmieji katalikų mi
sionieriai į Mongoliją nuvyko tik
pernai.

Jungtinėse Tautose rugsėjo 28-ąją, dar laikydamas rankoje tekstą savo kalbos, kurią
pasakė Generalinėje Asamblėjoje, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas, prieš
išvykdamas iš JT rūmų. Kairėje Lietuvos ambasadorius JT Anicetas Simutis, Janina
Simutienė, Vytautas Landsbergis, dr. Jokūbas Stukas, Misijos patarėjas Algis Gureckas. Nuotr. Salomėjos Narkėliūnaitės

JAV LB XIII tarybos antroji sesija
(atkelta iš 1 psl.)

Kamantas pasidžiaugė gerais
ryšiais su krašto valdybos pirmi
ninku ir valdybos nariais bei tal
kininkais.

Valdybos veiklos ataskaita
JAV LB krašto valdybos pir
mininkas Vytas Maciūnas nu
švietė darbus, kuriuos valdybai
reikėjo atlikti, ypač Lietuvos rei
kalais. Buvo pravesti balsavimai
dėl Lietuvos referendumų,
suorganizuota konferencija Washingtone išsiaiškinti dabartines
investavimo sąlygas Lietuvoje,
dalyvauta Birštono konferenci
joj, svarstant išeivijos ir Lietuvos
santykiavimo problemas bei ga
limybes.
Ryšių plėtojimui su Lietuva
svarbų uždavinį atlieka anglų

Naujasis nuncijus, arkivysku
pas Bulaitis gimė lietuvių šeimo
je Londone prieš 59 metus, ku
nigu buvo įšventintas 1958 m.
Romoje, nuo 1959 m. Laterano
universitete studijavo bažnytinę
teisę ir tuo pačiu metu lankė Po
piežinę Diplomatijos Akademi
ją. Apgynęs kanonų teisės diser
taciją, 1964 m. įsijungė į Vatika
no diplomatinę tarnybą, dirbo
Šventojo Sosto pasiuntinybėse

kalba LB leidžiamas žurnalas
Perkama TV stoties dalis
ti su kuria nors iš JAV vyskupijų.
“Bridges”. Jis duoda galimybę
Krašto valdybos vykdomoji vi
lietuviams, kurie nemoka lietu
cepirmininkė Regina Narušienė
Nėra pinigų premijoms
vių kalbos ar tik silpnai moka,
pranešė apie sutarties pasirašy
geriau susipažinti su dabartine
Vytautas Volertas, JAV LB
mą pirkti dalį televizijos stoties,
Lietuva.
Kultūros tarybos vykdomasis vi
kurią parduoda Lietuvos vyriau
Pirmininkas iškėlė savo ir kitų
cepirmininkas, pranešime išvar
sybė. Išeivijai leidžiama įsigyti
valdybos narių pastangas asme
dino darbus, paveldėtus iš ank
niniais kontaktais išvystyti tam 60% akcijų, iš kurių 30% tektų stesnės tarybos, įgyvendintus ir
jAV ir Kanados Lietuvių Bend
presnius ryšius su JAV LB krašto
laukiančius savo eilės.
apygardą bei apylinkių darbuo ruomenėms.
Tarybos suplanuotieji smuiki
Sutarta, kad JAV LB perka ninko Raimundo Katiliaus kon
tojais. Norėdama sutaupyti laiką
ir kelionių išlaidas, krašto valdy 1,200 akcijų už $60,000, sumo certai New Yorke, Chicagoje,
ba vykdė posėdžius telekonfe- kant šiuos pinigus trejų metų lai Philadelphijoje, Clevelande ir
renciniu būdu, dalyvaujant vi kotarpyje. 600 akcijų priklausys St. Petersburge atnešė $189
Kanados LB, galbūt 1000 prik nuostolio. Gegužės 31 d. New
siems valdybos nariams.
lausys
Lietuvių Fondui ir 5,880 Yorke surengtoji kultūrininkams
Taip pat buvo pranešta, kad
krašto valdyba turi du apmoka Kęstučiui Makaičiui. Galutinis premijų įteikimo šventė,, daly
mus tarnautojus: Astą Banionytę dokumentų pasirašymas, dėl pa vaujant, ir Lietuvos ambasadai
Washingtone ryšiams su JAV ad sikeitimų vyriausybėje irbiurok- Washingtone, susilaukė daug
ministracija bei Kongresu ir ratijos bei antidemokratinių jėgų neigiamos kritikos, bet gavo pel
Liną Orentą LB krašto valdybos kišimosi, yra kol kas uždelstas.
no apie $1600, kurie buvo per
būstinėje Philadelphijoje.
duoti ambasadai.
“Miestų seserų projektas”
> iVolertas nusiskundė, kad Lie
Jau įėjo į madą, kad įvairių tuvių Fondas nenori finansuoti
kraštų miestai susigiminiuoja. Kultūros tarybos darbų. Buvo
Jie palaiko ryšius, vieni kitiems
prašyta $50,000, o gauta tik
padeda daugiausia kultūrinėje $6,000. Fondas taip pat atsisakė
niame gyvenime vadovaujasi
srityje, kai kada medicinoje ir skirti lėšų ir kultūros darbuotojų
Dievo ir žmonių meile. Bažnyčia ekonomijoje.
f
kasmetinėms premijoms, kurias
ragina atsisakyti ambicijų, sava
Praeityje daug triukšmauta; anksčiau skirdav0
naudiškumo ir visiems, kuriems kai bolševikmetyje Vilnius susi
Kultūros tarybos planuose nu
- yra brangi Lietuva, siekti vie giminiavo su Madison miestu
nybės, susišnekėti, nes priešin
Wisconsin valstijoje. Chicaga matyta kartu su Lietuvos Švieti
gu atveju lietuviams gresia Ba
dabar laiko save “Draugystės mo ir kultūros ministerija su
belio bokšto statytojų tragedija: miestu” su Vilniumi. Los Ange rengti didesniuose Lietuvos
žmonės nesusikalbėjo, ir jų sta
les miestas jau susigiminiavo su miestuose išeivijos leidinių pa
tomas bokštas nepasiekė dan
rodą, parengti Lietuvai skirtą
Kaunu.
gaus, o pavirto į griuvėsių krūvą.
Narušienė, pagal anglišką pa aukštos kokybės dokumentinį
Jis sakė, kad vyskupai ragina ti
vadinimą, šį susigiminiavimą va filmą apie išeivijos gyvenimą,
kinčiuosius aktyviai dalyvauti
dina “Miestų seserų projektu”. bandyti atsivežti “Ąžuoliukų”
rinkimuose; ragina žmones rin Besilankydama Lietuvoj^, ir chorą gastrolėms į JAV, surengti
kimuose patikėti tautos vairą tu
rforėdama įpiršti šį projektą, di bendrus Lietuvos ir išeivijos
rintiems labai aiškų krikščioniš
rašytojų literatūros vakarus ir
delio entuziazmo nesurado.
ką nuostatą į žmogų, į nuosa
Vis dėlto, keturi miestai suti 1994 m. suruošti teatro festivalį
vybę.
Chicagoje.
ko būti suporuoti. Tai Klaipėda,
Dėkodamas Dievui už tautos Šiauliai, Alytus ir Kuršėnai.
Visiems tiems planams įgy
vaikų ištikimybę, už sudėtas au
Klaipėda bus suporuotas Cleve- vendinti reikalingos lėšos, kurių
kas, už žmones, kurie vedė Lie landas, o su Šiauliais — Omaha Kultūros taryba neturi. Parama
tuvą į laisvę, vyskupas dėkojo
Nebraskos valstijoje. Dar nėra iš Krašto valdybos labai menka,
Dievui ir Dievo Motinai už nau
surasta
miestų
Alytui ir iki šiol gauta tik $375. Darbo la
ją stebuklą — juk rugsėjo 8-ąją,
bai daug. Būtina, kad Kultūros
Kuršėnams.
per Švč. M. Marijos gimtadienį
Elektrėnai Lietuvoje stato taryba turėtų raštinę su apmoka
buvo pasirašytas susitarimas dėl
savo pirmąją bažnyčią ir prašo mu tarnautoju.
Rusijos kariuomenės išvedimo iš
(Bus daugiau)
pagalbos. Bandoma juos sujungLietuvos.

LIETUVOS LAUKIA GERESNE DALIS
(atkelta iš 1 psl.)

sbergį — sakoma — kad jis apar
tų jūsų žemę. Žmonės apimti di
delio nusivylimo; kai kam atrodo, kad Lietuvoje jau nėra
sąžiningų žmonių, o visi vagys ir
sukčiai.
Labai gaila, bet šitokių turi
me. Turime žmonių, kurie
džiaugiasi esamais sunkumais ir
juos didina, kad šalyje būtų dau
giau suirutės, kad pasiilgtume,
kaip žydai, vergijoje gautos
mėsos ir svogūnų. Turime žmo
nių, kurie naudojasi proga savo
tamsiems darbams. Šitiems
žmonėms norime priminti psalmisto žodžius, pasakytus apie
nedorą žmogų: ‘Jis rausia, iškasa
duobę, bet pats įgarmės į tą
skylę. Jam ant galvos sugrįš jo
rengiamas blogis, jo smurtas kris
jam ant pakaušio’ (plg. 7,16)”.
Toliau vyskupas priminė įsiga
lintį nepasitikėjimą, kuris, su
jungtas su puikybe, ambicijomis
ir savanaudiškumu. Lietuvą
užpildė daugybė politinių parti
jų, sąjungų ir judėjimų. Vie
nybės pasigendama Parlamente,
mieste ir kaime, net Bažnyčioje.
Šiuo metu nemaža priekaištų su
laukia ir Bažnyčia. Ji kaltinama,
kad labai sunkiu Lietuvai mo
mentu nusišalina nuo visuome
ninio gyvenimo.
Pabrėždamas, kad Bažnyčia
žino savo vietą visuomenėje ir
kokiu būdu geriausiai ji gali
padėti Dievo ir tautos vaikams,
vyskupas tvirtino, jog klysta tie,
kurie mano, kad Bažnyčiai ne
svarbu, kas vyksta tautoje ir ko
kios jėgos gali ateiti prie valdžios
vairo. Jis tikino, kad Bažnyčia
rems visus tuos žmones, kurie
laikosi krikščioniškų principų,
kurie išpažįsta Kristų ir kasdieni-

stovavo Šventajam Sostui Irane,
o pernai lapkričio 30 d. buvo pa
skirtas nuncijum Korėjoje. Da
bar arkivyskupas Bulaitis Šv.
Sostui atstovaus ir Korėjoje, ir
Mongolijoje.

Korėjoje, Čilėje, Panamoje, Kenijoje, Sudane.
1981 m. Jonas Bulaitis popie
žiaus Jono Pauliaus II-ojo pakel
tas tituliniu Naronos arkivysku
pu ir paskirtas apaštaliniu pronuncijum Centrinės Afrikos ir
Kongo respublikose bei apaštali
niu delegatu Čade. Vėliau jis at

— Mokslų Akademijos salėje
spalio 1-2 dienomis vyko tarp
tautinis teismo medicinos eks
pertų kongresas. Atvyko Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Rusijos
(Sankt Petersburg), Danijos,
Lenkijos, Suomijos, Vengrijos
teismo medicinos specialistai.

JONAŠ V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose
rriVatnnse. ArtynVatas 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), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 2962244.

BUVUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Newark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson 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 ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visu rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj
- OHLERT-RUGG1ERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY.
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminė
ti, kad esate ar norite būti J. Andriulio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter 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 BeU 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.

LIETUVIU 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

NEVY YORK-NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Baydde, NY 11364. Tel. 718 229-9134arba 718428-4552. Fax 718 7693302.
-----——------ i...........................................................................

.....

•----------

KOLODNY&KOLODNY: Virginija Kolodny, lietuviškai kalbanti
advokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, NY 10007. Tel.
212 349-7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavi
mas, testamentai, išnuomojimai, kondomini jumų reikalai. Turi
leidimą praktikuoti New Yorko valstijoje.
NEW JERSEY, NEW YORK - "Uetųvos atsiminimai", sekmadie
niais nuo 2 iki 3 vai. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties,
89.5 FM banga. "Music of Lithuania" programa, vedama anglų
kalba iš tos pačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki
2 vai. popiet. Dr. J. J. Stukas - direktorius, 234 Sunlit Dr.,
Watchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.
MARIA JUZA1TYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja visuo
se teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadvvay,
Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 962-5810.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI
PRISTATOMI | VISAS KAPINES
NEW YORK. NEW JERSEY
IR CONNECTICUT VALSTIJOS E.
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

Tasolino
A NENORIAIS v
66-86 80 ST. MTDDLE VILLAGE,
0.UEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326-1282 ; 326-3150
TAI M0SU VIENINTKLt VIETA

- GACM PARODU SALE

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO

AGENTŪRA.
-^LĖKTUVAI
-r LAIVAI (CRUISES)
~ TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIU vietų lankymas
GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ
’V

MOKĖTI GAUMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

JAV LB XIII tarybos antroje sesijoje rugsėjo 26-27 dienomis Clevelande dalyvavę New
Yorko apygardos atstovai. Iš k.: Tomas Lora, Kęstutis Šileris, Juozas Kazlas ir Kęstutis
Miklas.

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
2129 KNAPP STREET
BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

MALDOS ŽYGIS
už pilnutinę Lietuvos laisvę
ir religinį jos atgimimą
Lietuva, kentėjusi okupacinį
svetimųjų jungą ir su juo kovoju
si ištisus dešimtmečius, 1990 m.
kovo 11 d. aktu paskelbė savo
nepriklausomybę. Deja, okupa
cinė Rusijos kariuomenė tebėra
Lietuvoje. Jos grėsmė nėra paša
linta, o jos išvedimas iš Lietuvos
žemių ne tiktai delsiamas, bet ir
kliudomas jėgą tebeturinčių im
perinio nusiteikimo sluoksnių.

220 milijonų sovietų). Krašto ti
kintieji susitelkė į maldos žygį:
10% austrų įsipareigojo kasdien
kalbėti visą Rožinį. Atsirado
700,000 tokių maldininkų armi
ja, kurios ginklas-malda laimėjo:
sovietinė armija pasitraukė 1955
m. gegužės 13 d. Dar ir dabar
tuo stebisi kariniai strategai bei
istorikai.
------

Religinis Lietuvos atgimimas
žengia pradinius žingsnius. Jo
veikėjų jėgos labai ribotos, o misijinė
užduotis
milžiniška.
Ryškėja ateistinio režimo pada
ryta didelė dvasinė bei moralinė
žala, ypač jaunimui.

1990 m. vasarą, kai jokie pa
saulio kraštai Lietuvos nepriklausomyės paskelbimo pripažin
ti nedrįso, JAV Lietuvos Vyčiai
suorganizavo Rožinio pynę: išti
są dieną ir naktį kuris nors iš jų
kalbėjo Rožinį iki Lietuvos ne
priklausomybė buvo pripažinta
daugelio pasaulio šalių. 1991 m.
vasarą Lietuvos Vyčiai savo sei
me priėmė rezoliuciją ir toliau
tęsti šią maldą iki iš Lietuvos bus
išvestas paskutinis Rusijos karei
vis.

Tokios didelės užduoties aki
vaizdoje jaučiame, kad vien savo
žmogiškomis jėgomis viso to pa
siekti negalėsime. Reikalinga
antgamtinė pagalba, kurios dėka
ir silpnos jėgos tampa stipriomis.

Dėl to kviečiame visus tautiečius į bendrą maldos žygį, pasinaųdojant visiems prieinama
Rožinio malda, kreiptis į Visagalį
- -Viešpatį per Išganytojo MotmąMariją. Kviečiame kasdien su
kalbėti bent vieną Rožinio pa
slaptį, pradedant 1992 m. spalio
mėnesį. Jei'atsiras bent 10% to
kių maldos žmonių, susidarys
stipri maldos armija, neregimu
būdu kovojanti už pilnutinę Lie
tuvos laisvę ir dorinį bei religinį
jos atgimimą.
Kai II Pasaulinio karo pabai
goje Austrijai rūpėjo priversti
pasitraukti sovietinę armiją iš jos
žemių, neturėjo tam karinės
jėgos (7 milijonai austrų prieš

aus^rU
Lietuvos Vyčių
pavyzdžiai skatina pradėti mal
dos žygį plačiausiu mastu. Juk
minėtasis ginklas — malda yra
visų mūsų rankose..Panaudoki
me jį savo tautos gyvybei stiprin
ti ir jos dvasinei bei valstybinei
gerovei kelti. Telkime Rožinio
maldos būrelius. Kiekvienoje
parapijoje teatsiranda iniciatorių
grupė ir nedelsiant tepradeda
maldos žygį. Tęskime tą žygį iki
pilnutinės Lietuvos laisvės bei
nepriklausomybės įtvirtinimo ir
religinio atgimimo suklestėjimo!

Paulius A. Baltakis, OFM
vyskupas lietuviams katalikams
už Lietuvos ribų

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS
NEGRĮŽTA ARKLIU ’
I”
;
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje
ANTANAS RUBŠYS

~

Manhattan College

OO

Kun. Vladas D. kyla eiti į stadio kalvomis. Už pusvalandžio pa
ną. Keliukas į stadioną dulkinas, siekiame vieškelį palei Jonijos
bet aukštyn lipa per pušynėlį. pajūiį.
Šis vieškelis platus ir mažiau
Eiti ' malonu. Stadionas yra
aukščiausia senųjų Delfų vieta vingiuotas. Važiuoti saugiau.
—654 m. Pailgas—173 m. ilgio, Gidė šį rytą dar nė žodžio neiš
bet siauras — maždaug 28 m tarė. Kažką aptaria su vairuoto
pločio. Kiekviename šone po ju. Ir kelionės bendrai pernelyg
tylūs. Žinoma, yra daug ko pa
dvylika sėdynių eilių.
Stadione tik mes abu. Sėdynių matyti: vieškelio kairėje spalvin
atsisėsti bent 7000. Ramu. Tik gas pajūris su kaimeliais, o vieš
bitės dūzgia. Turime progos pa kelio dešinėje kalvos ir tolumoje
sikeisti mintimis apie Olimpijos dunksantys kalnai.
’ Dzeusą ir Delfų Apoloną.
Patras miestą aplenkiame. At
rodo, kad vairuotojas stengiasi
Ii Olimpijos j Delfus ; skirtu laiku pasiekti keltuvą Naf
Aštuntą ryto vėl riedame Pe paktos. Patras savo dydžiu yra
loponeso vieškeliu. Siaurutis. ketvirtas Graikijos miestas ir
Žmonės jau pluša laukuose. Su svarbus Peloponeso uostas.
tinkame asilus su manta ir šeimi Didžiuojasi savo sena tariama
ninku ant nugaros, traktorius pa kilme, — sakosi žiloje senovėje
keliui į laukus. Matome moteris, buvusi finikiečių naujasėdija. Be
to, didžiuojasi ir apaštalu An
melžiančias karves ir ožkas.
Gamtovaizdis turtingas aug driejumi, jį laiko savo šventuoju,
menija: figos, alyvmedžiai, per nes jis čia buvo nukankintas ant
sikai, aprikosai ir liekni kiparisai. kryžiaus. Patras mieste teko būti
Vieškelis eina per platų slėnį su keletą kartų. Jis yra perdėm

Lietuvos Misija Jungtinėse
Tautose pranešė, kad Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas Vytautas Landsbergis, po
kalbos, kurią pasakė Genera
linėje Asamblėjoje, turėjo eilę
susitikimų. Pirmiausia susitiko
su JT Generaliniu sekretorium
Boutros Boutros-Ghali, paskui
susitiko su Generalinės Asam
blėjos prezidentu Stojam. Ganevu ir Saugumo Tarybos pirmi
ninku Jose Ayala Lasso.
Generaliniam sekretoriui pra
šant, AT Pirmininkas apibūdino
situaciją* Lietuvoje po kariuo
menės išvedimo dokumentų pa
sirašymo
Maskvoje.
Nors
padėtis pakankamai rami, pirmi
ninkas Landsbergis išreiškė ne
rimą, kad kai kurios tarnybos pe
rša mintį, jog tas pasirašymas su
skaldė Baltijos šalių vienybę. Jis
tai griežtai paneigė, pareikšda
mas įsitikinimą, jog analogiškus
susitarimus Rusija pasirašys tiek
su Latvija, tiek su Estija.

V.LANDSBERGIO VIZITAS JUNGI. TAUTOSE
Vyravo Rusijos kariuomenės išvedimo klausimai
Generalinis sekretorius dar
, pranešė, kad sekančią savaitę
Baltijos valstybėse bus atidary
tos Jungtinių Tautų Vystymosi
Programos (United Nations Development Programine) atsto
vybės.

Kalbėdamas su Generalinės
Asamblėjos prezidentu Stojan
Ganev, iš Bulgarijos, Landsber
gis pasiūlė Lietuvos pagalbą
Jungtinių Tautų taikingosioms
pajėgoms. Jis sakė, kad nors Lie
tuva neturi didelės armijos, ji
galėtų taikos palaikymo proce
sams specialiai paruošti mažus
karinius dalinius. Generalinės
Asamblėjos prezidentas nuo
širdžiai padėkojo už pasiūlymą,
kurį įvertino kaip rimtą ir realią
pagalbą.

Toliau Landsbergis prisiminė
Tačiau AT Pirmininkas atk Bulgarijos Parlamento grupės
reipė Boutros Boutros-Ghali vizitą Lietuvoje 1991 m., po kru
dėmesį į Rusijoje kuriamas kari vinųjų
sausio
vykių.
nes pajėgas taikai palaikyti. Tai Paaiškėjo,jog demokratų grupės
toli gražu ne tas pats, kas JT tai kelionę į Vilnių organizavo pats
kingosios pajėgos. Baltijos val Stojan Ganev. Jis pridūrė,-kad
stybės, matydamos taikos “atsta puikiai supranta Lietuvos kovą
tymo” procesus Gruzijoje ir už nepriklausomybę ir siekimą
Moldovoje, yra susirūpinusios, ją įtvirtinti.
kad kariniai daliniai gali ateiti
Susitikime su Saugumo Tary
taikos “atstatyti” ir pas jas.
bos pirmininku Jose Ayala Las
Vytautas Landsbergis padova so, iš Ekvadoro, Landsbergis pa
nojo Generaliniam sekretoriui minėjo mažųjų Europos valsty
naują savo knygą apie M. K. bių grupės sukūrimo idėją, kurią
Čiurlionį ir pranešė, kad Jung jis iškėlė savo kalboje Genera
tinėms Tautoms nuo Lietuvos linėje Asamblėjoje. Jose Ayala
atvežė dovaną, kuri bus oficialiai Lasso sveikino, užsimindamas
įteikta per Lietuvos Misiją. Ge ir apie santykių užmezgimą tarp
neralinis sekretorius padėkojo Lietuvos ir Ekvadoro bei per
už knygą, pareikšdamas, jog jis duodamas nuoširdžiausius svei
žinąs, kad Pirmininkas rašo mu- kinimus nuo Ekvadoro Prezi
zikologines studijas.
dento.

Saugumo Tarybos Pirminin
kas, išklausęs AT Pirmininko pa
stabų, atsakė, kad pakankamai
supranta ir žino problemas, susi
jusias su buvusios Sovietų Sąjun
gos karinėmis pajėgomis. Balti
jos valstybės turi pilną teisę rei-.
kalauti Rusijos armijos išvedimo
ir, pasak Lasso, Saugumo Taryba
šito klausimo nepamiršta ir ne
pamirš. AT Pirmininkas pa
stebėjo, kad Rusija bando su
maišyti armijos išvedimo klausi
mą su kitais klausimais, t. y. eko
nominiais, tautinių mažumų ir
1.1., pridurdamas, kad juos nega
lima rišti ir kad negalima kelti iš
ankštinių sąlygų.
Taip pat buvo pranešta, kad
Maskvoje pasirašyti dokumentai
tarp Lietuvos ir Rusijos buvo
rugsėjo 28 d. įregistruoti Jung
tinėse Tautose.
Tą pačią dieną Lietuvos amba
sadorius Anicetas Simutis AT
Pirmininko garbei surengė iškil
mingus pietus Jungtinėse Tauto
se, į kuriuos sukvietė Skandina
vijos ir Baltijos valstybių amba
sadorius. Pietų metu Pirminin
kas ir Ambasadorius išreiškė
nuoširdžią padėką Nordų kraš
tams už teikiamą paramą ir už jų
draugišką Baltijos Misijų Jung
tinėse Tautose globą.
Vakare Landsbergis susitiko
su keliais šimtais lietuvių New
Yorko Kultūros Židinyje. Jis ap
tarė Lietuvos situaciją, painfor
muodamas visuomenę apie Lie
tuvos-Rusijos derybas, Lietuvos
ekonominę padėtį bei spalio 25
d. rinkimus į Seimą. Apie tai
plačiau žr. 8 psl.
Vizito New Yorke metu AT
Pirmininką aplankė dr. Henry
Kissinger. Draugiško pokalbio
metu pasikeista nuomonėm apie
Lietuvos ekonominius ir politi
nius sunkumus. Dr. Kissinger
šiltai priėmė AT Pirmininko
kvietimą atvykti į Lietuvą.
New Yorke taip pat besilan
kantis Didžiosios
Britanijos
užsienio reikalų ministras Douglas Hurd užprašė pasimatymo
su pirmininku Landsbergiu. Ko
legiškose diskusijose vyravo ka
riuomenės išvedimo klausimai.

Tautos Fondo valdybos pirm. Aleksandras Vakselis ir Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis
pokalbyje rugsėjo 28 d. Kultūros Židinyje Brooklyne. Nuotr.
Kęstučio Miklo

šiuolaikinis judrus Graikijos did
miestis, likučių iš Romos amžių
— Apaštalo Pauliaus laikų, išsky
rus apaštalo Andriejaus atsiminifrią, jame bemaž nėra. Tik nauja,
bizantiniško stiliaus šventovė
apaštalo Andriejaus garbei.

nei, bet mūšis faktiškai baigėsi
turkų laivyno sunaikinimu. Tik
40 galerų tepabėgo iš mūšio, išgelbėdamos Uluč Alį Pašą.
Maždaug 15,000 turkų žuvo ar
pateko į nelaisvę, apie 10,000
krikščionių vergų buvo išvaduoti
iš turkų galerų, paimta daug karo
Keltuvu j Nafpaktos
grobio. Šventoji lyga neteko
Už šešeto kilometrų į rytus 7000 vyrų. Tarp sužeistųjų buvo
nuo Patras yra siauriausia Korin garsusis ispanas Cervantes,
to įlankos vieta— sąsiauris. Rion “Don Kichoto” knygos autorius.
miestelyje yra keltuvo uostas Jis neteko mūšyje kairės rankos.
Lepanto mūšis buvo pirmoji
Peloponese, o Antirrion — Naf
paktos kitoje pusėje. Keltuvas svarbi krikščionių pergalė prieš
jau ruošiamas kelionei per są turkus, parodžiusi, kad turkai
siaurį. Gidė, šypsodamasi, sako: nėra Viduržemio jūros viešpa
— Mes, graikai, šį sąsiaurį va čiai. Žinoma, turkai dar ilgą laiką
pergalingi
sausumos
diname Nafpaktos vardu. O kaip buvo
mūšiuose.
Romoje
Maria
Magjį vadina Europos istorikai?
— Lepanto!
— Taip!
Gidė, rodydama netolimą venecijiečių tvirtovę, mums pri
mena apie lemtingą jūros mūšį,
įvykusį šiame sąsiauryje, tarp
krikščionių ir turkų 1571 m. spa
lio 7 d. Krikščionių - Šventosios
lygos laivynui vadovavo Austri
jos karalius Jonas, o turkų laivy
nui — Uhič Ali Paša. Šventosios
lygos laivyne buvo maždaug 200
galerų — neskaitant aibės ma
žesnių laivų, — atsiųstų iš Ispa
nijos, Venecijos respublikos, ita
lų respublikų ir popiežiškųjų
valstybių, su 30,000 kareivių.
Turkai laivų ir kareivių skaičiumi
Keltuvas iš Rion’o atplaukia
prilygo krikščionių kariuome
Antano Rubšio

Pirmininkas Landsbergis iš
vyko atgal į Lietuvą antradienio
vakarą. į įvairius susitikimus jį
lydėjo parinkti palydovai, kurių
tarpe buvo iš Washingtno at

giore bazilikoje, Švenčiausiojo
koplyčioje, yra popiežiaus Pijaus
V sarkofagas ir paminklas. Po
piežius vaizduojamas suklupęs
maldai. Pasakojama, kad jis Le
panto mūšio metu kalbėjo ro
žančių,
prašydams pergalės
Šventosios lygos laivynui. Pijus
V yra Katalikų Bendrijos šventa
sis. Dėkodamas Dievui, jis spa
lio 7 d. paskelbė Rožančiaus
šventę Marijos Dievo Motinos
garbei.

Besiklausant gidės pasakojimo
ir besižvalgant, nejučiomis at
sidūrėme kitoje Korinto įlankos
pusėje. Keltuvas mus pervežė
per 25 minutes.

į Nafpaktos. Nuotr.. kun. prof.

vykęs Lietuvos ambasadorius
JAV Stasys Lozoraitis, Lietuvos
ambasadorius Jungtinėse Tautose
Anicetas Simutis, AT sekretoria
to patarėja Loreta Zakare
vičienė, užsienio reikalų mini
sterijos pirmasis sekretorius Ar
noldas Milukas ir Lietuvos Misi
jos Jungtinėse Tautose patarėjai
Darius Sužiedėlis, Algimantas
G u rėčkas ir Gintė Damušytė.

LIETUVOJE IR;
APIE LIETUVĄ
— Svarbius pervažiavimo ko
ridorius tarp Rytų ir Vakarų bei
Siaurės ir Pietų gali turėti Lietu
va, jei sugebės efektyviai panau
doti uostą, automobilių kelius ir
geležinkelių tinklą. Jie būtų eko
nomiškai labai naudingi. Tokią
nuomonę pareiškė susisiekimo
ministras Jonas Biržiškis. Esą jau
pasirašyta daug sutarčių dėl lai
svo susisiekimo ir krovinių gabe
nimo Lietuvos keliais. Tačiau
didžiausia problema — tai pa
senęs Lietuvos geležinkelis. Yra
vietų, kur traukiniai negali
važiuoti greičiau kaip 40 km į va
landą. Valstybės lėšos vos palai
ko geležinkelio gyvybę.
— Kun. Vytautas Vaičiūnas,
Kauno arkivyskupijos Caritas pirimininkas, kreipiasi į Amerikos
lietuvius, prašydamas paremti
aukomis Katalikų jaunimo cen
trą ir Caritas, besikuriančius
Bažnyčiai valdžios sugrąžintose
patalpose. Pastatai yra apleisti ir
reikalingi didelio remonto.
Bažnyčia jau nebepajėgia vien
savo lėšomis restauruoti. Aukas
prašoma siųsti Lietuvių Katalikų
Religinei Šalpai, 351 Highland
Blvd., Brooklyn, NY 11207, nu
rodant, kad tai auka Kauno Kata
likų Jaunimo Centro atstatymui.
— Žydų genocido diena Lie
tuvoje rugsėjo 23 d. paminėta
netoli Vilniaus esančiame Pane
rių memoriale. Antrojo pasauli
nio karo metu Paneriuose sušau
dyta apie 100,000 žmonių, tarp
jų apie 70,000 žydų. Aukščiau
siosios Tarybos nutarimu tą die
ną iškelta Lietuvos vėliava su ge
dulo ženklu. Ši diena minima ir
Izraelyje.
— Klaipėdoje bus statoma
nauja Šv. Kazimiero bažnyčia.
Projekto darbus finansuoja para
pija, — turinti apie 30,000 tikin
čiųjų.
“Kelionė j Delfus sunki...”
Tai senovės graikų posakis.
Delfai buvo Apolono — šviesos,
damos ir muzikos dievo šven
tovė — orakulas Parnaso kalno
papėdėje. Senovėje į Delfus
vieškelio nebuvo. Buvo keliauja
ma nesaugiu keliuku grasių kal
nynų pakriaušėmis. Kelionė
Delfus buvo fiziškai sunki...
Graikai keliaudavo pas Apoloną,
ieškodami drąsos gyventi, —
dvasios stiprybės. Kelionė į Del
fus buvo dvasiškai sunki...
Vos pervažiavus Nafpaktos,
vieškelių sankryža. Platus vieš
kelis eina į kairę — kelrodis sako
ten Igumenitsa; siauras kelias
eina į kairę — kelrodis sako ten
Amfisa, Itea ir Delfai. Kiek kilo
metrų reikės keliauti, ant kel
rodžio neparašyta.
Siauras kelias verčia vairuoto
ją lėtai važiuoti. Turistas tuo
džiaugiasi, nes lėtai važiuojant
galima akimis pasiganyti po Ko
rinto įlankos pakrantę ir po vis
didėjantį Parnaso kalno masyvą.
Ilgainiui atsiplėštame nuo pa
jūrio ir vis dažnesniais zigzagais
kylame aukštyn. Atsiveria vis
nuostabesnė panorama. Rūko
šydas slepia rytiniame Korinto
įlankos gale glūdintį senąjį Ko
rintą, Apaštalui Pauliui brangų
miestą Graikijoje.
(Bu* daugiau)

DIENOS UŽ POLIARINIO RATO
► ALGIRDAS ČARNECKIS---------------------------- 5 --------Jo riebus sprandas, kraipydama
sis į visas puses, neleido pasinau
doti aštriais dantimis. Plokščia
uodega ir savo letenomis bandė
persisukti ir ištrūkti. Bet Vitas,
raitas ant jo, jį stipriai laikė. Aš
laikiau jo raumeningą, besipla
kančią uodegą.
Abu mes šaukėm ir verkėm.
Jėgos jo greit seko nelygioje trikovoje ir ėjo į pabaigą. Dar keli
vyžų smūgiai per nosį jį visai ap
svaigino ir tik tada tas neįkainuo
jamas turtas tapo tikrai mūsų.
“Mūsųųų! Mūsųųų! Mūsųųų! Il
gai taip šaukėme, suprasdami,
kad, čia po kojom ant ledo guli
kelios dešimtys kilogramų mėsos
ir kaloringiausi riebalai. Mes ir
mūsų šeima išgelbėta! Apsika
binę godžiai rijome saldžiausias
laimės ašaras ir tom ašarom atšventėm pačią laimingiausią
mūsų gyvenimo dieną! Dabar
reikėjo jį partempti pas badau
jančius saviškius ir kelti puotą!
Ruonis buvo pasakiškai gražus.
Jo dėmėtas juodas su sidabru
kūnas saulės šviesoje amžinai
liks atmintyje kaip simbolis vie
nos gyvybės, pereinančios į kitų
gyvybes.
O toliau jam užmovėm duonos
maišelį ant galvos, virvute perrišom priekines letenas ir įsikibę
į jos galą, griauždami duonos li
kutį, laimingai patraukėme na
mo. Žinoma, sunkiai tempėme
savo turtą, tačiau mus palaikė at
siradęs didžiulis jėgų antplūdis.
Priėję arčiau kranto, buvome su
tikti savo Mastakiečių tremtinių,
kurie nuo kranto stebėjo ir matė
mūsų triumfalinę kelionę. Bend
romis jėgomis, dar besispardantį
ruonį nuvilkom prie jurtos.
Įbėgę vidun, šokom prie ma
mos, ją išsivedėm paėmę po
pažastų^r toliau nebe mano jėgo
mis aprašyti tą didžiulį džiaugs
mą, kurį mes tada patyrėme visi
kartu.
Po nelabai malonios charakirinės procedūros išgaląsti peiliai
jau pjaustė gražius svaiginančius
mėsos ir lašinių gabalus. Mama
juos rinko sau ir taip pat kitiems
labiausiai bado pakirstiems jur
tos Nr. 6 gyventojėliams.
Puota prasidėjo. Sučirškėjo
keptuvės, užkunkuliavo įvai
riausios skardinės, puodai savo
buljonus taškė ant raudonai įkai

tintos pusbačkės-pečiuko. Tam
sias jurtos erdves užliejo keptos
mėsos specifinis, žuvingas Arkti
kos ledynų gyvūnijos aromatas.
Susispietusios aplink šią ugnį
ir dūmus spjaudantį aukurą, mo
terys, seniai praradusios šeimi
ninkavimo džiaugsmo skonį, lai
mingos vartė keptuvėse keps
nius ir nuolat laižydavosi prisvi
lintus savo pirštų galiukus. Vai
kai smulkino malkas, kad tik
greičiau išvirtų, iškeptų taip vi
siems tada reikalingas maistas.
Tuo tarpu lauke, prie jurtos,
mes ir broliukai, atsipjovę dar
šilto ruonio lašinių, pilna burna
juos rijom, užsikąsdami mažais
duonos gabalėliais. Nuo paka
binto ant trijų karčių ruonio
kūno bėgo skysti taukai, susi
maišę su kraujais. Šie subėgdavo
į skardinę, iš kurios tuoj pat
gėrėme jėgas grąžinantį eleksy
rą. Niekados neišdils iš vaiz
duotės jaunos, išsekusios ir lai
mingos šypsenos, išteptos rieba
lais ir stingstančiu krauju. Tai
buvo tikra palaima!
O po to, kaleidoskopiškai
keitėsi begaliniai, be galo mums
reikšmingi ir dažnai dramatiški
įvykiai, kurie savo visumoje su
daro sunkią, bet unikalią garbin
gų Arktikos lietuvių tremtinių
gyvenimo mozaiką.
Taigi, toks ir buvo mūsų ben
dras Kapsie baras.
Antrasis reisas

Ruonių medžiotojai, kai teko
vėliau su jais kalbėtis, visi vien
balsiai sakė, kad ruonis buvo tik
ra Dievo dovana mūsų išbadėju
siai šeimai. Jų praktikoje nė vie
nas ruonis nėra atsitraukęs nuo
savo eketės daugiau kaip pusan
tro du metrus, ir tai tik tada, kai
patelei reikėdavo sudrausminti
išdykaujantį ruoniuką ir jam pri
minti, kad jų namai — tai gilūs
vandenyno labirintai, o ne saule
tviskantis baltas sniegas. Suti
kim šiandien su medžiotojų nuo
mone apie mūsų pagautą ruonį
—tai iš tikrųjų buvo didžiulė
neįkainojam dangaus dovana.
Puota ne tik atgaivino mus vi
ešus, bet ir suteikė stiprybės ir
pasitikėjimo savo
jėgomis.
Tačiau tas maisto atsargas
reikėjo labai taupiai vartoti.
(Bus daugiau)

Sausio 12-osios popietėje su
sikūrė Bokšto gynimo štabas
stebėti ir reguliuoti budinčius,
tolygų gynėjų pasiskirstymą pa
ros laike.
Buvau atsakinga už reguliarų
gynėjų maitinimą, palaikant ryšį
su miesto Mitybos centru. Ir šei
mininko akim vertinau viską, kas
dėjosi prie bokšto didingosios
kovos naktį. Savo įspūdžius at
spausdinau “XXI amžiuje ir
LKDP “Apžvalgoje”.
Sekančią naktį gynėjai susi
tvenkė prie Parlamento, jau su
pamo vis augančių barikadų.
Ėmė spausti šaltis, ir daugelį per
lengvai apsirengusių vėliau su
kaustė chroniškų ligų paūmėji
mai, tačiau savęs žiūrėti nebuvo
kada.

KATALIKŲ LIGONINEI VILNIUJE REIKIA PARAMOS
Grubiame okupacijos sugriau
to Lietuvos politinio ir ekonomi
nio gyvenimo atstatyme dideli
rūpesčiai iškyla sveikatos apsau
gos stiprinimo srityje, pirmoje
eilėje ligoninių lygio pakėlimas,
jų tinklo išplėtimas ir aprūpini
mas tinkamais reikmenimis, mo
derniais medicinos instrumen
tais, vaistais.
Šiais reikalais daug pozityvių
pastangų deda ne tik atitinkamos
valstybinės įstaigos ir savival
dybės, bet taip pat religinės ben
druomenės ir įvairios organizaci
jos, remiamos gyventojų ir kitų
kraštų įvairių organizacijų bei at
skirų asmenų. Tokios veiklos
šviesus pavyzdys — Šv. Jokūbo
ligoninė Vilniuje.
Neseniai lankydamasis Vilniu
je, turėjau retos progos aplanky
ti Šv. Jokūbo ligoninę, kurią la
bai gerai prisimenu iš jaunystės
dienų Lenkijos okupacijos metu.
Tos ligoninės vyr. gydytojas,
medicinos mokslų kandidatas
Kazys Paltanavičius mielai su
pažindino mane su dabartine li
goninės padėtimi, parodė jos
darbo sąlygas ir suteikė įdomios
informacijos apie jos garbingą
praeitį, atliktą ir atliekamą užda
vinį, dabartinius rūpesčius.
Ligoninės istorija

Pagal dr. Kazio Paltanavičiaus

valdžios vardu. Dievas nuosta
biai laimino mūsų troškimą išrei
kšti pagarbą, paguodą ir dėkin
gumą (su šventu pasididžiavimo
Viešpaties išrinktaisiais jausmu)
mūsų ligoniams.
14-tą dieną 14 valandą pa
Prie kiekvieno artindavausi
skambino Savivaldybės deputa
tarsi prie šv. aukos altoriaus ne
tas Gediminas Jakubčionis ir
vertumą jausdama ir tai buvo se
pakvietė mane, kaip Vilniaus
kančią sausio
15 d. dieną, da
skyriaus Caritas narę, lankyti
bar, Šv. Jokūbo ligoninėje. Iš va
sužeistuosius ligoninėse, mie
karo aplankėme visas 4 ligoni
sto, Lietuvos žmonių, Lietuvos
nes, kur turėjo būti 45 sunkiai

TIE, KURIEMS LAISVĖ
UŽ GYVYBĘ BRANGESNĖ
Lietuvos Nepriklausomybės
Gynimo Sausio 13-osios Brolija
gimė tą kruvinąją stebuklų naktį,
pilną mistinės šviesos, kada Lie
tuva tarsi ant Taboro kalno buvo
pakelta: persimainiusi, neat
pažįstama, nepasiekiama, nenu
galima brolybėje ir pasiaukoji
me; mirė, priėmė žaizdas ir ne
sitraukė, ir sustabdė grėsmingai
ginkluotą vėl vergiją nešančią
karo, kruvino perversmo pabai
są.

Šv. Jokūbo katalikiškos ligoninės Vilniuje neurochirurginio skyriaus gydytojai, teikusieji
skubią pagalbą 1991 m. sausio 11-13 dienomis nukentėjusiems nuo sovietinės armijos
agresijos. Iš k. į dešinę: Z. Račkauskas, V. Kieda, V. Diškevičius, A. Šatkauskas, A.
Vasiliauskas, skyriaus vedėjas R. Sumauskas, Z. Zakarevičius, S. Cepkus. A. Kagilas,
R. Kvaščevičius, R. Breiva, V. Čekuolis. Nuotr. Virgo Usinavičiaus

suteiktą informaciją Šv. Jokūbo
ligoninės istorija — labai ilga ir
įdomi.
XVIII amžiaus pabaigoje špi
tolėmis Lietuvoje po truputį
pradėjo rūpintis valstybė, įsteig
dama špitolių komisiją, kuri kai
kurių stambesnių špitolių bazėse
įkūrė ligonines. Viena tokių se
niausių, iki šiol išlikusių ir vei
kiančių ligoninių, įsteigtų špi
tolės bazėje, yra Šv. Jokūbo ligonine"Vilniuje.

Nuo to laiko ligoninė buvo va
dinama Šv. Jokūbo ligonine. Jai
vadovavo jau gydytojas, bet ne
kunigas. 1862 m. lovų gydymui
skaičius padidinamas iki 100, o
1908 iki 250. Todėl špitolė likvi
duojama, lieka ligoninė.
1893 m. Šv. Jokūbo ligoninė
jau turėjo kelis skyrius: vidaus
ligų, chirurginį, neurologinį,
gimdymo ir moterų ligų, o taip
pat ir psichinių ligų skyrius.
1915 m. Šv. Jokūbo ligoninėje
buvo laikomi iš viso miesto su
rinkti psichiniai ligoniai.

1642 m. Smolensko kaštelio
nas Jurgis Chrestavičius pastatė
Lukiškėse, Vilniuje, Šv. Jokūbo
1920 m. Lenkijai užėmus Vil
ir Šv. Pilypo medinę bažnyčią ir
nių, Šv. Jokūbo ligoninėje buvo
domininkonų vienuolyną su špi
gydomi 250 ligonių.
tole. Bet 1655 m. bažnyčia ir vie
Po II pasaulinio karo Šv. Jonuolynas sudegė. 1737 m. domi
ninkonai toje vietoje atstatė kūtofigdmrfe pavadinta Vilniaus
mūrinę bažnyčią ir prie jos m. I-ja tarybine ligonine. Joje
buvo Vilniaus universiteto chi
mūrinį vienuolyną su špitole.
rurgijos ir vidaus ligų klinikos,
1792 m. valstybinė špitolių dirbo daug garsių profesorių.
komisija kitas Vilniaus nuskur 1962 m. ši ligoninė išplėsta,
dusias špitoles likvidavo, bet Šv. įsteigti du traumatologijos, neu
Jokūbo ir Šv. Pilypo špitolę rochirurgijos, reanimacijos ir
išplėtė iki 250 lovų: 200 lovų pa neurologijos skyriai.
skyrė špitolei-prieglaudai, o 50
1987 m. ligoninė rekonstruo
lovų — ligonių gydymui. Buvo
ta,
pastatyti papildomi skyriai.
paskirtas gydytojas, du pagalbi
ninkai,
felčeris,
sanitarai,
Nepriklausomybę atstačius
slaugės vienuolės — gailestingo
sios seserys, o taip pat lėšos vai
1992 m. vasario mėn. pra
stam bei ligoninei išlaikyti.
džioje ligoninė buvo perduota

sužeistieji. Prie ligonių mūsų
neprileido; ir vėlu, ir įslaptini
mas bijant Amono, palikome pa
ketus.
Miesto Tarybos pirmininko
pavaduotojo tarybinė mašina
buvo skirta aplankymams, ir die
na iš dienos per tris savaites, per
ligonines ir namus, kuriuose
gydėsi lengviau sužeistieji ir su
šautinėm, kirstinėm, mušimo
žaizdom.
Lietuvos Valdžios, visos Tau-

Minint Medininkų metines, Vilniaus archikatedroje buvo pašventinta Sausio 13-osios
Brolijos vėliava. Nuotr. L. Kulbienės

tos vardu (ir tai buvo šventa tie
sa: Nepriklausomybės Gynimo
Fondas — visų žmonių Lietuvo
je ir pasaulyje aukos dengė apsi
lankymų išlaidas) sveikindavau
kiekvieną ir šventos laimės
džiaugsmo žvaigždės nušvisdavo
jų akyse, pajutus, kad Tauta su
vokia jų kančias, žuvusiųjų arti
mųjų beribio skausmo vertę.
Kokia vaiski kančios, džiugos ka
nčios šviesa, padedanti ištverti
ir dabar sunkiausią kovos už
laisvę metą, kada pavergtieji
dvasia, nelaimingiausieji broliai
klasta, melu, sabotažu, siekia vėl
nuvesti vergijon Lietuvą, be
baimę Didvyriuose 23-juose
žuvusiuose, 800 sužeistuose, su
luošintuose.
Ir jau nuo pirmų savaičių pasi
juto, kad yra žmonių, kurie
mėgaujasi aitrindami sužeistųjų
kančią, tai neretas pareigūnas vi
sose įstaigose, todėl ir gimė min
tis, kad turėtų gynėjai jungtis.
Šią mintį pasakė Angelė Pladytė,
ir įsikūnijo mintis.
Ir šiandieną Brolija tampa
pamažu gyvybine terpe, kur
kiekviena Laisvės Šviesos trokš
tanti ląstelė atgys Tautos kūne.
Brolija jungia tuos, kuriems
Laisvė už gyvybę brangesnė.
Ir išeivijoje rėmėjų grupėm
kviečiama stiprinti Broliją. Ir
Brolija taps vartais į Tautos susi
taikymą per atsiteisimą, vedantį
į gyvenimą. Ir Dievas eis pirma
mūsų...
J. Bieliauskienė

valdyti katalikiškos ligoninės val
dymo komitetui ir vyriausiu jos
gydytoju buvo paskelbtas tos ko
misijos narys med. mokslų kan
didatas Kazys Paltanavičius.
Bet pirmosios katalikiškos li
goninės įsteigimas Vilniuje, Lie
tuvoje, nebuvo lengvas. Apie
trejus metus organizacinio komi
teto nariams teko vaikščioti į
įvairias įstaigas, pas įvairius mi
nistrus bei pas kitokius valdinin
kus, kol galų gale 1992 m. vasa
rio mėn. pradžioje jam buvo pa
skirta Vilniaus I-ji klinikinė ligo
ninė. Tada ligoninei buvo
grąžintas senas jos pavadinimas:
Šv. Jokūbo ligoninė. Ji yra gana
didelė, joje gydosi apie 500 ligo
nių.
Bet ligoninė perduota gerokai
apleista, reikalinga skubaus ir
gana didelio remonto. Todėl
visų pirma teko pradėti vaistinės
ir priėmimo skyriaus remontus.
Dabar pradėtas ir seniausio ligo
ninės pastato, kuriame yra du
nervų ligų skyriai.
Šio namo viršutiniame aukšte
bus įrengtos patalpos, kuriose
gyvens Šventos Apvaizdos kon
gregacijos vienuolės. Jos dirbs
medicinos seserimis ir slaugė
mis, kad ligoninėje būtų įvesta
katalikiška dvasia. Visais ligo
ninės dvasios reikalais rūpinsis
šalia ligoninės esančios Šventųjų
apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažny
čios klebonas, domininkonų provinciolas Lietuvoje kun. Jonas
Grigaitis.
Ligoninės rekonstrukcija bei
visi remontai reikalauja daug
lėšų, o iš Vilniaus m. savival
dybės jų gaunama labai mažai.
Todėl yra pavojus, kad galima at
sidurti tokioje būklėje, jog visus
tuos remontus teks nutraukti,
nors jie yra labai reikalingi.
Dėl to Šv. Jokūbo ligoninė
priversta kreiptis į Amerikoje ir
kitose valstybėse gyvenančius
lietuvius, kad jie padėtų Šv.
Jokūbo'ligonmę atremoiTfu'otTir
ją išlaikyti.
Dabar ligoninė turi tris chi
rurginius skyrius, du traumato
loginius ir vieną neurochirurginį. Be šių skyrių, yra dar du
nervų ligų skyriai, o taip pat rea
nimacijos, gimdymo ir moterų
ligų skyriai.
Iš visų paminėtų skyrių dau
giausia rūpesčių ir didelio darbo
reikalauja du traumatologiniai, o
ypač neurochirurginis, skyriai,
nes visi ligoniai, sužaloti auto
mobilių avarijose ar kitų nelai
mingų atsitikimų metu, skubiai
vežami į Šv. Jokūbo ligoninę.
Kadangi tokie ligoniai būna
dažniausiai labai sužaloti, jų gy
dymas reikalauja ne tik gydyto
jų, bet taip pat viso personalo
rūpestingo darbo ir nuoširdaus
slaugymo. Tokį darbą apsunkina
faktas, kad dar labai trūksta kai
kurių vaistų ir diagnostinių aparatų, o ypač kompiuterinio to
ru ografo. Norint nustatyti tikslią
diagnozę tokių ligonių, kuriems
būna labai sužalota galva arba
auga navikas smegenyse, tenka
juos sunkiame ligos stovyje vežti
į Universitetinę ligoriinę, esan
čią beveik už 15 kilometrų, kas
yra labai rizikinga, nes tas
vežiojimas gali labai pakenkti
ligonio sveikatai.
Ligoninė verta paramos
Dr. Paltanavičiaus nušviesta
ligoninės permaininga istorija,
jos dabar atliekamas svarbus dar
bas, ryžtas ligoninę plėsti, per
tvarkyti ir moderninti, įvairūs
sunkumai ir nepritekliai, dideli
jos vadovybės rūpesčiai yra tik
rai verti visos mūsų išeivijos įvai
riose šalyse paramos. Ji teiktina
ne tik savo ištekliais ir pastango
mis, bet taip pat paskatinimu gy
venamų kraštų visuomenės, ati
tinkamų institucijų ir įmonių
prisidėti prie šio reikšmingo dar
bo.
Sv. Jokūbo ligoninės adresas:
Vasario 16-sios g-vė, Nr. 10, Vil
nius, Lithuania, telefonai: 6215-70 ir 61-88-40.
Petras Viščinis

SPAUDIMAS JELCINUI
Kaip ir buvo galima spėlioti,
Rusijoje prasideda spaudimas
Jelcinui, kad jis nesirašytų sutar
ties su Lietuva dėl kariuomenės
išvedimo.
Rusijos parlamento tarptauti
nių ir užsienio ekonominių ryšių
komitetas nutarė kreiptis į Jelci
ną, kad jis atidėtų vėlesniam lai
kui šios sutarties pasirašymą. O
ji buvo numatyta pasirašyti spa
lio pradžioje.
Motyvuojama tuo, kad doku
mentai nesą tinkamai paruošti
kiek tai leidžia Rusijos piliečių
teisės, Lietuvoje. Taip pat
siūloma, kad tuos susitarimus
turėtų ratifikuoti Rusijos Au
kščiausioji Taryba.
Rugsėjo 22 d. Rusijos parla
mente buvo išplatintas komiteto
pareiškimas. Ten sakoma, kad
Rusijos kariuomenės išvedimą iš
Lietuvos reguliuojantys susitari
mai rimtai pažeidžia politinius ir
turtinius Rusijos interesus bei
Rusijos kariškių ir jų šeimų Lie
tuvoje teises. Sis parlamento ko
mitetas tvirtina, kad trys iš sep
tynių jau pasirašytų dokumentų
teisiškai negalioja, iki bus pasi
rašyta pagrindinė sutartis.
Rusijos premjeras Jegor Gaidar pareiškė, kad sprendimas iš-

vesti Rusijos kariuomenę iš Lie
tuvos buvo suderintas su Rusijos
gynybos ministerija.
Tuo tarpu Rusijos gynybos vi
ceministras Boris Grumov Rusi
jos parlamente pareiškė, kad Ru
sijos kariuomenę iš Pabaltijo ti
kimasi išvesti iki 1994 metų pa
baigos, dar pridurdamas, kad ir
ši data negalutinė, nes derybos
su Pabaltijo valstybėmis tebe
vyksta.
Taigi matome, Įdek daug
neaiškumų šiuo klausimu yra
pačioje Rusijoje.
Vytautas Landsbergis, vertin
damas Rusijos konservatorių pa
stangas sukelti įtampą LietuvosRusijos santykiuose, pareiškė,
kad niekas taip nesugebėtų su
kompromituoti naujos demokra
tinės Rusijos politikos, kaip tos
padarytos rugsėjo 8 d. pasirašyt
tasis sutarties nutraukimas.

Jis ir Jungtinėse Tautose,
kalbėdamas rugsėjo 28 d., pri
minė apie Rusijoje ieškomus
pretekstus tai kariuomenei neiš
vesti ir apie tai, kad žmonės, ku
rie mąsto demokratiškai, kaip
pvz. Jelcinas, apšaukiami išdavi
kais, neginančiais imperinių di
delės šalies interesų.

CHICAGOS PADANGĖJE
Atvyko olimpietis
A. Pazdrazdis
Lietuvos olimpinės krepšinio
rinktinės žaidėjas Alvydas Paz
drazdis, pasidabinęs olimpiniu
bronzos medaliu, atvyko į Kankakee, čia mokytis šio nedidelio
miesto kolegijoje ir kartu žais
krepšinį. Sis jaunas (liepos 20 d.
minėjo savo dvidešimtąjį gimta
dienį). krepšininkas iki šiol
mokėsi* Vilniaus Pedagoginiame
Institute, o žaidė “Statybos” ko-

Alvydas Pazdrazdis. Nuotr.
Ed. Šulaičio

mandoje.
Prieš pat atvažiuojant į Chicagą, jis dar atstovavo “Statybą”
susitikime su Kauno “Žalgiriu”
(abi šios komandos ruošėsi Euro
pos taurės varžyboms) ir čia pa
sirodė kaip vienas iš geriausių
“Statybos” žaidėjų.

Kultūros Židinyje rugsėjo 28 d. New Yorko apygardos pirmininkas Kęstutis Miklas,
dešinėje, newyorlaečių vardu sveikina Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininką
Vytautą Landsbergį (trečias iš kairės). Prezidiume iš k.: Lietuvos ambasadorius Washingtone Stasys Lozoraitis, ambasadorius Jungtinėse Tautose Anicetas Simutis, vyskupas
Paulius Baltakis, OFM. Nuotr. S. Narkėliūnaitės

VYTAUTAS LANDSBERGIS SUSITIKO
SU NEW YORKO LIETUVIAIS
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininkas^--¥ytąjitas
Landsbergis į New Yorką at
skrido rugsėjo 27 d.,v-sekmadienį, dalyvauti Jungtinių Tautų
Generalinės Asamblėjos pilna
ties sesijoje ir ten pasakyti kalbą
rugsėjo 28 d.

laiko. Ėjo kalbos, kad svečias
vyksiąs į Washingtoną susitikti
su abiejų partijų kandidatais į
prezidentus. Paaiškėjus, kad jis
tikrai turėsiąs laiko ir atvyksiąs į
Židinį, apygardos pirmininkas
Kęstutis Miklas pradėjo uoliai
organizuoti susitikimą.

LB NY apygardos sumanymas

Vėliavos iškeltos plakas

Kai tik pasklido žinia, kad jis
atvyksta, LB New Yorko apygar
dos valdybai kilo mintis pasik
viesti jį į Kultūros Židinį, kad
susitiktų su lietuviai ir papasako
tų apie dabartinius įvykius Lie
tuvoje.
Tik buvo neaišku, ar jis turės

Rugsėjo 28-oji — pirmadie
nis, paprasta darbo diena, o
Kultūros Židiniui — iškilmingas
šventadienis. Prieš Židinį ant
vėliavų stiebų iškeltos JAV ir
Lietuvos vėliavos.
Prieš susitikimą, į Kultūros
Židinio kiemą įvažiavo saugumo
mašinos. Taip ir buvo laukiama,
kad tokius valdžios žmones sau
go JAV speciali divizija. Jie
nedėvi uniformų, bet visi yra ap
mokyti specialistai.
Atvykusi apsaugos policija,
apžiūrėjo visas patalpas, kur kas
vyks. Atvažiavusiųjų buvo gal
kokia dešimtis. Jie išsidėstė įvai
riuose kambariuose, salėje, kori
doriuje, net ir ant scenos buvo
viena moteris užkelta. Ji sėdėjo
prie pat uždangos, kad matytų
kas vyksta scenoje.
Ausyse jie turėjo mažas ausi
nes ir girdėjo savo vadovo visas
instrukcijas.

Alvydas metus laiko praleis minarinės varžybos finalui, Pū
Kankakee kolegijoje, o sekan kštys parodė antrąjį savo gerumu
čiai$ metais jį kviečia Illinois uni rezultatą ir turėjo didelių vilčių
versitetas, kurio krepšinio rink- , olimpiniam medaliui. Tačiau fi
tinė praėjusį pavasarį kaip tik nale jo nervai neišlaikė: negalėjo
viešėjo ir žaidė Lietuvoje. Tai susikoncentruoti ir liko dešimto
didžiulis ir puikus universitetas, je vietoje.
kurio krepšinio rinktinė irgi yra
Po pirmosios dienos varžybų
žinoma visoje Amerikoje. Čia
apie
jo gerą pasirodymą plačiai
Alvydui bus geros galimybės
rodė
Chicagos televizija, kurios
dirbti ir tobulėti ir grįžus Lietu
atstovai
visa laiką buvo įsikūrę
von.
Pukščių namuose, ypatingai
' Chicagoje Alvydui nemažai kuomet vyko ieties metimo
padeda sporto darbuotojas Ri varžybos ir perdavė tėvų bei jų
artimųjų reakciją. Rodė ir po an
mas Dirvoms.
tros dienos nepavykusių bandy
mų ir perdavė tėvo pasisakymą
Pagerbė JAV olimpietį
Tomą Pukštį
apie savo sūnų.

Atvyksta svečiai

Buvo pranešta, kad svečiai at
vyks šeštą valandą. Žmonės pra
dėjo rinktis tuo metu. Pati susi
tikimo programa turėjo prasidėti
Teko
užkalbinti
Tomą
Pukštį
JAV olimpinėje komandoje
Barcelonoje buvo ir vienas lietu jam grįžus į namus. Jis pareiškė, 7 vai. taigi — buvo valanda iki
vių kilmės amerikietis Tomas kad tikėjosi maždaug 5-6 vietos, tos programos. Toji valanda ir
Pūkštys, kurio tėvai ir jis pats kas būtų atitikę jo pajėgumą šiuo buvo skirta svečių vaišėms.
Svečias vėlinosi, nes mieste
ilgą laiką gyveno ir gyvena Chi- metu pasaulyje. Po olimpiados
cagos priemiesčiuose. Šio jau ^alyvavo keliose stambiose tokiu laiku didelis judėjimas. 10nuolio, kuris studijuoja Floridos varžybose, kur užėmė aukštas 15 minučių po šešių pasirodė
universitete, pasiekimai ieties vietas. Dabar jo ir jo tėvų mie mašinos ir viena po kitos suko į
metime yra šiuo metu patys ge stelis — Hickory Hills prie vie Kultūros Židinio kiemą, į aikš
riausi visoje Amerikoje. Todėl nos gatvių sankryžos įrengė len telę ties Židinio didžiosiom du
nenuostabu, kad ir olimpiadoje tą, sakančią, kad čia yra JAV rim. Pirmieji iš mašinų iššoko
jis gerai pasirodė. Ypatingai pir olimpiečio Tomo Pukščio namai. saugumo valdininkai. Jauni ir
Edv. Š. gražūs vyrai. Tuoj patvarkė, kad
mąją dieną, kuomet vyko prelisusirinkusieji susirikiuotų eilėn,
kad būtų patogiau svečiui pasi
sveikinti.
Aukštasis svečias jau pripratęs
prie tokių ceremonijų; pradėjęs
nuo pradžios, jis pasisveikino su
visais.
Pietūs svečių garbei

Hickory Hills miestelis lenta pasipuošė Tomo Pukščio pavarde. Tomas yra vienintelis
JAV gimęs lietuvis, dalyvavęs ieties metime Barcelonoje, olimpinėse žaidynėse. Tomo
tėvai yra Rasa ir Romas Pūkščia “Trąnspak” firmos savininkai.

Aniceto Simučio, ambasado
riaus prie Jungtinių Tautų, ir jo
žmonos iniciatyva Kultūros Židi
nio posėdžių menėje buvo su
rengti pietūs. Viso buvo 16
asmenų.
Pietuose dalyvavo, be svečio
ir minėtų organizatorių, vysku
pas Paulius Baltakis, OFM;
pranciškonų provinciolas Tėv.
Placidas Barius, OFM; Brooklyno vienuolyno viršininkas Tėv.
Leonardas Andriekus, OFM,
Lietuvos ambasadorius Washingtone Stasys Lozoraitis, ir
keletas ambasadų jaunų tarnau
tojų; Tautos Fondo valdybos pir
mininkas Aleksandras Vakselis
su žmona, "Darbininko” redak-

cijos atstovai tėv. dr. Kornelijus
Bučmys, OFM, ir Paulius Jur
kus.
Ambasadoriaus Aniceto Si
mučio paprašytas, trumpą įva
dinį žodį ir pasveikinimą tarė
Kęstutis Miklas. Tėv. Placidas
Barius, OFM, pasveikino svečią
ir sukalbėjo maldą. Pakeltos
vyno taurės už svečią, sugiedota
ilgiausių metų.
Vaišes pagamino Birutė ir Li
nas Šidlauskai. Nors ir skubėta,
bet pietūs savaime užsitęsė.

Svečią pasitinka plojimai
Palikę posėdžių menę, svečiai
perėjo į antro aukšto salę. O ji
buvo pilnutėlė. Apie 400 New
Yorko lietuvių susirinko pasi
klausyti, ką pasakys Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas. Publika atsistojusi svečią
sutiko audringais plojimais .
Dabar retai čia tiek žmonių
susirenka. Jų gausa ir parodo,
kad žmonėm labai rūpi Lietuvos
reikalai. Iš Lietuvos grįžta
žmonės ir atveža prieštaraujan
čių žinių. Vieni puola Lands
bergį, kiti gina ir nori, kad jis
vadovautų Lietuvai kelyje į sti
prią demokratiją. Visi žino, kaip
parlamentas trukdo valdžiai
tvarkyti kraštą ir jį stiprinti,
įtvirtinti jo nepriklausomybę,
ekonomiją.
Visiems tad ir buvo įdomu, ką
pasakys Aukščiausioios Tarybos
pirmininkas.

Programa prasideda
Pradėjo LB apygardos pirmi
ninkas. Jis tarė sveikinimo žodį
'ir į prezidiumą pakvietė: Vytautą
Landsbergį, Lietuvos ambasa
dorių prie Jungtinių Tautų Ani
cetą Simutį, Lietuvos ambasado
rių Washingtone Stasį Lozoraitį,
lietuvių išeivių vyskupą Paulių
Baltakį, OFM.
Ant.žalio ilgo stalo, papuošto
lietuviška juosta, stovėjo trys
Lietuvos vėliavėlės, mikrofonas.
Prie pulto irgi buvo mikrofonas.
Tad visa salė lengvai girdėjo, ką
kalbėjo svečias. Jį pristatė amba
sadorius Simutis.
Tuojau prabilo ir svečias, gau
sių plojimų sutiktas. Tai jau
penktas jo atsilankymas New
Yorke. Pirmasis buvo dar anais
laikais, kai žmones sunkiai išlei
sdavo iš sovietinės imperijos.
Landsbergis kalbėjo papra
stai, be kokios aukštos retorikos,
aiškai dėstydamas savo mintis.
Kalbėjo kaip įžvalgus ūkininkas,
kuris plačiai žiūri į savo ūkį, juo
rūpestingai sielojasi, viską ob
jektyviai vertina, su meile visus
paglosto, nes tik tokiu būdu auga
bendruomenė,
sprendžiamos
problemos.
Palietė jis visus aktualiausius
dabarties klausimus. Kalbos sti
lius ir jo dvasinė ramybė, įžval
gumas visiem padarė gerą
įspūdį. Apie tai, ką jis kalbėjo,
susipažindinsime kitame “Dar
bininko” numeryje (p.j.)

— Dr. Valdas Adamkus, US
EPĄ Penkto regiono administra
torius, padarys pranešimą apie
gamtosauginį žvilgsnį į merdi
nčius miestus Detroito inžineri
jos draugijai spalio 21 d., 12:15
vai. popiet Rackham Memorial
Bldg., 100 Famsworth, Detroit,
MI.

— Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjungos tarybos suvažia
vimas įvyks spalio 17 d. Ukrai
niečių klube, Wolverhampton.
Pagrindinė suvažiavimo tema:
Išeivijos tikslai ir ateitis, Lietu
vai atgavus nepriklausomybę.
— Ekonominių reikalų tary
ba rūpintis parama Lietuvos
ekonominio gyvenimo atstaty
mu įkurta JAV LB XIII Tarybos
antroje sesijoje, kuri įvyko
rugsėjo 26-27 dienomis Clevelande.

— “Keramika 1992” — gru
pinė septynių dailininkų kerami
kos darbų paroda rugsėjo 25 spalio 4 dienomis vyko Chicago
je, Jaunimo Centro Čiurlionio
galerijoje.
—
Akademinio
Skautų
Sąjūdžio metinė šventė ir
Vydūno Jaunimo Fondo premi
jos įteikimas įvyks spalio 10 d.,
šį šeštadienį, 6:30 vai. vak. Lie
tuvių Centre, Lemont, IL.
— Budrio galerijoje, Chica
gos Jaunimo Centre, yra rengia
ma konkursinė paroda, kurios
tema — upės, ežerai, jūros ir lai
vai. Paroda vyks spalio 23 - lapk
ričio 1 dienomis. Geriausi pa
veikslai bus premijuoti.
— Jaunųjų talentų popietė
įvyks spalio 25 d. Chicagos Jau
nimo Centre. Rengia “Giedra”.

— Solistės B. Vizgirdienės
koncertą spalio 28 d. Lietuvių
klube rengia LB Floridos apy
garda. Solistė, koncertavusi dau
gelyje lietuvių kolonijų, šiame
mieste pasirodys pirmą kartą. Jai
akompanuos Margareth Douglas.

— Medininkuose žuvusių
Lietuvos policininkų Algirdo
Kazlausko, Juozo Janonio, Min
daugo Balavako ir Algimanto
Juozako šeimoms JAV policinin
kai surinko dolerių, kurie žuvu
siųjų šeimoms buvo perduoti
per Lietuvos policijos akademi
ją— Lietuvos vyriausybė pak
vietė užsieniečių ambasadų at
stovus pakeliauti po Aukštaitiją
ir susipažinti su kenčiančia Lie
tuvos gamta ir žemės ūkiu. Sten
giamasi, kad atstovai objektyviai
informuotų savo vyriausybes
apie sunkią Lietuvos dabartinę
padėtį.
— Antanas Mineikis, anks
čiau nuteistas už bendradarbia
vimą su naciais, persekiojant
žydus, iš Floridos deportuotas į
Lietuvą. Mineikis, dabar jau 74
m. amžiaus, yra pirmasis lietu
vių kilmės asmuo, kuriam atimta
JAV pilietybė ir deportuotas dėl
ryšių su naciais II pasaulinio karo
metu. J Vilnių Mineikis atvyko
rugsėjo 16 d.

— Vaida Vaitkutė, 14 m., šiek
tiek naudojanti ir anglų kalbą,
norėtų susipažinti su užsienio
lietuviukais ir lietuvaitėmis.
Adresas: Vaiva Vaitkutė, Kikonių km., 4880 Kupiškio raj., Lithuania.

RINKO MEDŽIAGĄ MONOGRAFIJAI
APIE JURGĮ SAVICKĮ
Janina Žėkaitė, iš Lietuvių Li
teratūros ir Tautosakos Instituto
Vilniuje, praleido keletą dienų
Lituanistikos Tyrimo ir Studijų
Centre Chicagoje, kur rinko
medžiagą savo rašomai mono
grafijai apie rašytoją ir diplomatą
Jurgį Savickį.
Čia ji rado dokumentų ir kitų
šaltinių, kurių neužtiko niekur
kitur. Anot Centro pirmininko
prof. dr. Jono Račkausko, šitokių
atsiliepimų apie rinkinių nau

Dail. Elenos Urbaitytės skulptūra “Erdvės skrydis”, 17 pėdų
aukščio, sukurta 1992 m. iš nerūdyjančio plieno, pastatyta
Vilniuje prie Spaudos Rūmų, atidengta rugsėjo 2 d. Kai eini

aplink skulptūrą, keičiasi jos kompozicijos planai. Skulptūra
neturi fronto. Todėl čia ir parodoma iš dviejų skirtingų pusių,
ir pati skulptūra pasidaro skirtinga.

KAIP 'ERDVĖS SKRYDIS" NUSKRIDO | VILNIŲ
Dail. Elenos Urbaitytės skulptūra prie Spaudos rūmų
Į tuos klausimus atsakė pati
Netoli New Yorko, Long
Island saloje, Wantach mieste, autorė.
gyvena
dailininkė-skulptorė
Šuolis iš tapybos į skulptūrą
Elena Urbaitytė. Ją pažįstame iš
įvairių parodų. Iki šiol ji reiškėsi
Kas pažįsta dailininkės Urbai
kaip tapytoja, dalyvavo ameri tytės tapybą, tas lengvai prisi
kiečių dailės gyvenime, išstaty mena, kaip jos kūryboje ėmė do
davo savo kūrinius ir lietuvių pa minuoti plokštumos. Atrodė lyg
rodose..
sienos, lyg kokios durys. Plokš
Štai dabar rugsėjo 4 d. Vilniu tumos juda, susikerta. Plokštu
je prie Spaudos rūmų buvo ati mų masė buvo didelė, nesuskal
dengta jos skulptūra “Erdvės dyta, kad turėtų savo jėgą..
skrydis”, sukurta iš nerūdyjan
Kaip ji pati laiške rašo, per pa
čio plieno. Tai jos dovana Vil skutinius kelerius metus ji yra
niaus miestui.
sukūrusi eilę nedidelių plieno
Tai kur ta skulptūra buvo su skulptūrų, kurių plokštumas ji
kurta ir kaip ji “nuskrido” į Vil suvirino Long Island C.W.P.
nių, ir kaip ji dabar ten jaučiasi?
universiteto skulptūrų dirb

tuvėje.
Tarpininkaujant architektui J.
Seibokui ir skulptoriui V. Kan
čiauskui (abu iš Lietuvos) viena
skulptūra buvo parinkta, kad ji
būtų padidinta iki 17 pėdų au
kščio, nerūdyjančio plieno, ir
būtų pastatyta prie Spaudos rū
mų Vilniuje.
Tų rūmų architektas yra minė
tas J. Seibokas. Savaime supran
tama, kad jis prie savo moder
nios statybos norėjo pastatyti ir
modernią skulptūrą. Jo idėja ir
buvo, kad skulptūra būtų pasta
tyta ne ant pjedestalo, bet ant
žemės. Tokių ant žemės pastaty
tų skulptūrų mes dabar dažnai

matome New Yorke ir kituose
miestuose.
Architektas skulptūrą įjungė į
egzistuojančią
architektūrinę
aplinką.

Skulptūros idėja
nukeliavo į Lietuvą

Skulptūros mažą modelį iš
New Yorko į Vilnių pervežė dai
lininkas Juozas Bagdonas šių
metų pavasarį.
Vilniuje ji buvo didinama
skulptoriaus V. Kančausko stu
dijoje netoli Žaliųjų ežerų. Di
delės nerūdyjančio plieno plo
kštės buvo suvirintos, sušveicuotos ir atgabentos prie Spau-

dos rūmų.
Vilniuje dar neįprasta, kad
skulptūros stovėtų tiesiai ant
grindinio akmenų ar plytų. Visi
nori matyti iškeltą and pjedesta
lo. Bet dabar gyvename tokį
amžių, kad ir iškeltuosius nori
ma nužeminti, grąžinti į realybę.
Lietuvoje taip yra pastatytos pa
minklinės skulptūros Maironiui
Kaune, Mickevičiui Vilniuje
(skulptorius Gediminas Jokūbonis), Druskininkuose Čiurlioniui
(skulptorius Vladas Vildžiūnas).
Pastatytos jos ant žemės.
Skulptūros atidengimas buvo
parodytas televizijoje, aprašytas
spaudoje. Čia dabar parodome
ir mūsų skaitytojams. Ar ta
skulptūra neprimena iš popie
riaus padarytų “balandėlių”, ku
riuos leisdavome mokyklose?
Argi tai nepanašu į tokį atsitren
kusį “balandėlį” ir nukritusį
žemėn? Bet menininkė savaip
perkūrė ir savaip įprasmino, ryš
kindama žmogaus ir technologi
jos koliziją, (p.j.)

dingumą tenka išgirsti labai
dažnai, ypač iš svečių iš Lietu
vos.
Žėkaitė, vyr. mokslinė bend
radarbė minėtame institute, yra
parašiusi penkias monografijas,
kurios išleistos Lietuvoje. Tai:
“Šatrijos Ragana”, “Lietuvių ro
manas”, “Žemaitės kūryba”,
“Vienuolio kūryba” bei “Impre
sionizmas ir ekspresionizmas lie
tuvių prozoje”.

Be to, ji sudarė knygą “Šatri
jos Raganos laiškai” seriją ir “Jur
gio Savickio raštai”, kurių du to
mai išėjo 1990 m., dar du tomai
išeis šiais metais, ir vėliau pasi
rodys paskutiniai du tomai.
Žėkaitės vyras Vytautas Kubi
lius yra žinomas literatūros kriti
kas.

Žėkaitės kelionę į Ameriką fi
nansavo Atviros Lietuvos (Soros)
Fondas.
arza
Kiekvienas būkime lietuviš
kos spaudos platintojas, palaiky
tojas, nes spauda yra mūsų lie
tuviškos gyvybės ženklas.
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PADĖKA
UETUVIŲ KALBOS VADOVĖLIS (angliškai)
INTRODUCTION TO MODERN UTHUANIAN,
nauja laida..................................................................................$25.00
Prie šios knygos įkalbėti pagalbiniai tekstai
į keturias kasetes........................................................................ $40.00
MOTERIS SU BALTU CHALATU (35 apsakymai iš
autorės pergyvenimų dirbant ligoninėse)
Dr. K. Paprockaitė - Šimaitienė, 494 pšl................................. $20.00
KARAS BRAUKIA KRUVINĄ AŠARĄ, II Pasaulinio
karo dienoraštis, daug aprašymų iš Hanau
(Vokietijoje) stovyklos gyvenimo - Ą. Gustaitis
940 puslapių su nuotraukomis ir žemėlapiais,
su persiuntimu...............................................................................$35.00
ŠVENTASIS RAŠTAS, SENASIS TESTAMENTAS,
Pranašų knygos, vertė prof. kun. A. Rubšys,
670 psl...........................................................................................$12.00
ATGAVĘ VILTJ, Pertvarkos tekstai,
Vytautas Landsbergis, 227 psl................................................$18.00
ATEITININKAI KOMUNISTŲ IR NACIŲ KANKINIAI,
L. Kerulis, P. Narutis, J. Prunskis, 246 psl................................. $10.00
KELIAUJAME ABU. MĖNUU, Aieks. Rodžius,
astrologijos eilėraščiai, 64 psl................................................. $6.00
LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai, VI. Kulbokas..................... $8.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, didelio formato,
(J. Andriaus).................................................................................. $12.00
ANGLŲ - LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS........................................$12.00
LIETUVIŲ - ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS........................................$12.00
ANAPUS HORIZONTO, Australiškos apysakos Ava Saudarglenė, 189 psl.........................................................$12.50
ŠAUS, KURIOJE GYVENAM, kelionių po JAV
įspūdžiai, V. Šalčiūnas, 296 psl................................................. $12.50
BERŽAS UŽ LANGO, romanas.
Dalia Macldalienė, 324 psl................................................... „..$15.00
NAKTIS, trijų veiksmų drama, J. Gliaudo.................................$11.00
UGNIS IR ŽODIS, poezija su iliustracijomis,
didelio formato, V. Kazokas, 94 psl........................................ $8.50
GROBIO IR NAIKINIMO ŽYGIS, Z. Raulinaitis.............................$9.00
TAUTOS ATMINTIES BEIEŠKANT, Uetuvių
mitologijos studijos apie dievus Ir žmones,
Algirdas Greimas, 523 psl......................................................... $12.00
BALTŲ KALBŲ BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALY,
Jūratė Statkutė de Rosales......................................................$15.00
VAIVOS JUOSTA, eilėraščiai ir dialogai,
J. Rūtenis, 134 psl..............................'...........................................$6.00
PRIE VILTIES KRYŽIAUS, Juozas Prunskis..................................... $5.00
KOVO KETVIRTOJI, Jurgis Gliaudo.............................................$5.00
TANKĖJANTI ŠVIESA, eilėraščiai, originalai
Ir vertimai. Tomas Venclova....................................
$8.00
DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA,
Aleksandras Merkelis................................................................. $15.00
VISAIP ATSITINKA, A. Gailiušis............................................... $5.00
MARGO RAŠTO KEUU, (Darbininko premijuota
apysaka), Alė Rūta, 281 psl.....................................................$5.00
LIETUVOS VALSTIEČIAI UAUDININKAI,
Juozas Audėnas........................................... -........................... $5.00
LEMTINGOS DIENOS, apysakos.
Jonas Jašauskas, 187 psl..........................................................$8.00
IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI, Evangeliniai
mąstymai, eilėraščiai, K. Trimakas.........................................$10.00

šios knygos gaunamos Darbininko Administradjoj. Galima užsakyti
skambinant telefonu
rašant Darbininko
administracijai - 341 Higffr^fl^^^robklyn, NY 11207. Galima
nesiųsti iš anksto čekio, nes nežinome, kiek kainuos persiuntimo
išlaidos. Kai išsiųsime užsakytas knygas, tada išsiųsime ir sąskaitą.

Tėv. Robertas Barber, OFM, Pranciškonų vienuolyno

viršininkas, Kenncbunkport, ME, dėkoja visiems,
atsiliepusiems į skelbimą ir kitaip prisidėjusiems, ieškant

pastovios vienuolyno ir vasarvietės šeimininkės,
šeimininkė jau surasta ir pradėjo darbą.
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Specializing in all travel arrangements

□ In house VISA processing to Russia
& Former Soviet Union(24 hours)
FALL SPECIAL:
One way
Round trip
$289
Moscow
Califomia
London/ Manchester $350
St. Petersburg
$399
Kiev
Paris/ Frankfurt
Amsterdam/ Sydney ' $370/669 Prague
$499
Munich
Budapesht/ Warsaw
$689
Brusseis
Riga/ TalHn
$899
Madrid
Vilnius

$349
$349
$349
$360
$260
$320
$290

212- 956-8552
1650 Broadway, Suite 1111
New York, NY 10019

JFK - RYGA
$678.00
į abi puses
□ Keliauti galima pradedant spalio 1 d. iki kovo 31 d.,
išskyrus Sv. Kalėdų laiką - nuo gruodžio 17 d. iki
sausio 10 d.
□ Bilietus reikia išpirkti ne vėliau kaip spalio 31d.
□ Išpirkus bilietą, pinigai negrąžinami ir kelionės datų
pakeisti negalima.
Prašom kreiptis i Albiną Rudžiūnienę ar Kristiną Mitkutę
BALT1CTOURS
77 Oak St., Suite 4
Newton, MA 02164
Tek: 617 965-8080, Fax 617 332-7781

mėnesio pradžioje, teatre iš
dirbęs 40 metų.
Spauda gražiai paminėjo jo su
kaktis, su tinkama pagarba,
gražiu įverinimu paminėjo jo
įnašą į lietuvių muzikinį gyveni^
mą ir jo mirtį. Liko žmona,
sūnus ir dukra.
Amerikos lietuviams operos
mėgėjams jis mažai žinomas, nes
jis kaip solistas subrendo ir pasi
reiškė antros sovietinės okupaci
jos metais.
Waterbury, CT, gyvena jo se
suo Kazimiera Čampienė, kuri
palaikė glaudžius ryšius su savo
broliu. Ir tos žinios apie solistą
. Vytautą Račą atėjo iš jos namų.
Pati Kazimiera yra didelė dai
nos mėgėja, dainavusi Klaipėdos
rinktiniame chore. Ji yra iš
tekėjusi už Adolfo Čampės, ku
ris yra kilęs iš muzikų šeimos.
Vytautas Račas
Jo tėvas buvo vargonininkas Sedoje. Skuode, Švėkšnoje ir kito
Antano Sodeikos klasėje ir dai
se vietose. Jis dabar vargoninin
navo Kauno operos chore.
kauja
Waterburio
lietuvių
Klaipėdoje 1948-1950 m.
bažnyčioje. Pats gi yra tekstilės
veikė Muzikinis teatras. Iš Kau
specialistas, mokslus baigęs Če
no vėl į Klaipėdą nuvyko Vytau
koslovakijoje. (p.j.)
tas Račas ir šiame teatre dainavo
pagrindines baritono partijas:
markizo Planketo vaidmenį
“Komevilio varpuose”, Figarą
“Sevilijos kirpėjuje”. Parengė
Eugenijaus Onegino vaidmenį
ŽINIOS—
to paties vardo operoje.

KAUNE MIRĖ SOLISTAS
VYTAUTAS RAČAS
Liepos mėnesio gale Kaune
mirė Muzikinio teatro solistas,
baritonas, Vytautas Račas, dai
navęs operoje 40 metų. Palaido
tas liepos 31 d.
Pirmojo pasaulinio karo metu,
kai vokiečių armija veržėsi į Lie
tuvą, Račų šeima pasitraukė į
Ukrainą. Ten ir gimė busimasis
solistas Vytautas, gimė gi isto
rinę dieną —1918 metais vasario
16-ąją.
Tėvai 1919 m. grįžo į Lietuvą.
Vytautas mokėsi Raseinių gim
nazijoje, grojo kornetu. Visa šei
ma buvo muzikali.
Anksti mirus tėvui, Vytautas
išsikėlė į Klaipėdą, kur jau gyve
no jo sesuo Kazimiera. Čia pas
muziką ir solistą Stepą Sodeiką
prasidėjo jo muzikinis lavinima
sis, ir dainavimas.

Klaipėdoje tada reiškėsi spon
taniškas, gyvas muzikinis gyve
nimas, nes ten veikė muzikos
mokykla, apie kurią buvo su
sibūrę jauni talentingi muzikai.
Klaipėdoje 1934-35 metais buvo
pastatytos dvi operos: Traviata ir
Faustas. Dirigavo Jeronimas
Kačinskas, dabar gyvenąs Bosto
ne. Operos chore dainavo ir Vy
tautas Račas. Tuo metu Klaipė
doje koncertavęs žymusis rusų
dainininkas Saliapinas savo dai
navimu padarė didelj jspūdj jau
najam Vytautui. 1938 m. tarnavo
Lietuvos kariuomenėje.
Pokario metais Kaune daina
vimą studijavo konservatorijoje

MM

Po to grįžo į Kauną ir čia dai
Padėka už knygas
navo pagrindines baritono parti
jas daugelyje operų. Šeštojo
Antanas Mažiulis iš So. Bosto
dešimtmečio pradžioje suorga no rugsėjo mėn. pradžioje gavo
nizavo vyrų kvartetą, kuriam va gražius padėkos laiškus iš Kauno
dovavo kompozitorius J. Lecha- Kunigų seminarijos ir Klaipėdos
navičius.
universiteto bibliotekų vedėjų.
į pensiją išėjo 1982 m. liepos Šioms bibliotekoms Mažiulis pa
dovanojo apie 500 įvairių vertin
gų leidinių.

MARIJAI DANUTEI SIRUTIENEI
mirus, giliai užjaučiu liūdinčius vyrą Stasį,
dukterj Ligiją, sūnų Stasį, seserį Janiną ir
— brolį Tadą ir jų šeimas.
Elena Damiįonaitienė

DANUTEI M. SIRUTIENEI
mirus, giliai užjaučiame liūdinčius vyrq Stasį, dukrą
Ligiją su šeima, sūnų Stasį, seserį dr. J. Snieškienę,
brolį dr. T. Savicką bei jų šeimas ir drauge liūdime.
Pelagija ir Stepas Leveckiai
Danutė ir Algis

STASIUI MODZELIAUSKUI
mirus, jo žmonai Valei, sūnui Vyteniui, dukrai
Lilijai su šeima nuoširdžiq užuojautą reiškia ir

kartu liūdi
Rožė ir Vytautas Kondrotai
Audronė Manino su šeima
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PADĖKA
1992 m. rugsėjo 6 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė
mūsų mylima Danutė-Marija Savickaitė-Blrutienė.
Nuliūdime paliko vyrą inž. Stasį Birutį, dukrą Ligiją
su šeima, sūnų Stasį, seserį dr. J. Snieškienę su
šeima ir kitus gimines Amerikoje bei Lietuvoje.
Palaidota visų Šventųjų kapinėse Great Neck, NY.
Nuoširdžiai dėkojame J. E. vyskupui P. A.
Baltakiui, OFM, klebonui kun. V. Palubinskui ir
lietuvių pranciškonų atstovui už paaukotas
mišias bei palydėjimą į kapines.
Mūsų gili padėka taip gausiai susirinkusiems
atsisveikinimui koplyčioje ir kapinėse, už atsiųstas
gėles, užprašytas mišias, užuojautas žodžiu ir raštu.
Dėkojame New Yorko vyr. skaučių židiniui 'Vilija*
už jautrų atsisveikinimą.
Dėkojame už aukas Kultūros Židiniui ir American

Cancer Society.
Gili padėka Cape Cod bičiuliams už išreikštą
užuojautą ir auką Lietuvos Ambasadai
Washlngtone.
Ačiū M. Šalinskienei už rūpestingą patarnavimą.
Vyras Stasys Birutis ir šeima

Sėkminga loterija

Pensininkas kun. Albertas
Abračinskas, gyvenąs Nukry
žiuotojo Jėzaus seselių vienuoly
no kapeliono namuose, Brock
ton, MA, siekdamas padėti Bo
stone veikiančiai “Lietuvos Vai
kų Globos” organizacijai, šių
metų pradžioje pasiūlė pravesti
loteriją. Paskatintas veiklios
“Globos” narės, Nukryžiuotojo
Jėzaus sės. Elenos Ivanau
skaitės, kun. Abračinskas nutarė
tokiu būdu prisidėti prie organi
zacijos vedamo labdaros darbo.
Jo darbštumo ir dosnumo dėka
buvo išspausdinti $1 vertės lote
rijos bilietai ir išplatinti Naujo. sios Anglijos lietuvių parapijose.
Vienas iš pagrindinių “Glo’’ bos” projektų davė loterijos pa
vadinimą: “Kūdikių mai’sto pro
grama Lietuvoje”. Loterijos
traukimas įvyko rugsėjo 8 d. 7
vai. vak. Nukryžiuotojo Jėzaus
vienuolyno salėje, Brocktone.
Loterijoje pirmą premiją —
$500 laimėjo Philip Gražiade iš
Nashua, NH; antrą — $250
laimėjo Marlon Songalo iš Lawrence, MA (pusę sumos ten pat
paaukojo “Globai”); trečią —
$150 laimėjo E. Jerackas iš Methuen, MA; ketvirtą — $100
laimėjo Pat White iš E. Bridgevvater, MA.
Loterija sutelkė “Globai” arti
$20,000. Kilni kun. Abračinsko
idėja ir sumaniai pravesta loteri
ja, kuriai jis paaukojo apie
$3,000, įnešė svarų indėlį į “Glo
bos” iždą. Šie pinigai padės įgy
vendinti ne vieną Lietuvos vai
kams skirtą pagalbos projektą.
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Maspeth, NY, Lietuvos Vyčių 110 kuopos nariai, atostogavę Kennebunkport, ME,
lietuvių pranciškonų sodyboje. Straipsnis apie juos buvo išspausdintas “Darbininke”
Nr. 37.

užsimezgė prieš metus, kai tar
pininkaujant Bostono “Lietuvos
Vaikų Globos” organizacijai, jis
padarė 12 metų klaipėdietei
Aušrai Stroputei sudėtingą pla
stinę ausies operaciją. Su
žinojęs, kad Lietuvoje yra dau
giau vaikų su įvairiais žandikau
lio, lūpų, nosies, ausų defektais,
jis nutarė pats juos apžiūrėti ir
nuspręsti kam reikalingos opera
cijos.
Ruošdamasis vėl kelionėn į
Lietuvą
sekančių
metų
pradžioje, dr. M. Dunn pasi
ryžęs ne tik užbaigti ausies re
konstrukciją Aušrai Stroputei,
bet vykti su 12 Amerikos special
istų ir kartu su Lietuvos medi
kais atlikti vaikams operacijas,
abiems pusėms pasidalinant pa
tirtimi.
Šią kelionę, kaip ir ankstesnes
A. Stroputės irdr. M. Dunn ke
liones; finansuoja “Globa”. Be
kelionės išlaidų, “Globa” taip
pat turės sumokėti už medika
mentus ir instrumentus.
Dabar daugelyje vietovių
vyksta panaši pagalba Lietuvai
medicinos srityje. “Globa” tiki
si, kad visuomenė prisijungs
prie šio kilnaus tikslo, aukomis
padėdama ją įvykdyti. Aukas sių
sti: LITHUANIAN CHILDREN’S, RELIEF, INC., P. O.
Box 497, 597 E. Broadvvay,
South Boston, MA 02127.

JUNO BEACH, FL
LB apylinkės valdyba kiek
vieną mėnesį rengia pabendravi
mo pietus. Rugpjūčio 11d. to
kiame pabendravime Vincas
Šalčiu nas
papasakojo
savo
įspūdžius iš Lietuvos, kur jis
viešėjo tris savaites. Keliauda
mas fotografavo, stebėjo, užsi
rašė. Tarp viskų negandų ir sun
kumų, dauguma žmonių supran
ta persitvarkymo sunkumus ir
tiki gražia šalies ateitimi.
Dr. Eugenijus Gedgaudas,
Minnesotos universiteto profe
sorius, žymus rentgenologas, va
sarą su žmona lankėsi Lietuvoje
ir darbavosi medicinos mokyklo
se. Kauno medicinos akademija
jam suteikė garbės daktaro
laipsnį, — dar vieną tarp kitų,
V. Kernagio koncertas

Vytauto Kernagio koncertas
įvyko rugsėjo 26 d., šeštadienio
vakarą, So. Bostono Lietuvių Pi
liečių klube. Populiarus Lietu
vos estrados dainininkas atliko
savo kūrybos dainas, pritarda
mas gitara.
RENGINIAI

gautų iš Amerikos mokslo įstai
gųLB apylinkės gegužinė įvyks
lapkričio 6 d. Čarli n parke, kur
anksčiau būdavo gegužinės.
Pradžia 12 vai.
Kun.
Vytautas
Pikturna
sugrįžta spalio mėnesio gale.
Pirmos
mišios
įprastinėje
bažnyčioje bus lapkričio 1 d., o
lapkričio 2-ąją, Vėlinių dieną —
Royal Palm kapinių mauzolieju
je.

Spalio mėnesio pabendravi
mo pietūs bus 13-tą dieną, antra
dienį, naujoje vietoje, Piccadilly
restorane,
kuris
yra Polo
Grounds Shopping Mali, 816 S.
Military Trail, prie Summit
Blvd.
Irena Manomaitienė, Dainos
choro vadovė, grįžta spalio 15 d.
ir netrukus pradės dirbti su cho
ru.

VVATERBURY, CT
Adolfas Čampė sunkiai serga.
Ligoninėje išbuvo jau dvi savai
tes. Jis buvo uolus visuomeni
ninkas, ilgametis Alto skyriaus
pirmininkas, Fautos Fondo įga
liotinis ir kasmet vykdavo į Fon
do suvažiavimus Kultūros Židi
nyje.
Buvo ramo.vėnų pirmininku,
sekmadieniais vargonininkavo
Sv. Juozapo lietuvių parapijos
bažnyčioje.

Spalio 25 d., sekmadienį, 3
vai. popiet Cardinal Spellman
High School salėje, 738 Court
St., Brockton, MA, įvyks kunigų
koncertas “Singing Priests in
Concert”. Tuo siekiama paremti
PROVIDENCE, Rl
‘ Lietuvos Vaikų Globos” ruošiamą dr. M. Dunn ir grupės veido
MIRĖ MATAS KAIRYS
chirurgijos specialistų kelionę į
Lietuvą. Įėjimas $7. Bilietus gaRugsėjo 18 d. Providence, LB . Įima užsisakyti pas Mary Fahey
Jis yra kilęs iš muzikų šeimos,
apylinkė neteko vieno jauniau tel. 617 857-1288, Doris Fralick
jo tėvas buvo vargonininkas
sių savo narių: mirė Matas Kai 508 583-8872, Ann Statkus 617
Žemaitijoje. Jis pats buvo baigęs
rys, širdies ligos iškankintas.
763-5497. Prašome paaukoti tekstilės inžineriją Čekoslovaki
Prisimena jo pasakojimas, maisto išsiuntimui Lietuvos naš
joje, vokiečių okupacijos metais
kaip jis nuo mažų dienų gręžėsi laičiams.
vadovavo
audimo
įmonei
lietuvybėn — “aš vienintelis iš
Biržuose.
šeimos norėjau būti lietuviu”.
Dėdės Antano J. Mažeikos pa
skatintas, apsisprendė tapti Lie
tuvos Vyčių nariu. Čia sutiko
Savo gyvenimo draugę Aldoną
Baužinskaitę, kelias lietuvybėn
platėjo. Ištobulėjo lietuvių kal
bos žinojimas bei Lietuvos
pažinimas.
1955 m. įsijungė į LB veiklą,
buvo Providence apylinkės iždi
ninku. Priklausė Amerikos Lie
tuvių Pašalpiniam klubui ir tam
The South Boston Savings
tikrą laiką buvo klubo preziden- ’ Bank’s famous postage pato
both ways bank by mail
tu. Taip pat priklausė Amerikos
plan is easy, convenierrt
Legionui.
Dr. Dunn vėl keliaus j Lietuvą
and sensible.
Užaugino sūnus Andrių ir Juo
When the bank racatvas your savings or
Dr. Martin J. Dunn, veido ir zą, ir dukrą Danutę. Rūpinosi
checking account transactton it's
procassad and maHed back to you tha
gerklės chirurgas iš Milton Ho- ne tik jų gerove, profesiniu pa
šame day. Tbousands ot our customers
spital, MA, rugpjūčio mėn. vi ruošimu, bet ir jų lietuvybe.
have enfoyad th«s frae sarvica tor yaars
Gausiai dalyvavo žmonės ve
duryje lankėsi Lietuvoje, kur
Wben you bank by mail. tha South
Boston Savings Bank is as dose as tha
Kauno Akademinėse klinikose lionio šermenyse ir laidotuvėse.
nearest mail box.
konsultavo vaikus su veido de Kunigai V. Cukuras ir klebonas
Opan an account today by Ming out the \
fektais (kiškio lūpa, gomurys ir A. Klimanskis koncelebravo
South Boston^
1.1.). Per tris dienas daktaras mišias, atliko laidotuvių apeigas.
Savings Bankv
THE Lt ADE S
apžiūrėjo daugiau kaip 200 vai Jie abu įvertino Mato ištikimybę
kų, o'atsisveikindamas kiekvie Bažnyčiai, tėvų žemei Lietuvai
nam dovanojo po šokolado ply ir gimtajam Amerikos kraštui.
crrv____________________
Šeimos pageidavimu, Mato
telę. Konsultantas teikė pirme
_______ |
ICBMMOmCt
NEPOMarr cmclc
«MOUNV»CLOMDS_________
7*0G*»«8M1
JMOMnutSl
nybę labiausiai likimo nuskriau prisiminimui
draugai
bei
1 825-9000
90CML MCUNrrv
\
1 OUMCYOFRC1
stiems vaikams — našlaičiams ir pažįstami vietoj gėlių aukojo Sv.
8B0 Adam* Si
■
1
KMDOO
internatų auklėtiniams.
Kazimiero lietuvių bažnyčiai.
Dr. Dunn ryšiai su Lietuva
K. Valiuškienė

ITS EASY TO
BANKBX
MAIL VVE’LL i

PAYTHE1

BOTH
WAYS!

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

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

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

Vysk. Paulius Baltakis, OFM,
Korp! Neolituania 70 metų
spalio 4 d., sekmadienį, lankėsi įkūrimo sukakties minėjimas bus
Philadelphijos Šv. Andriejaus spalio31 d., šeštadienį, Kultūros
lietuvių parapijoje, kur buvo iš Židinyje. Vienuolyno koplyčioje
kilmingai sutiktas ir pagerbtas. pamaldos 11 vai. Tėv. Leonardas
Atsilankymo proga buvo pašven Andriekus aukos mišias už žuvu
tintas buvusio klebono kun. Če- sius korporacijos narius ir už at
pukaičio kambarys. Iškilmingas sikūrusios Lietuvos sėkmingą
mišias drauge su vyskupu konce- ateitį. Po pamaldų Židinio
lebravo: kun. Bartholomew J. mažojoje salėje minėjimas. Visi
O’Brien, vikaras; prel. Leon J. kviečiami atsilankyti.
Peck, kun. JosephJ. Anderlonis,
Stasys Modzeliauskas, baleto
S.T.D., Tėv. Timothy Burkauartistas, mirė rugpjūčio 19 d.
skas, OSP, Tėv. Steponas RopoGyveno Ridgewood rajone. Jis
las, OFM. Mišių metu giedojo
buvo gimęs 1917 m. gruodžio 12
Rasa
Krokytė,
Violeta
d. Rygoje, mokėsi Kauno Aušros
Bendžiūtė, Marytė Bizinkaugimnazijoje. 1932 m. baigė teat
skaitė, arfa skambino Jan Chriro baleto mokyklą ir dirbo valsty
stensen.
biniame teatre iki 1944 m. Tada
Maironio lituanistinė mokyk pasitraukė į Vokietiją. Po karo,
la dabar veikia Kultūros Židinyje 1949 m. atvyko į New Yorką, tam
šeštadieniais. Pamokos pradeda tikrą laiką buvo įkūręs baleto
mos 9:30 v. r. Šiemet yra gausus studiją. Paskui visai pasitraukė
vaikų darželis. Į kitus skyrius iš lietuviškojo gyvenimo. Buvo
galėtų ateiti ir daugiau mokinių. pradėjęs tapyti. Daugiausia tapė
Visi tėvai, kurie turi mokyklinio religinio turinio ekspresionisti
amžiaus vaikų, kviečiami juos nius paveikslus.
atvežti j Kultūros Židinį. Tai bus
Regina Žymantaitė—Peters,
jiems brangi dovana. Jie susi
pažins su Lietuva, daugiau pra kaip rašo Italijos laikraštis “La
moks kalbėti lietuviškai, įsijungs Nazione”, su vyru Kristoforu ir
sūnum Justinu septynis mėne
į lietuviškų jaunimo veiklą.
sius gyvena New Yorke ir penkis
Akademikai skautai ir skautės Italijoje — Perugijoje. Ji yra stu
kviečiami dalyvauti New Yorko
dijavusi ir studijuoja dainavimo
Akademikų Skautų Sąjungos meną su įvairiais mokytojais ir
metinėje šventėje spalio 17 d.
koncertavusi Amerikoje ir Itali
Lietuvių pranciškonų koplyčioje joje. New Yorke taip pat ji yra
prie Kultūros Židinio. Mišias 3
dalyvavusi
meninėse
prog
vai. popiet aukos vysk. Paulius ramose įvairių renginių proga.
Baltakis, OFM. Po mišių bus po
Solistė rugpjūčio 31 d. su pasise
kalbis ir kavutė Kultūros Židinio
kimu atliko pagrindinį vaidmenį
posėdžių menėje. Laukiami visi G. Puccini operoje “Toska” Tea
akademikai atšvęsti New Yorko
tro Comunale di Ussita, Italijo
ASS skyriaus atkūrimą ir pasida je. įvykį paminėjo eilė italų laik
linti mintimis dėl ateities veik
raščių, kaip “H Messaggero”,
los.
“La Gazzeta di Macerrata”, “La
Atšaukiant vasaros laiką, spa Nazione”, “Corriere Adriatico”,
lio 24 d., šeštadienį, einant gulti “H Ręsto dėl Carlino”.
tenka atsukti laikrodžius vieną
New Jersey valstijoje pui
valandą atgal.
kiai veikia amerikiečių-lietuvių
LB New Yorko apygardos val
organizacija “Americans for an
dybos posėdis įvyks šį penkta
Independent Lithuania”. Ši or
dienį, spalio 9 d., 7 vai. vak.
ganizacija siūlo įsigyti spalvingus
Kultūros Židinio posėdžių me
ir populiarius Lietuvos olim
nėje. Visų apylinkių pirmininkai
pinės krepšinio komandos marš
ir tarybos nariai taip pat kviečia
kinėlius. Tai gali būti ir gera
mi dalyvauti.
kalėdinė dovana. Kaina $25.
Skambinkite Vilūnei Bitėnienei
Aušros Vartų parapijos meti
908 521-9380.
niai rudens pietūs įvyks spalio
18 d., sekmadienį,tuoj po 11 vai.
“Lietuvos Aidas”, pagrindinis
sumos. Tokie pietūs rengiami du 16 psl. Lietuvos dienraštis, duo
kartus metuose sumažinti para da vyriausybės žinias ir objekty
pijos remontų skolai. Auka $25, vų atkuriančios Lietuvos vaizdą.
vaikams $15. Bus gausi loterija: Jo žinios išeivijai yra labai nau
pirmas prizas — $1000; antras dingas^Prenumerata metams
— $500. Klebonas E. kun. Sa oro paštu $85. Čekius rašyti
vickis ir parapijos komitetas nuo “Lietuvos Aido” vardu ir siųsti
širdžiai kviečia visus dalyvauti. JAV įgaliotiniui adresu: Bronius
Dėl informacijos: Aušros Vartų Juodelis, 239 Brookside Lane,
klebonija, 32 Dominick St., Willowbrook, IL 60514. (sic.).
New York, NY 10013, tel. 212
255-2648.
Live in aid wanted for elderly.
infirm woman, kind and physically strong. Some English ne' ATGIMUSIOS A
cessary. Phone 212 757-3001.
LIETUVOSDAINOS)
ask for Jenny. (sk.)

(

Jūs galite namuose klausytis
gražiausių Lietuvos estradinių
dainų, jei įsigysite trijų
kasečių komplektą (po
90minuČių kiekviena)
tik už 17 dol.
(Persiuntimui pridėti 2 dol.)
Dėl užsakymų skambinti

Darbininko administracijai
9 vai. - 4 vai. p. p.

tel. 718 827-1351
arba rašyti:

Darbininkas (administr.)
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Juozas Audėnas, didelis lietu
vių patriotas ir kovotojas dėl Lie
tuvos laisvės, mirė 1982 spalio
17 d., t.y. prieš dešimtį metų.
Šios sukakties proga giminės ir
draugai nori jį prisiminti mišiomis, kurios bus aukojamos spalio
10 d. 9 v.r. lietuvių pranciškonų
vienuolyne Brooklyne. Jam ne
teko pamatyti atgimimo Lietu
vos krašto, kuriam jis buvo paau
kojęs savo gyvenimą. Rengėjai
prašo visus, kas gali,dalyvauti pa
maldose.
Viktorija Garbauskaitė, Ana
tolijaus ir Aušros Garbauskų
dukra, gyvenusi Great Necko ar
tumoje, nuvykusi į Califomįją,
rugpjūčio 28 d. sukūrė lietuvišką
šeimą su Renatu Gedvilą.

Philadelphjoje šį savaitgalį
spalio 10 d., šeštadienį, vykštar
atsisveikinimas su rašytojo Vinco
Krėvės palaikais. 10 vai. bus
mišios Šv. Andriejaus parapijos
bažnyčioje. Iš New Yorko vyksta
Tėv.
Leonardas Andriekus,
OFM, kuris aukos mišias ir pasa
kys pamokslą. Taip pat vyksta ir
Paulius Jurkus, kuris Lietuvių
Rašytojų Draugijos vardu pasa
kys atsisveikinimo kalbą. Drau
ge vyksta ir aktorius Vitalis
Žukauskas. Po pamaldų kleboni
joje bus svečių priėmimas. Vin
co Krėvės ir jo žmonos pelenai
spalio 15 d. bus išvežti į Lietuvą
ir ten bus iškilmingai palaidoti
Krėvės gimtajame Subartonių
kaime, prie Merkinės. Vėliau
bus pervežtas ir paminklas, kuris
čia buvo pastatytas ant jų kapo.

“Varpelio” naujas numeris,
skirtas rudeniui, išleidžiamas šią
savaitę. Leidinys turi 80 pusla
pių, labai gausiai iliustruotas,
nuotraukose pavaizduotas treti
ninkų kongresas Kretingoje,
pranciškonų gyvenimas Lietu
voje ir Amerikoje, kaip gyvena
iš Lietuvos atvykę jaunuoliai
Kennebunkporte atlikti novicia
to, ir 1.1. Įdomi ir kita medžiaga
ir pranciškonų veiklos, iš lietu
viško katalikiško gyvenimo. Lai
dą suredagavo Tėv. Bernardinas
Grauslys, OFM.

Kultūros Židinio kieme rugsėjo 13 d. įvykusioje Apreiškimo parapijos gegužinėje lote
rijos bilietų traukime dalyvauja iš k.: Pranutė Ąžuolienė, Marytė Šalinskienė, klebonas
kun. Vytautas Palubinskas, Malvina Klivečldenė. Nuotr. Kęstučio Miklo

Pirmosios lotyniškos mišios
spalio 4 d. Apreiškimo parapijoje
praėjo iškilmingai ir įspūdingai.
Mišias aukojo kun. Vytautas Pa
lubinskas, gregorinį giedojimą
pravedė vargonininkė Gintarė
Bukauskienė. Žmonių buvo ma
žokai. Antros mišios bus lap
kričio 2 d., sekmadienį, Visų
Šventųjų dieną, 5 v. popiet.
Mišias aukos kun. dr. Petras
Stravinskas, Newarko lietuvių
parapijos klebonas, kuris yra
įkūręs specialią draugiją propa
guoti gregorinį giedojimą. Ta
draugija vadinasi: Šv. Grigaliaus
Didžiojo gregorinio lotyniško
giedojimo draugija. Visuomenė
kviečiama iš anksto atsiminti
datą ir mišiose dalyvauti, pajusti
Bažnyčios senovės mistiką ir
muzikos grožį.
MIRK
PULCHERIJA TURULIENĖ

Pulcherija Turulienė, išėjusi
pasivaikščioti prie Marijos Vilos
Thompson, CT, buvo mirtinai
kliudyta pravažiuojančio auto
mobilio. Laidoti buvo parvežta į
Brooklyną, kur kadaise ji gyveno
ir plačiai reiškėsi. Buvo pašarvo
ta M. Shalins laidojimo koplyčio
je. Atsisveikinimas buvo spalio
4 d., sekmadienio vakare. Palai
Alfonsas Koncė, gyvenąs^ dota spalio 5 d. iš Apreiškimo
Woodhavene, spalio 17 d. šve-| parapijos bažnyčios Šv. Jono ka
nčia savo 91 gimtadienį. Jis gy-į pinėse šalia savo antrojo vyro
vena savo namuose ir laikosi* Turulio.
gana tvirtai. Šiais metais jis išlei
Velionė buvo apie 84 metų.
do savo knygelę “Laikyną”, kur Mergautinė pavardė — Jurkū
eilėmis aprašo nepriklausomos, naitė, kilusi iš Žemaitijos, iš gau
Lietuvos gyvenimą, karus ir sios šeimos. Ji buvo vyriausia
tremtį. Jis ir jo du broliai buvo dukra 15—kos vaikų šeimoje. Iš
savanoriai. Jis studijavo Vokieti tekėjusi už pirmojo vyro, susi
joje pas garsų profesorių Jurgį laukė dviejų sūnų ir dukros.
Gerulį, tarnavo Lietu vos pasiun Sūnus žuvo bolševikiniuose ka
tinybėje Berlyne. Amerikoje lėjimuose, dukra ir jos vaikai gy
vertėsi nekilnojamo turto parda vena Lietuvoje?
Gyvendama Brooklyne, ener
vimu. Sveikiname sukaktuvinin
ką, uolų “Darbininko” skaityto gingai dalyvavo Apreiškimo pa
rapijos veikloje, buvo uoli pran
ji
ciškonų rėmėja. Mirus vyrui,
Apsipirkimas — “Blusų tur buvo Aušros Vartų parapijos kle
gus”, rengtas Lietuvių Atletų bonijos šeimininkė pas kun. Vy
Klubo spalio 3 ir 4 dienomis tautą Palubinską. Jausdamasi,
Kultūros Židinyje, šiemet su kad jau yra pavargusi ir ieškoda
traukė daug publikos. Abi dienas ma poilsio, buvo išsikėlusi į Clevyko gyvas judėjimas. Apsipirki velandą ir ten kurį laiką gyveno
mas buvo skelbtas ir vietos ame pensininkų namuose. Ten jautė
rikiečių spaudoje, tai atsilankė si vieniša.
daug kitataučių. Židinyje taip
Kurį laiką dar gyveno pri
pat buvo galima ir gerai pavalgy
vačiai, paskui atsikėlė į Putnamo
ti.
seselių globojamą Vilią Maria ir
ten turėjo butuką. Ten ir baigė
Parduodamas Vilniuje baigia
savo dienas. Testamento vykdy
mas statyti namas. Skambinti tel.:
tojas yra kun. Jonas Pakalniškis.
619 345-3627. (sk.)
Kanadoje, Islington, Ont., gyve
Išnuomojamas moteriai kam na sesuo Paulina Šablinskienė,
barys su virtuve. Geras privažia kurios sūnus dalyvavo laido
tuvėse.
59 CENTAI UŽ SVARĄ virš vimas ir netoli krautuvių. Skam
binti popietinėmis valandomis
šimto svarų, tai TRANSPAK fir
PIRŠLYS IEŠKO GYVENI
718 235-3961. Klausti Joseph.
mos nauja kaina. 68 centai —
Išnuomojamas keturių kam MO DRAUGĖS — lietuvaitės
žemiau šimto svarų. Minimumas
barių butas. Kreiptis 718 782- — merginos — našlės —drau
20 dol. Jūsų siuntiniai yra regi
8456.
gės, arba motinos su maža mer
struojami mūsų kompiuteriuose
gaite, arba “single parent”, kuri
55
SVARAI
—
cukrus,
sūris,
ir sekami iki pristatymo jūsų gi
galėtų gyventi kartu ir prižiūrėti
minėms Lietuvoje. TRANS dešros, mėsa, šprotai, aliejus,
senesnio amžiaus žmones ir jų
PAK, 2638 W 69th St., Chica- kava ir Irt., $90. 22 SVARAI
namus, jų turtą, sveikatą ir slau
mažesnis
paketas,
$55.
22
SVA

go, IL 60629. 312 436-7772.
RAI mėsos produktai, aliejus gyti ligoje “Senior Citizens”.
Reikalinga pagalba prižiūrėti $90. Prie visų maisto siuntinių Gali kreiptis gyveną Amerikoje,
vyresnio amžiaus moterį. Pagei galite užsakyti aspirino ir vitami Kanadoje, Lietuvoje ar kitur.
daujamas anglų kalbos mokėji nų. TRANSPAK, 2638 W. 69th Kreiptis Joseph Lugan, c/o John
mas. Skambinti telef. 212 757- St., Chicago, IL 60629, 312436- Conwood, P. O. Box 21270, Jamaica, NY 11421, USA.
3001. Prašyti Jenny. (sk.)
7772.

STIPRIOS PAJĖGOS jSIJUNGĖ J
LIETUVIŲ K. RELIGINĘ ŠALPĄ
Gintė Damušytė, buvusi Lie
tuvių
Informacijos
Centro
vedėja, ir Šv. Juozapo ligoninės
(Yonkers, NY) Patologijos sky
riaus direktorė dr. Nijolė
Bražėnaitė buvo išrinktos į
LKRŠ direktorių tarybą, pra
nešė vysk. Paulius Baltakis per
metinį LKR Šalpos narių su
važiavimą Marijos Nekalto Pra
sidėjimo seserų vienuolyne Putnam, CT, rugsėjo 14-15 dieno
mis.
Gintė Damušytė, nuo šių me
tų pradžios einanti Lietuvos Misaijoje Jungtinėms Tautoms pa
tarėjos pareigas, buvo LKRŠ rei
kalų vedėjo kun. K. Pugėvičiaus
pavaduotoja nuo 1979 m. iki
1991 m.
Ji taip pat vadovavo nuo pat
įsteigimo 1979 m. Lietuvių In
formacijos Centrui New Yorke
ir Washingtone (kur dirbo Vikto
ras Nakas) iki uždarymo 1991 m.
pabaigoje, kada nepriklauso
mybę atstačiusi Lietuva betar
piškai pradėjo rūpintis žinių per
teikimu.

versitete ir užbaigė Innsbrucke,
Austrijoje, 1947 m. Ji reiškėsi
Lietuvių Katalikų Organizacijų
Sąjungoje, Pasaulinėje Katalikių
Moterų Organizacijų Sąjungoje,
VLIKo (Vokietijoje ji buvo vyk
domosios tarybos sekretorė),
Ateitininkuose ir Lietuvių Akty
vistų Fronte. Šiuo metu dr. Bra
žėnaitė vadovauja Šv. Juozapo li
goninės (Yonkers, NY) Patalogijos skyriui.
Dabartinėje LKRŠ direktorių
taryboje taip pat dalyvauja: vysk.
Paulius Baltakis, OFM, Brook
lyn, NY; prel. Vytautas Bal
čiūnas, Putnam, CT; Tėv. Placi
das Barius, OFM, Kennebunkport, ME; Robert Boris, Detroit, MI; kun. Voldemaras Cukuras, Putnam, CT; Jolita Gu
daitytė, Manhattan, KS; kun.
Albertas Kontautas, Boston,
MA; kun. Rapolas Krasauskas,
Putnam, CT; kun. Jonas Pakal
niškis, Douglaston, NY; Antanas
Sabalis, Queens, NY; dr. Rožė
Šomkaitė, S. Orange, NJ; kun.
Kazimieras Stewart, Philadelphia, PA; ir dr. Elona Vaišnienė,
Damušytės
vadovaujamas
New Haven, CT.
LIC tapo patikimiausios infor
(LKRŠ)
macijos šaltinis apie Lietuvą ir į
jį kreipdavosi spaudos ir televizi
jos žurnalistai ne tik iš JAV
ELIZABETH, NJ
didžiosios spaudos ir TV, bet iš
viso pasaulio.
Sesuo Dolorita, OSF, (Albina
Butkus)
iš Elizabetho ir Sės. MiDamušytė turi bakalauro
laipsnį iš politinių mokslų ir isto chelle, iš Michigano, kaip sava
rijos. Ji veikė Ateitininkuose, norės spalio mėnesį išvyksta dar
BATU Ne, Lietuvių Jaunimo Są buotis į Lietuvą. Trejus metus
jungoje, Lietuvių Bendruo jodvi talkins socialinės tarnybos,
menėje bei Frontininkuose. Šią slaugymo, švietimo ir religinio
vasarą
Damušytė
praleido mokymo srityse.
Helen Karalis vadovavo Lie
mėnesį dirbdama
Lietuvos
tuvos
Vyčių 52 kuopos autobuso
užsienio reikalų ministerijoje.
Tai buvo jos trečia kelionė į Lie vasaros ekskursijoje į Pennsylvania, prie Shrine of Our Lady of
tuvą.
Częstochowa. Kadangi buvo
Dr. Nijolė Bražėnaitė yra ilga blogas oras, buvo gautas leidi
metė LKRŠ rėmėja. Dr. Bra mas susirinkti po stogų.
Bertha Delasey, jau dvi
žėnaitė
medicinos
studijas
pradėjo Vytauto Didžiojo uni- dešimt metų, kai rengia bažny
tinės draugijos kasmetines išvy
kas autobusu į Šv. Antano vie
Šventasis Raštas, Senojo te nuolyną ir koplyčias Kennestamento tomas, pranašų kny bunkport, M E. Šiemet rugsėjo
gos, išleista gražiu leidiniu. Iš 21 d. pranciškonai pasveikino
hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų Berthą su gėlėmis ir gimtadienio
išvertė kūn. Antanas Rubšys, tortu, pagerbami ją už ilgus me
kuris profesoriauja Manhattano tus veiklos Altoriaus draugijos ir
kolegijoje ir dėsto Šventąjį Raš vienuolyno naudai. Gimtadie
tą. Knyga turi 670 puslapių. Jos niui skirtą dainą padainavo
kaina 12 dol. Gaunama “Darbi dešimt seminaristų, studijuoja
ninko” administracijoje. Per nčių pranciškonų vienuolyne.
siuntimo išlaidoms pridėti 2 dol.
William Senkus

Kultūros Židinys
visus maloniai kviečia j

VYTAUTO KERNAGIO
KONCERTĄ,
kuris įvyks sekmadienį, 1992 m. spalio 18 d.
2.30 vai. popiet Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd.,
Brooklyn, NY.

Prieš koncertų bus lietuviški pietūs cepelinai, kava, pyragai Ir atsigaivinimas.
įėjimo auka 8 dol. asmeniui.

