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DR. KAZYS BOBELIS LIEKA KANDIDATU
Toks buvo Lietuvos Vyriau
siosios
Rinkimų
Komisijos
sprendimas spalio 8 d. dėl dr.
Kazio Bobelio kandidatūros j
Seimo rinkimus. Komisijos bal
sai pasidalino 7 už, 7 prieš ir 4
susilaikė, kai jai reikėjo nustaty
ti, ar dr. Bobelis buvo neteisėtai
Įregistruotas kandidątu.

Priešinimasis prasideda

Reakcija j tai, kad dr. Bobelis
pažeidė rinkimų įstatymus, pra
sidėjo tuojau pat, kai tik sąrašai
buvo paskelbti. Prasidėjo viešu
laišku, paskelbtu “Lietuvos ai
de” spalio 2 d., adresuotu Vy
riausiajai rinkimų komisijai.
Buvo klausiama: Norėtume
žinoti, ar visi turintys dvigubą
pilietybę kandidatai j Lietuvos
Respublikos Seimą yra raštu at
sisakę kitos valstybės piliečio
priesaikos kaip to reikalauja Sei
mo rinkimų įstatymo 31 straip>nio 3 punkto antra pastraipa:
“Kandidatai, kurie yra davę kitų
valstybių piliečio priesaiką, turi
raštu jos atsisakyti”.
Šį klausimą pateikė Povilas
Katilius, Krikščionių demokratų
partijos valdybos pirmininkas,'
Balys Gajauskas, Politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos prezi
dentas ir Saulius Pečeliūnas,
Demokratų partijos Tarybos pir
mininkas.
Į klausimą Rinkimų Komisija
viešai nieko nepareiškė, bet ji

Kreipimasis
į Lietuvos
žmones
dėl balsavimo
rinkimuose
Ryšium su artėjančiais rinki
mais į Lietuvos parlamentą, spa
lio 8 d. laidoje “Lietuvos aidas”
pirmame puslapyje atspausdino
kreipimąsi į Lietuvos žmones. Jį
pasirašė arti poros šimtų asme
nų,
didžiumoje
Lietuvos
kultūrininkai. Tarp jų yra kunigų
vienuolių, rašytojų, žurnalistų,
archeologų, dainininkų, muzi
kų, teatrologų, aktorių, moksli
ninkų, mokytojų ir kt. Teko pa
stebėti ir Amerikos lietuvį —
Tėv. Leonardą Andriekų, vie
nuolį, poetą.
Kreipimasis pasirašytas 1992
m. spalio 4 d. — Pranciškaus
Asyžiečio dieną. Jame raginama
į naująjį parlamentą rinkti “tau
riausias, šviesiausias asmeny
bes”. Kviečiama remti Santarą
“Už demokratinę Lietuvą”. Joje
yra:
Sąjūdžio koalicija — Lietuvos
Sąjūdis, Piliečių chartija, Politi
nių kalinių sąjunga, Žalioji parti
ja, Žemdirbių sąjūdis ir Darbi
ninkų sąjunga — sąrašas Nr. 1;
Lietuvos tautininkų sąjunga,
Nepriklausomybės partija ir
Ūkininkų sąjunga — sąrašas Nr.
13;
Krikščionių demokratų parti
ja, Politinių kalinių ir tremtinių
sąjunga bei Demokratų partija
— sąrašas Nr. 14.
Po šiuo sąrašu sakoma:
"Tai demokratinės dešiniosios
jėgos, palaikančios išbandytą V.
Landsbergio vadovaujamą ne
priklausomos Lietuvos kūrimo
politiką.
Lietuvos pilieti, rinkėjau, spa
lio 25 d. nuo Tavęs priklausys
tėvynės likimas—laisvės viltis”.

sušaukė savo posėdį ir visą dieną
posėdžiavo, leisdama ir pačiam
kandidatui pasisakyti. Sprendi
mas — K. Bobelis lieka kandida
tu.
Ar pažeidė įstatymą?

Šias eilutes rašant, nebuvo
smulkesnių informacijų apie to
posėdžio eigą, tačiau įdomus yra
“Lietuvos aide” spalio 8 d. at
spausdintas
reportažas “Ar
pažeidė rinkimų įstatymą dr. K.
Bobelis”? Dalis jo pateikiama
“Darbininko” skaitytojams. Tai
iš tikrųjų yra “Laisvosios Euro
pos” radijo žurnalisto Vidmanto
Valiušaičio rašinys. Jis taip pra
deda:
Analizuojant kandidatų į Sei
mo narius sąrašus, iš karto akį
patraukia Viktoro Petkaus vado
vaujamos Krikščionių demokra
tų sąjungos bei Stasio Buške
vičiaus vadovaujamos Jaunosios
Lietuvos jungtinio sąrašo prie
kyje įrašytas asmuo. Tai Jungti
nių Amerikos Valstijų pilietis,
paskutinysis VLIKo pirmininkas
dr. Kazys Bobelis. Tarp kandida
tų į Seimo narius tai vienintelis
autentiškas lietuvių išeivijos at
stovas...
Kę sako įstatymas
ir kaip įvyko?
Seimo rinkimų įstatymo 2-asis
straipsnis nurodo, kad kandida
tas į Seimo narius privalo būti
ne jaunesnis kaip 21-erių metų
amžiaus ir pastaruosius trejus
metus turi būti išgyvenęs Lietu
voje. Šis įstatymo straipsnis ir
tapo pagrindine kliūtimi išeivi
jos politikams.
O kaipgi su šiuo įstatymo para
grafo pavyko susidoroti dr. Bo
beliui ir įsiregistruoti kandidatų
sąraše?
Vyriausiosios komisijos pirmi
ninko pavaduotojas V. Duoba
“Laisvosios Europos” radijui aiš
kino, kad komisija, gavusi Bobe
lio pareiškimą registruotis kan
didatu į Seimą (Buvo nurodyta,
jog jis gyvenąs Kaune), kreipėsi
į Kauno savivaldybę ir iš ten
gavo atsakymą, kad nurodytas
asmuo iš tiesų turi butą Kaune,
tačiau nustatyti ar tikrai pasta
ruosius trejus metus jis gyveno
Lietuvoje, jie neturi galimybių.

Pasikalbėjimas Vilniuje
V. Valiušaitis: Gerbiamas pir
mininke, Seimo rinkimų įsta
tymo antrasis straipsnis nurodo,
jog kandidatai į Lietuvos Seimą
privalo būti ne jaunesni kaip 21erių metų amžiaus ir pastaruo
sius trejus metus turi būti gy
venę Lietuvoje. Kaip atrodo, ne ,
visi iškelti kandidatai atitinka šį
reikalavimą. Pavyzdžiui, Mari
jampolės apygardoje kandida- ,
tuojąs iš Amerikos atvykęs dr.
Kazys Bobelis... Ką Jūs į tai
galėtumėte atsakyti?

Kaunas neturi
galimybių nustatyti
Pirmininkas: Taip, iš tikrųjų '
kai kurie Vyriausiosios rinkimų
komisijos nariai kalbėjo apie tai,
jog Kazys Bobelis pastaruosius
trejus metus negyveno Lietuvo
je ir, remiantis šiuo straipsniu,
būtų reikalinga jį neregistruoti
kandidatu į Seimo deputatus.
Kadangi anketoje, kurią Bo
belis užpildė, buvo nurodyta,
kad jis gyvena Kaune, mes pa
prašėme Kauno miesto migraci
jos tarybos viršininką, kad jis
mums atsakytų į šią mūsų kai ku
rių komisijos narių abejonę.
Ir štai aš galiu pacituoti jo raš
tą, kuriame pranešama, kad pa
gal jų turimus duomenis “ponas
Kazys Bobelis šiuo metu nuolat
gyvena Kaune”, nurodomas jo
adresas ir toliau rašoma:, “ar tik-

rai paskutinius trejus metus plo
nas Bobelis faktiškai nuolat gy
vena Lietuvos Respublikoje, nu
statyti neturime galimybės, ka
dangi gana dažnai asmenys pagal
savo faktišką gyvenamąją vietą
dėl įvairių priežasčių gyvena ne
registruoti”.
Na ir užtat, gavus šį raštą, Vy
riausioji rinkimų komisija apsi
sprendė dėl pono Bobelio įregi
stravimo jo naudai, kadangi nėra
patikimų duomenų, įrodančių,
jog jis pažeidė Seimo rinkimų
įstatymo 2-o straipsnio reikalavi
mus.
V. Valiušaitis: Bet faktiškai
nereikia būti ekspertu, norint
nustatyti, jog dr. Bobelis tikrai
negyveno trejus pastaruosius
metus Lietuvoje...
(nukelta į 2 psl.i

Gintarų prekybininkai Klaipėdoje, teatro aikštėje. Nuotr. Vik
toro Kapočiaus

MAŽUMŲ KLAUSIMAS JUNGTINĖSE TAUTOSE
— Baltijos valstybių atstovai aiškina svariais argumentais —
Spalio 8 d. Lietuva ir Rusija
padarė pareiškimus Jungtinių
Tautų Trečiajame komitete apie
tautinių mažumų padėtį Baltijos
valstybėse. Komitetas svarsto
socialinius, humanitarinius ir
kultūrinius klausimus, tuo metu
diskutavo rasinę diskriminaciją
ir tautos apsisprendimo teisę.

ribų tapo mažumomis naujose
suvereniose valstybėse, ir šimtai
tūkstančių jų tapo diskriminaci
jos objektais Latvijoje ir Estijo
je.

aparteidą ir disidentų perse kloji
mą buvusiuose socialistiniuose
kraštuose, nes visi tie veiksmai
irgi vyko įstatymų ribose.
Ką sakyti rusams, norintiems,
Jo kaltinimu, rusai ir kitos bet negalintiems, tapti piliečiais
mažumos teisiniais aktais yra iš Estijoje ir Latvijoje, kai kaimy
jungiami iš politinio proceso ninėje Lietuvoje jie gali, tęsė
šiuose kraštuose. Anot Paršiko- Rusijos atstovas.
vo, nors Estijos vyriausybė tvir
Rusas kaltina
BaltiečiŲ vardu
tina, kad jos mažumų sprendi
kalba Damušytė
Rusijos atstovas Vladimir Pa- mai yra remiami valstybės Kon
ršikov tame komitete aiškino, stitucija, tereikia prisiminti na
Kalbėdama Lietuvos, Latvijos
kad 25 milijonai rusų už Rusijos cių . Represijas, Pietų Afrikos ir Estijos vardu, Liėtūvos Misi
jos patarėja Gintė Damušytė aiš
kino, kad Baltijos kraštai, kaip
daugiatautės valstybės, stebėti
nai gerai tvarko mažumų intere
sus, nepaisant pereinamojo lai
kotarpio sunkumų ir pastarųjų
50 metų demokratinės deforma
cijos.
Komunistiniams
režimams
griūvant, kituose kraštuose iški
lo kruvini etniniai neramumai,
su imperijų karinių pajėgų ir
ginklų panaudojimu, o Baltijos
valstybėse buvo ir tebėra atvir
kščiai. Atgavusios nepriklauso
mybę taikingu būdu, Estijos,
Latvijos ir Lietuvos teritorijoje
įvairių tautinių bendrijų žmonės
gyvena taikų, draugišką gyveni
mą.

Ji taip pat pastebėjo, kad, nors
tautos apsisprendimas buvo 50
metų neleistas Baltijos val
stybėm, ir šis klausimas buvo
Jungtinių Tautų ignoruojamas,
viliamasi, kad bus galima iš tų
klaidų pasimokyti.

Oficialus aiškinimas
Toliau Duoba taip aiškino:
“Jie atsakė, kad neturi visų
duomenų, kada jis yra gavęs Lie
tuvos piliečio pažymėjimą. Kad
jis čia jau atvažinėja ir gyvena —
tai jau senokai, suprantat. Pi
liečio pažymėjimą — kad jis yra
Lietuvos pilietis — yra įsiforminęs seniai. Toks būtų kiek dvi
prasmiškas atsakymas iš vienos
pusės. Ir iš kitos pusės, yra toks
dalykas, kad jis išvažiavęs iš Lie
tuvos, jis gyvenęs iki 1940-ųjų
metų Lietuvoje”.
Taip, bet Rinkimų įstatyme
yra labai aiškiai pasakyta: “pasta
ruosius trejus metus”. Kada kas
kur gyveno anksčiau, apie tai
Rinkimų įstatymas nekalba...
Paprašytas pacituoti minėtą
Kauno savivaldybės pažymą ir
nurodyti dokumentą išdavusio
valdininko pareigas bei pavardę,
Duoba susilaikė nuo šios paslau
gos, motyvuodamas laiko stoka
ir užimtumu.
Teko atvykti į Vilnių ir pasi
kalbėti su pačiu Vyriausiosios
rinkimų komisijos pirmiųinku
Vaclovu Litvinu. Štai mūsų po
kalbio įrašas:

Dr. Kazys Bobelis kalba Vyriausiosios Rinkimų Komisijos posėdyje spalio 8 d., Vilniuje.
Dešinėje, antroje eilėje — Bobelį remiančios Krikščionių demokratų sąjungos pirmi
ninkas Viktoras Petkus. Nuotrauka iš "Lietuvos aido .

JAV LB XIII TARYBOS ANTROJI SESIJA
KĘSTUTIS K. MIKLAS
(tęsinys iš pereitos laidos)
Po intervencijos į U. S. Defense Mapping Agency dėfoVilniaus krašto priskyrimo Gudijos
respublikai, gautas pažadas, kad
klaida bus atitaisyta žemėlapio
1993 m. laidoje.
Taip pat buvo protestuota dėl
Kaliningrado (buv. Karaliau
čiaus) srities priskyrimo Rusijai.
Ta proga priminta, kad 1945 m.
Potsdamo konferencijoje ši sritis
buvo pavesta Sovietų Sąjungai
tik administruoti, ir šios srities
priklausomumas dar nėra forma
liai išspręstas.
Gečys informavo, kad lapkri
čio 7-8 dienomis Washingtone jo

vadovaujama taryba kartu su So
cialinių reikalų taryba, bendra
darbiaujant su Lietuvos ambasa
da, šaukia išeivijos organizacijų
vadovų konferenciją dėl efektin
gesnio planavimo ir teikimo pa
galbos Lietuvai. O ateinančių
metų kovo pradžioje, taip pat
Washingtone, Lietuvos 75 metų
nepriklausomyl>ės
atstatymo
proga bus sušaukta mokslinė
konferencija Baltijos valstybių
klausimams nagrinėti.

Dėl apygardų ribų
Šiuo klausimu kalbėjo krašto
valdybos vicepirmininkas orga
nizaciniam reikalam Gintaras
Čepas. Kai kurios apygardos te
ritoriniu atžvilgiu yra per di
delės ir neturi tinkamo rvšio su

apylinkėmis. Kai kurios apy
linkės administraciniai yra pri
skirtos prie vienos apygardos, o
rinkimams į LB tarybą priskiria
mos prie kitos. Pavyzdžiui, Buffalo ir Rochesterio apylinkės ad
ministraciniai priklauso Ohio
apygardai, bet rinkimams jos
priskiriamos prie New Yorko.
Pasiūlyta, kad tai būtų ap
svarstyta ir pateikta ateinančiai
sesijai.
Piniginė apyvarta

Krašto valdybos piniginę apy
skaitą pateikė valdybos vicepir
mininkas finansų reikalams Jo
nas Vainius. Iš pereitos valdybos
perimta $60,807.

(nukelta į 4 psl.)

Baltiečiai buvo
mažuma imperijoje

Kaip buvusios sovietų imperi
jos kaliniai, Baltijos žmonės
pažino okupanto diskriminacinę
politiką, kuri pažeidė žmogaus
teises. Šeši milijonai baltiečių
dviejų šimtų septyniasdešimt
milijonų sovietų gyventojų tarpe
buvo mažuma centralizuotoje,
vientisoje imperijoje, kurią do
minavo rusai, nors pasak Damušytės,rusų žmonės ir kultūra
taip pat nukentėjo nuo komuni
zmo.
— Mūsų vietinių gyventojų
skaičiai buvo naikinami trėmi
mais į Sibirą. Agresyvi rusifikaci
jos politika prievartiniu planu
vedė vietines kalbas prie sunai
kinimo.
Strateginė sovietų imigracijos
politika buvo vykdoma, norint
kolonizuoti mūsų teritorijas im-

(nukelta į 2 psl.)

NORINT SUAKTYVINTI PARAMĄ LIETUVAI

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkui Vytautui Landsbergiui lankantis
Kultūros Židinyje rugsėjo 28 d. Iš k.: Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Tautose Ani
cetas Simutis, New Yorko miesto councilman Walter Ward, Vytautas Landsbergis,
New York valstijos assemblyman Fredrick Schmidt, Lietuvos ambasadorius VVashingtone Stasys Lozoraitis, vysk. Paulius A. Baltakis, OFM. Nuotr. Liudo Tamošaičio

MAŽUMŲ KLAUSIMAS JUNGTINĖSE TAUTOSE
(atkelta iš 7 psl.)
palikimas, su kuriuo Baltijos val
portuotais darbininkais........ Šie stybės turi susidoroti.
svetimi darbininkai praskiedė
Kai šiuo metu ankstyvosios
vietinių gyventojų skaičių, pa privilegijos imigrantams dau
statant baltiečius, ypatingai giau nebetaikomos, susidaro pri
estus ir latvius, į demografiniai vilegijų netekusiųjų tarpe klai
nepalankių padėtį jų pačių kraš dingas vaizdas, lyg tai būtų vyk
te, — aiškino Lietuvos Misijos doma jiems etninė diskriminaci
atstovė, pateikdama šių drama ja. Šiame istoriniame fone Balti
tiškų statistikų kaip liudijimų: jos valstybės bando eliminuoti
1939 m. estai sudarė 88% Estijos diskriminacijų ir stengiasi atitai
gyventojų, 1989 m. jų buvo syti praeities neteisybes.
62%. Latviai sudarė 75% Latvi
Toliau Lietuvos Misijos at
jos gyventojų 1939 m., o 1989 stovė pateikė pavyzdžių, kaip
m. tas skaičius nukrito iki 52%. bandoma sovietų okupacijos pa
Lietuviai pajėgė savo krašte iš likimų pakeisti naujųja politika,
laikyti stipresnę daugumų, t.y., įstatymais ir švietimu, kurių tik
apie 80%.
slas yra užtikrinti visų piliečių,
Praeities palikimas
visų tautinių bendrijų- teises
ir nauji įstatymai
puoselėti savo kalbų, kultūrų ir
— Nepaneigiame, kad etninė papročius, atsižvelgiant į visų in
įtampa egzistuoja,-tęsė Damu- teresus.
— Naivu galvoti, — tęsė Dašytė, nes 50 metų sovietų prie
spaudos padarė savo: diskrimi mušytė, kad visos problemos
nacija, prieš baltiečius gyvena bus išspręstos demokratizacija,
mųjų butų ir darbų paskirstyme; kad sunkieji klausimai, kaip,
jų išstūmimas iš banko, ryšių, pvz., nedarbas, infliacija ir įsi
jūrininkystės, prekybos, ge skolinimas, yra dar labiau apsun
ležinkelių, civilinės aviacijos ir kinami svetimos kariuomenės
kitų sektorių; rusų kolonistų per buvimu nepriklausomos vals
svara įmonių direktorių ir darbi tybės teritorijoje. Estai, latviai
ninkų eilėse, ypatingai karinės ir lietuviai sovietų okupacijos lai
pramonės srityse, ir pan. Tai yra kais išlaikė savo tautinį, kultūrinį

DR. KAZYS BOBELIS
LIEKA KANDIDATU

ir religinį tapatumų ir kaip tik
dėl to yra jautrūs tautinių ben
drijų teisėm ir tautiniam oru
mui.
Dėl šios istorinės patirties
Baltijos valstybės įtariančiai ver
tina tuos, kurie anksčiau prakti
kavo diskriminacijų, o dabar pre
tenduoja į mažumų globėjo vaid
menį — ir dar grasindami karine
intervencija.
— Todėl sveikiname Jungti
nių Tautų žygius eliminuoti
diskriminacijų ir pripažįstame
tolimesnės akcijos reikalingumų,
— kalbėjo Lietuvos Misijos at
stovė, nes rasizmas kyla dėl
ignorancijos ir prietaringumo, o
geriausi tam vaistai — švietimas.
Išreikšdama Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos ryžtų garantuoti
tautinių mažumų teises, Damušytė palinkėjo kaimyninėm
valstybėm ieškoti tarpusavio su
sipratimo ir kartu su Baltijos val
stybėm kelti savo piliečių sųmoningumų.
Pasisako ir Latvijos
bei Estijos atstovai
Pasinaudodamos savo teise at
sakyti į Rusijos pareiškimų, Esti
ja ir Latvija prašė balso. Estijos
Misijos atstovas dr. Heino Ainso
pažymėjo, kad, prasižengdami
Genevos 1949 m. konvencijai,
sovietai okupacijos laikotarpyje
vykdė masinius estų trėmimus.
Tame pačiame periode, pa
stebėjo Ainso, apie 8 milijonai
svetimų darbininkų atvyko į
Estijų dirbti. Apie 600,000 jų
užsiliko, kai Estija atstatė ne
priklausomybę.
Vadinti Estijos pilietybės įsta
tymų diskriminaciniu, kaip Rusi
jos atstovas teigė, būtų netikslu,
sakė estas, nes jis suteikia gali
mybę į pilietybę trejų metų bė
gyje. Tačiau, atrodo, kad yra di
desnis susidomėjimas Estijos pi
lietybe Maskvoje negu pačioje
Estijoje, nes lig šiol tik 6000 vra
padavę prašymus tapti piliečiais,
baigė estas.

Gerai žinodama, kad artimoje
ateityje Lietuva tam tikram lai
kui bus reikalinga gausesnės hu
manitarinės paramos, Lietuvos
Ambasada Washingtone, ben
dradarbiaudama su JAV Lietu
vių Bendruomenės Socialinių ir
Visuomeninių reikalų tarybomis,
lapkričio 7 ir 8 dienomis Washingtone, DC, šaukia pagalbų
Lietuvai teikiančių išeivijos lie
tuvių
organizacijų,
šalpos
sambūrių ir šalpos darbo aktyvi
stų konferencijų. Konferencijos
tikslas — efektingesnės pagalbos
Lietuvai teikimas per tikslingesnį planavimų, sustiprintų
koordinacijų ir pagerintų komu
nikacijų.
Konferencija pradedama lapk
ričio 7 d., šeštadienį, 9 vai. ryto
ir baigiama sekmadienį, lapk
ričio 8 d., 4 vai. popiet. Abi die
nas konferencijos posėdžiai vyks
Washington Marriott Georgetown viešbutyje, 1221 22nd
Street, NW, Washington, D. C.
20037. Šeštadienio vakarų, 7:30
vai., Lietuvos Ambasada (2622
16th Street, NW), konferencijos
dalyviams ruošia priėmimų.
Konferencijos metu pakvie
stieji JAV valdžios atstovai, tie
tuvių šalpos organizacijų bei vie
netų atstovai simpoziumų for
moje diskutuos klausimus ir ap
tars problemas humanitarinės
paramos Lietuvai reikalu.
Konferencijos organizatoriai
yra kontaktavę daug jiems žino
mų paramų teikiančių organiza
cijų bei vienetų vadovų. Bandy
ta pasiekti ir individualius akty
vistus, konkrečia asmeniška
veikla daug padedančius Lietu
vai. Konferencijai rodomas dide
lis dėmesys, gausiai jų planuoja
ma konferencijoje dalyvauti. Or
ganizatoriai tačiau pripažįsta,
kad ne visi paramų Lietuvai tei
kiantys vienetai jiems yra žino
mi, tuo labiau ne visi pavieniui
veikiantys aktyvistai. O norė
tųsi, kad visi būtų pakviesti ir
gausiai
atstovaujami.
Šiuo
straipsniu tad bandoma pasiekti
tuos, kurių negalėjome laiškais
pasiekti.
Minėtame Marriott viešbuty
je papigintomis kainomis yra
gauti kambariai konferencijos
dalyvių nakvynei. Kambarių kai
nos: $83 visam asmeniui ir $88

Latvijos atstovė Sandra Kalnie
te pasveikino Rusijos atstovo iš
reikštų įsitikinimų, kad RusijosLatvijos problemas bus galima
išspręsti prie derybų stalo.Tačiau, pastebėjo Kalniete,
kol kas jokios dvišalės sutartys
nebuvo ratifikuotos tarp Latvijos
ir Rusijos.
Atsakydamas į Estijos ir Latvi
jos pasisakymus, Rusijos atsto
vas pasakė, kad akivaizdžiai ma
tyti, jog, turint tuos pačius fak
tus, galima juos kitaip interpre
tuoti. Jis pasveikino Latvijos ir
Estijos sutikimų priimti Jungti
nių Tautų delegacijas investiguoti jų krašte gyvenančių etni
nių grupių padėtį ir išreiškė viltį,
kad teisybė bus surasta ir atsi
spindės abiejų kraštų įstatymuo
se. (Lietuvių Misija Jungtinėms
Tautoms)

Klausimas, ar tas įstatymas tobu
las ir sff* labai teisingas reikalavi
Abejonės ir įrodymai
mas taikyti kandidatams trejų
Pirmininkas: Kiekviena abe metų sėslumo cenzų, yra pašali
jonė, kuri iškyla, turi būti įrodo nis.
ma. O nesant pakankamai įrody
Faktas, jog dabar galiojantis
mų, visos abejonės yra traktuoja įstatymas yra būtent toks ir nie
mos naudai to asmens, kuriam kam nevalia jo laužyti. O ypač
yra pareikšti kaltinimai.
busimiesiems Seimo nariams.
Pasikalbėjimo autorius Va- Kitaip vargu ar galima būtų lauk
liušaitis dar prideda: “Ponui Lit ti iš visuomenės, kad ji gerbtų
vinui pastebėjome, jog, norint Seimų ir laikytųsi jo priimtų įsta
įsitikinti, kad dr. Bobelis tikrai tymų, jei kandidatai tik pažei
pastaruosius trejus metus negy sdami įstatymus taptų Seimo na
veno Lietuvoje, komisijai būtų riais. ..
užtekę kreiptis į patį kandidatų
su
paprasčiausiu
klausimu:
“Daktare Bobeli, ar tiesa, kad
pastaruosius trejus metus Jūs
tikrai gyvenote Lietuvoje ”? Atpultų bet kokie susirašinėjimai
su vingriais savivaldybių biurok
ratais. Ar nemėgino tokiu būdu
šalinti neaiškumus Vyriausioji
rinkimų komisija? Ponas Litvi
nas tai paneigė.
Tiesa, jis pridūrė, kad ne visi
komisijos nariai balsavo už Bo
belio įregistravimų, tačiau, kaip
pirmininkas, jis turėjęs paklusti
komisijos narių daugumos nuo
monei”.
Autorius laikosi nuomonės,
jog visiškai akivaizdu, kad šio
kandidato įregistravimo atveju
yra pažeistas Rinkimų įstaty mas.
Minint tragiškas Medininkų metines Antakalnio kapinėse, Vilniuje. Nuotr. L. Kulbienės
(atkelta iš 1 psl.)

dviem asmenims kambaryje.
Viešbučio telefonas: (202)-8721500. Užsakant kambarį, pa
stebėti, kad dalyvaujama. “Lithuanian conference”.
Konferencijos dalyvių regist
racijų vykdo JAV LB Visuomeni
nių reikalų įstaiga: Rašyti: Lithuanian American Community,
Ine., Public Affairs Office, 2060
N. 14th Street (Suite 217), Arlington, VA 22201. Telef.: (703)
524-0698. Registruojantis pri

siunčiamas registracijos moke
stis $50. Jo prašoma padengimui
bendrų priešpiečių ir kitų su
konferencijos ruoša susijusių iš
laidų.
Išeivija stipriai talkina Lietu
vai. Dar daugiau jai galėsime
padėti suglaudę gretas, efektin
giau planuodami veiklų bei savo
tarpe jų koordinuodami. Privalo
me pagelbėti Lietuvai šiuo jai
kritišku laiku.
A. S. Gečys

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose
reikaluose.Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St., Simsbury, CT 06070. Tel. 203 651-0261.
SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Fbrest
P*way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tavęs. 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 ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių
apdraudimai, IncomeTax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY.
TeL 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminė
ti, kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. 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 Bell Baking Co. Lietuviš
ka ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04Junction Blvd.,
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA”. WINC-FM
90.5, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Anburn, MA 01501. Tel. 508 753-7232
NEW YORK-NE JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 11364. TeL 718 229-9134arba 718428-4552. Fax 718 7693302.
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
leidimų praktikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - "U etųvos 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 JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja visuo
se teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadway,
Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 962-5810.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI
PRISTATOMI I VISAS KAPINES
NEW YORK, NEW JERSEY
IR CONNECT1CUT VALSTIJOSE.
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

A

NENORIAIS

66 r#6 80 ST. MIDDLE
0Į&ENSN.Y. 11379

VILLAGE,

PHONES (718) 326- 1282; 326-3ISO
TAI MOSU VIENINTELE VIETA

- GAUSI PAKODC SALE

*• LĖKTUVAI
*• LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
-r autobusai
*■ NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
* ĮDOMIŲ vietų lankymas
GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ
MOKĖTI GAUMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

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

Audringi rinkimų laikai
Pasaulis vėl pasidarė nera laisvę. Čia lankė lietuvių susirin
mus. Sunkiai išsilaisvina tautos kimus. Būdamas senatoriumi, jis
iš buvusių jungtinių valstybių, ir toliau padės atsikūrusiai Lie
sunkiai organizuoja savo neprik tuvai.
lausomų gyvenimų. Vieni užkliu
Ir kitose valstijose balsuokime
do kitus, pažeidžia tautinius už lietuvių draugus, atmesdami
jausmus, taip įtampa ir didėja.
tuos, kurie Lietuvai nenaudinga
Daug kur vykdomi rinkimai. prasme rėmė Kongrese ir Senate
Televizija įjungiama į rinkiminę JAV ekonominės paramos teiki
propagandų. Jei anksčiau kandi mų Rusijai.
datai kalbėjo salėse, aikštėse, ir
Vyksta rinkimai ir buvusiose
ten visi pikti žodžiai pasilikdavo, sovietinėse respublikose. Paste
tai dabar televizija parodo visai bime, kad vėl. į valdžių grįžta
tautai ir visam pasauliui. Įtampa buvę komunistinio režimo atsto
ir erzelis pasidaro visuotinis. Ir vai.
žiūrovas bei klausytojas turi nu
Gruzijoje išrinktas buvęs So
stebęs nusivilti, kai tiek daug vietų Sąjungos užsienio reikalų
tuščių žodžių pasakoma.
ministeris Ševardnadze. Gal jam
Amerikos lietuviai irgi stovi pasiseks išvesti Gruziją iš vargų
prieš šio krašto rinkimus. Anks ir sustiprinti jos nepriklauso
čiau gal dauguma lietuvių pasi mybę. Būdamas Sovietų Sąjun
sakė už respublikonų kandidatų gos užsienio reikalų ministru,
į prezidentus. Dabar lietuviai Ševardnadze buvo nuosaikus,
svyruoja, nes dabartinis prezi įžvalgus. Tai leidžia galvoti, kad
dentas savotiškai apvylė į Sovie jis supranta reikalų ir tikrai norės
tų Sąjungų įjungtas tautas. Prezi padėti savo kraštui, o ne komu
dentas norėjo išgelbėti ir Sąjun- nistų partijai.
gąir Gorbačiovą, bet Sovietų SųBus rinkimai ir Lietuvoje. Iš
junga ir Gorbačiovas krito. Ame ten ateina šiurpios kalbos. Nie
rikos prezidentas delsė pripažin kas nesidžiaugia laisve, neprik
ti Lietuvų ir kitas atsikuriančias lausomybe, niekas nekalba apie
respublikas, kurios buvo jėga krašto atstatymų, išsaugojimų, o
įjungtos į Sąjungų.
tik kaltina Landsbergį. Parla
Kaip ten bebūtų, raginame mento kairieji visų laiką trukdė
dalyvauti rinkimuose. Tai di „ Landsbergiutvadovaptikraųštui
džiausia demokratijosprivįlegi^„Juuišugdyti neprildausomų g^veja, dėl kurios pavergtos tautos nimų, sustiprinti ekonomijų.
taip atkakliai kovoja. Pasinaudo
Atsiplėšus nuo Sovietų Sąjun
kime šia privilegija ir balsuoki
gos, buvo ir yra sunku
at
me. Balsuokime pagal savo iš
sistoti ant kojų. Reikia nugalėti
mintį, kaip kam atrodo. Balsuo
daugybę sunkumų. Kai bent ko
dami stiprinsime šio krašto de
kiai reformai priešinasi parla
mokratijų.
mentas, tai- ką gali padaryti.
Bus renkama ir kitų - įvairių Todėl ir šimtai kaltinimų tam
valdžios pareigūnų. Pasisakyki žmogui, kuris nuoširdžiai rūpi
me už tuos, kurie Lietuvai buvo nasi Lietuvos ateitimi. Rinki
draugiški. New Yorko valstijoje minė propaganda jau tiek įsisiū
toks yra senatorius Alfonse D’A- bavo, kad net paperkant degtine
mato. Jis vėl kandidatuoja nau sukama į kairę.
Buvę komunistų partijos na
jam terminui. Jis lankėsi Lietuj
voje, visur kalbėjo už Lietuvos riai dabar vėl pakėlė galvas, vi-

Prel. Juozas Prunskis yra vie
nas žymiausių lietuvių laikrašti
ninkų, žurnalistikai paskyręs
savo gyvenimų. Žurnalisto darbų
jis nuo seno gerai susiorganiza
vo, susitelkė daugybę paran
kinės medžiagos įvairiais klausi
mais. Rūpestingai registruoja
savo straipsnius kur, kada ir apie
ką parašė. Redagavo įvairius
laikraščius, išleido net 37 kny
gas.
Kaip publicistas, jis yra krikš
čionybės puoselėtojas, jos idėjų
skleidėjas visuose galimuose
frontuose. Tame pačiame plane
susitiko ir su komunizmo grėsme
ir jai paskyrė daugybę savo
straipsnių ir knygų.
Lietuvių žurnalistų tarpe var
gu ar rasime kitų tokį profesiona
lų žurnalistų, kuris būtų taip or
ganizuotas ir tiek daug prirašęs
straipsnių, išleidęs knygų. Su
naudodamas darbui mažiausiai
laiko, jis yra viena iš vikriausių
lietuviškojo žurnalizmo plunk
snų.

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS
NEGRĮŽTA ARKLIU
m .
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje
ANTANAS RUBŠYS
Manhattan College

Senųjų Delfų centras yra maž
daug 190x135 m dydžio Šventa
sis laukas. Įeiname į jį pietinia
me kampe per plačius vartus.
Įžulni šventoji gatvė veda į
Šventojo lauko terasas. Jos šo
nuose aibė marmuro liūtų — likučiųįvairių pastatų, kuriūos ka
daise Delfams pastatė dėkingi
graikų miestai ar giminės.
Šventoji gatvė sukasi į dešinę
ir užveda į pirmąją terasų.
Posūkio kairėje stovi puikiai at
statytas Atėniečių iždas iš V a.
prieš Kristų. Šventoji gatvė pra
veda pro Sfinksės pjedestalų, —
pati Sfinksė nūdien stovi muzie
juje, — ir atveda prie Apolono
šventovės. Gidė pakartotinai pa
stebi, kad Apolono šventovė ke
liskart nukentėjo nuo žemės •
drebėjimo, o liekanos, kurias
savo akimis matome, priklauso
šventovei, statytai 510 m. ir at
naujintai TV a. prieš Kristų.
Sprendžiant iš kolonų, ši Apolo

~ ~
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no šventovė buvo doriečių sti
liaus.

Priešais Apolono šventovę
stovi kunigės Pitijos auksinio tri
kojo pjedestalas. Pitija buvo
svarbi Apolono orakulo moteris.
Pasodinta ant trikojo viršum iš
žemės kylančių garų, ji išgyven-

Šalia savo žurnalistinio darbo
jis garsėja kaip nuostabus mece
natas, savo aukomis remiantis
įvairius lietuviškus projektus.
Skiria stambių paramų lietuviš-

sur kandidatuoja, veržte veržiasi
į valdžių.
Lietuvoje dabar didelis chao
sas, siaučia mafija, siaučia pa
dugnės ir blogis. Argi tiek betro
kšta Lietuvos gyventojai taip
imti ir subyrėti? Argi negali at
skirti demokratijos nuo diktatūrinio režimo, kuris vėl
grąžins prievartų, net ko gero
trėmimus į Sibirą? Argi dėl to
buvo atkurta Lietuvos respubli
kos nepriklausomybė, kad pa
tektų į tokį chaosų ir taip su
byrėtų?
Reikia visiems blaiviai ir pozi
tyviai žiūrėti į reikalus, padėti
Lietuvai. Komunistinis elemen
tas per daug dominavo, trukdė
ugdyti. demokratijų ir pažangų.
LietiiVk turi būti pažangi laisva
respublika ir eiti drauge su ki
tom Vakarų laisvom respubli
kom, kurti naujų gražų demok
ratinį rytojų. Buvę valdžios po
nai vėl nori grįžti į valdžių. Ar
tai bus laisvos nepriklausomos
Lietuvos demokratinis stiprini
mas?
Užsienio lietuviai ir čia gali
daug padėti, privačiai susirišdami su savo pažįstamais Lietuvo
je, per draugus, pažįstamus
Amerikos valdžioje. Lietuvos
kelias į demokratinę ateitį turi
būti saugus!

davo transų — savotiškų ekstazę.
Tada jai buvo užduodami klausi
mai atsakyti. Šventovės kunigai
jos atsakymus ir murmėjimus,
duotus transo būklėje, aiškinda
vo ir persakydavo miglotu ir dvi
prasmišku posakiu. Jų žodis
buvo laikomas neklaidingu.
Apolono orakulo atsakymai
turėjo didelę svarbų graikų reli
giniame gyvenime ir buityje. Jie
darė įtakų į nuosprendžius apie
sveikatų ir ligų, taikų ir karų, naujasėdijas ir emigracijų, nusikalti
mų ir bausmę. Orakulo šventovė
turėjo ir platų tarptautinį pre
stižų, nes buvo šventa vieta —
graikų vienybės simbolis. Būda
ma šventa vieta, ji įkūnijo graikų
išmintį — dievų mokymų. Pa

Apolono šventovė Delfuose. Nuotr. kun. prof. Antano Rublio

PREL. DR. JUOZAS PRUNSKIS ŽURNALISTIKOS VIKRI PLUNKSNA
kiems
laikraščiams,
patrio fakultetų ir jį baigė. Kunigu
tinėms ir katalikiškoms organiza įšventintas 1932 m. gegužės 23
cijoms, konkursams. Savo san d. Vėliau kurį laikų dar studijavo
taupas jis įprasmina parama lie teisę.
tuviškai kultūrinei veiklai.
Nuo 1932 iki 1934 metų buvo
Ir šis žmogus — kunigas, pre Kupiškio vikaras ir vidurinės
latas, žurnalistas ir mecenatas mokyklos kapelionas. Spaudoje
šiemet mini savo amžiaus 85 me pradėjęs reikštis jau 1922 m.,
tų sukaktį, gegužės 23 d. pa tuo metu vis labiau ir labiau įsi
minėjo savo kunigystės 60 metų traukė į šį darbų. Vyskupija pa
sukaktį.
stebėjo jį ir įvertino jo talentų,
atkėlė į Kaunu.
Kodėl pasirinko kunigystę?
Redaktoriaus kėdėje
Juozas Prunskis gimė 1907 m.

išplėtoti pažangių krikščionybę,
supažindinti su Vakarų pažangia
kultūra. Visi jie buvo ateitinin
kai, dinamiški žmonės.
Kun. Prunskis buvo pakvies
tas to dienraščio vyriausiuoju re
daktoriumi. Ir juo buvo J9361939 m. Kolektyvo nariai ateida
vo iš eilės vienų dienų per savaitę
dirbti redakcijoje.

1939 m. kun. Prunskis perėjo
į Katalikų Veikimo Centrų ir ten
dirbo iki 1940 m., iki sovietinės
okupacijos.
gruodžio 22 d. Zvilbučių kaime,
Sovietai jau tų metų liepos
1935-36 metais jis buvo “Mū
Daugelių valsčiuje,
Utenos sų laikraščio” religinio skyriaus mėnesį pradėjo suiminėti žmo
apskrityje.
Mokėsi
Utenos redaktoriumi. Šį populiarų laik nes, kurie jiems atrodė pavojin
Saulės progimnazijoje, 1925 m. raštį redagavo rašytojas Juozas gi. Tokių tarpe buvo ir kun.
baigė Rokiškio gimnazijų. Tada Grušas, vėliau pagarsėjęs kaip Prunskis. Iš Kauno jis trumpam
labai trūko mokytojų, tad jis dve dramaturgas, kelių stambių be buvo pasitraukęs į tėviškę, bet
jus metus mokytojavo pradžios letristinių veikalų autorius.
ten gavo pranešimų, kad ne
mokykloje.
grįžtų į Kaunu, jis esųs išvežamų
Kaune tuo metu jaunieji kata jų surašė. Tada 1940 m. liepos
Galėjo ir toliau likti mokyklo
je, galėjo paveldėti ir stambokų likai inteligentai sėkmingai leido mėn. slapta ir pavojingai jis
tėvų ūkį, nes namuose buvo vy dienraštį “XX Amžių”. Apie perėjo Vokietijos sienų.
riausias, bet, besimokydamas dienraštį susitelkė geriausios in
gimnazijoje, būdamas ateitinin telektualinės pajėgos: prof. Jo
iškeliauja j pasaulį
kas ir skautas, suprato, kų reiškia nas Grinius, prof. Juozas Ambra
Vokietijoje
dar jam teko 10
krikščionybė mūsų gyvenime, zevičius-Brazaitis, prof. Pranas
dienų
pabūti
koncentracijos
sto
jautė jos misijų ir todėl apsi Dielininkaitis, prof. Zenonas vykloje. Iš ten paleistas, tų pačių
sprendė būti kunigu. Verta au Ivinskis, prof. Antanas Maceina, metų rudenį pasiekė Chicagų ir
kotis Kristaus mokslo idealams. dr. Ignas Skrupskelis, prof. kun. joje įsikūrė, išplėtė savo žurnali
Taip jis įstojo į Kauno kunigų se Stasys Yla.
stinę veiklų.
minarijų, vėliau perėjo į Vytauto
Jie patys buvo išsimokslinę
Chicagos lietuviškoji kolonija
Didžiojo universiteto teologijos Vakaruose ir norėjo Lietuvoje
jam buvo plačios veiklos baras.
Čia jis redagavo marijonų
leidžiamų žurnalų “Laivų”, per
keliolika metų buvo dienraščio
“Draugo” redakcijos narys, re
dagavo jo kultūrinį priedų.
Tada jis
pradėjo telkti
medžiagų įvairiom savo knygom
bei brošiūrom. Surinko labai
gausių medžiagų apie konverti
tus, kurie iš kitų tikėjimų perėjo
į katalikybę Rašė knygas apie re
ligijų ir tikėjimų, sovietinį terorų
Lietųvoję: Tai bųyp jo svarbiau
sias publjcistinis laukas, telkęs ir
kitus tai kovai prieš Lietuvos
okupantus, gynęs nekaltuosius
Sibiro kalinius, persekiojamus
dėl religinių ir tautinių įsitikini
mų.
Jis mokėjo ne tik parašyti, bet
ir suorganizuoti tų knygų išleidi
mų. Tuoj pradėjo ir pats remti
lietuviškųjų kūrybų. Jis buvo
“Draugo” romano konkurso pra
dininkas, paskyręs premijai 1000
dol. Vėliau rėmė įvairius kon
kursus, naujus projektus.
Prel. dr. Juozas Prunskis, lietuviškosios spaudos rėmėjas,
daugelio premijų ir fundacijų mecenatas.

(nukelta į 4 psl.)

prasti Delfų Apolono įsakai buvo
perduodami iš kartos į kartų ne
tik Graikijoje, bet ir Azijoje.
Būdama šventa vieta, ji traukė
piligrimus ir reiškėsi kaip mok
slo židinys.

Prie orakulo teatras ir
stadionas
“Pažink save”! buvo graikų
iššūkis. Šventoji Delfų vieta pa
traukia dėmesį trim pastatais:
orakulu, teatru, stadionu. Be
maž šalia Apolono šventovės
prasideda laiptai į teatrą. Gidė,
matydama, kad jos “globotiniai"
ieško vietos šešėlyje palei pa
minklo sienų ar medį, pataria pa
lypėti tik lig teatro, o stadionų
palikti nepavargusiems ir entu
ziastams.

Delfų stadionas. Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

primena, kad už pusvalandžio ji
lauks mūsų prie išėjimo vartų.
Kun. Vladas D. kyla eiti į stadio
Teatras, išlikęs iki mūsų laikų, nų. Keliukas į stadionų dulkinas,
yra iš II prieškristinio amžiaus. bet aukštyn lipa per pušynėlį.
Smagu jame atsisėsti. Teatro ap Eiti malonu. Stadionas yra
skritimas iškirstas kalno uoloje. aukščiausia senųjų Delfų vieta
Maždaug 5000 žiūrovų ateidavo — 654 m. Pailgas — 178 m ilgio,
į šių vietų savęs pažinti, dalyvau l>et siauras — maždaug 28 m
dami Eschilo, Sofoklio bei Euri- pločio. Kiekviename šone po
pido tragedijose ir dramose. At dvylika sėdynių eilių.
sisėdus, norisi ilgiau pasėdėti,
Stadione tik mes abu. Sėdynių
nes šio teatro vieta Parnaso kalno
atsisėsti bent 7000. Ramu. Tik
šlaite yra pernelyg nuostabi.
bitės dūzgia. Turime progos pa
Saulei tolstant į tolį vakaruose,
sikeisti mintimis apie Olimpijos
dangus puošiasi mėlyne ir Ko
Dzeusų ir Delfų Apolonų.
rinto įlanka darosi ryškesnė.
Gidė mus palieka teatre. Tik

(Bus (įminiau >

— Kastantas Lukėnas, “Kata
likų pasaulio” redakcijos narys ir
Naujojo židinio" bendradarbis
Egidijus Vareikis, kaip atstovai
iš Lietuvos, dalayvavo šių vasarų
Brazilijoje vykusiame pasauli
niame Tarptautinės katalikų
spaudos sąjungos (UCIO) kon
grese.

— Režisierių Juozų Miltinį
aplankė Prancūzijos ambasado
rius Lietuvoje Philippe de Suiremain, vizituodamas Panevėžį.
Svečias pažadėjo imtis žygių,
kad Lietuvai būtų grąžintas So
vietų užgrobtas ambasados pa
statas bei turtas, taip pat Milti
nio asmeninė biblioteka.

. ceprezidentaS Richard HT Shri
ver. Jis papasakojo apie organi
zacijos įsikūrimą 1961 m. Idėja
šiai organizacijai'kilo kelių tur
tingų
pensininkų
tarpe,
bežaidžiant golfą ir bediskutuojant paramą ekonomiškai sunkiai
besiverčiantiems kraštams įvai
riose srityse.
>

DIENOS UŽ POLIARINIO RATO
- ALGIRDAS ČARNECKIS

“O kokios jūs tautybės”?—
“Lietuviai, iš Lietuvos”. —
“Hm...— burbtelėjo nustebęs
Pavelas. —Tai kažkur prie Len
kijos
ar
prie
Suomijos?
Traukėtės, matyt, nuo karo”? —
“Kaip čia pasakius... Gal
greičiau mus traukė, patys
nebūtume pajudėję iš savo
tėvynės”. — “O ar šeimas turi
te”? — “Žinoma, turime. Mes
broliai, ir Matachine liko mama,
sesuo ir du maži broliukai —
dvynukai”.
Ilgokai su nuostaba žiūrėjęs
Pavelas vėl kreipėsi į mus:
‘Turbūt tėvai daug žemės turėjo
Lietuvoje”? — “Jei tas “daug”
galėjo tilpti palmės vazone, tai
turėjome daugokai, na o kaktusų
vazonėliuose, žinoma, daug ma
žiau jos būta! Štai ir visa mūsų
žemė, brangusis Pavelai Ivanovičiau”. Šis dialogas mus labai
suartino, ir mūsų geradarys
pasiūlė apsistoti pas jį.
Jis gyveno su žmona nedide
liame kambarėlyje su virtuvėle.
Ji niekur nedirbo, gal jau buvo
pensijoje, ir utėlėtais “frakais”
pasipuošę svečiai savotiškai
užpildė monotoniškai bėgančių
gerokai įpusėjusio jos gyvenimo
dienų tuštumą. Netikėtai atsi
radęs rūpestis jai priminė prieš
metus išėjusius į frontą du jos
sūnus.
Po kelių valandų jau buvome
tarsi jų šeimos nariai. Tuoj pat
surado baltinių, kurių mes seniai
nebeturėjome, o mūsų skarma
lus su didžiulėmis vabzdžių ko
lonijomis, simbolizuojančiomis
šios šalies gyvenimo gerovę, iš
metė laukan į šaltį. Išmiegojome
ant grindų virtuvėje paklotuose
pataluose dvylika stebuklingiau
sių valandų.
Kitą dieną, susitaręs su Vitu,
išėjau į ligoninę, nes skorbutas
mane daug labiau buvo pa
veikęs, nors buvau, regis, kur
kas tvirtesnis ir atsparesnis.
Judėdamas matyt, sudeginau
tuos vitaminus. Ten tikėjausi, jei
pavyks, pasigydyti, o po to grįžti
į Carkovų šeimą pas Vitą. Liud
mila Afanasjeva, surinkus šio
kius tokius drabužius, aprengė
mane ir palydėjo į ligoninę. Vitas
liko pas juos kaip Dievo užpečky.
Įėjęs į priimamąjį, nieko nera
dau ir nesutikau. Bet tuoj pasi
rodžiusi seselė, gerokai nuste
binta tokio paciento, paklausė,
kuo aš skundžiuosi? “Cinga” —
atsakiau. Ji man liepė truputį pa
laukti. Nepraėjus penkiom mi
nutėm, atsidarė durys ir į kam
bary įėjo trys daktarai ir keturios
ar penkios įvairaus amžiaus,
daugiausia jaunos, medikės.
Procesijai vadovavo Genadijus
Aleksejevičius Sokolovas — bal
tu chalatu, aukštokas ir pilnokas
apie 60 metų vyriškis iki blizge
sio nuskusta galva, dideliais juodarėmiais akiniais ir balta medi
ko kepuraite — šios ligoninės
vyr. gydytojas, šiaurėje pa
garsėjęs talentingas chirurgas.
Jis nepaprastai imponavo savo
stipria asmenybe. Pilkame Tiksio kaimelyje šis žmogus atrodė
kaip švytintis briliantas.

mas prie liudininkų gilintis į šią
subtilią mano biografijos temą,
maloniai paprašė nusirengti.
Atsisegdamas savo, o gal Carkovo baltinių sagas, norėjau
sprukti iš ligoninės. Tačiau Ge
nadijus Aleksejevičius suprasda
mas mano varžymąsi, tarė:
“Jums didelė distrofija, ir mes,
daktarai, turime jus kruopščiai
apžiūrėti, todėl prašome nesi
varžyti”. Nusirengiau ir nuogas
nuogutėlis stovėjau kaip gyvas
skeletas prieš visą pulką jaunų,
gražių, išsikvėpinusių medikų.
Apžiūrėję mane kas su akiniais,
kas be jų, liepė atsistoti ant svar
styklių. Jos rodė 41 kilogramą
tris šimtus gramų (o mano ūgis
buvo 184 centimetrai!). Sėdynės
raumenys, pagal kuriuos medi
kai nustato “klipatizmo” kriteri
jus, labai panėšėjo į gramofono
plokštelę.
‘Taip, gerbiamieji kolegos, —
šluostydamasis rankšluosčiu ran
kas, pasakė Sokolovas, — Štai
paradoksalus atvejis medicinoje,
kai praktiškai be mūsų, medikų,
įsikišimo galima visiškai pataisyti
šio jauno žmogaus sveikatą. Įsa
kykite mano vardu virtuvėje pa
trigubintą ir vitaminais pasti
printą maistą, tik ne iš karto”.
Kol sesuo šeimininkė ruošė
man vonią, likęs su manim Soko
lovas klausinėjo apie Italiją, apie
jos kultūrą, gamtą ir sakė labai
svajojęs kada nors ten apsilanky
ti.

Susidarė pėnsininkų korpusas
ir pradėjo įtaigauti Washingtono
įstaigas. Ten rado pritarimo, ir
prasidėjo yeikla. Atsirado tūks
tančiai savanorių, kurie'’ rlorėjo
vykti į ekonomiškai vargstančius
kraštus be atlyginimo. Ir dabar
jau veikiama net 53 kraštuose,
įskaitant ir Lietuvą, Latviją bei
Estiją. .
* •■ '
*
JAV LB XIII Tarybos Finansų komisija svarsto JAV LB biudžetą ateinantiems metams.
Iš kairės: Marius Sodoms (Florida), Kęstutis Sušinskas (Illinois), Krašto valdybos iždi
ninkė Daina Krivickaitė, Kęstutis Bileris (New York), Krašto valdybos vicepirmininkas
finansiniams reikalams Jonas Vainius (New York) ir pirm. Linas Kučas (Illinois). Nuotr.
Kęstučio Miklo

'

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

Vainiaus apyskaita buvo dvie
jų dalių. Pirmoji dalis: nuo 1991
m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
Sausio 1 d. ižde buvo beveik
$113,200. Pajamų per tuos me
tus gauta $341,383, o išlaidų —
$394,717. Taigi, buvo $53,334
nuostolių.

valstijų atleidimo nuo “Sales
Tax”. Iki šiol šitokie atleidimai
jau gauti New Yorko ir New Jersey valstijose. Ketinama gauti
Connecticut, Ohio, Floridoje ir
kitur.
Atleidimas nuo tų mokesčių
daug sutaupytų, ruošiant rengi
nius, perkant jiems medžiagą ir
apmokestintus produktus.

Dėl paramos Lietuvai

Apie reikalingą ekonominę
skubią paramą Lietuvai sesijai
referavo tarybos narys kalifornietis Edmundas Kulikauskas.
Jis pateikė informaciją-apie kri
tišką ekonominę būklę ir bendrą
žmonių susirūpinimą tuo reikalu
Lietuvoje.
Gamyba sumažėjusi ir vis
mažėjanti, nes pagrindiniai už
sakovai (Rusijos firmos) neatsily
ginę už produktus, ir nėra pinigų
pirkti žaliavoms, kurios taip pat
daugumoje ateina iš Rusijos.
Stoka naftos ir dujų. Bedarbių
skaičius kasdien didėja. Mano
ma, kad pusė gamyklų greitu lai
ku subankrutuos, jei nesusilauks
pagalbos iš užsienio firmų.
Prie ekonominio išvystymo ir
Lietuvos valdžia nedaug prisicte-’
da. Įmonės, skundžiasi, kad^ęįcsportinėms prekėms akcizo mo
kesčiai yra per dideli. Silpna
kontrolė išvežamam spalvotų
metalų, kaip vario ar bronzos,
laužui į užsienį.
Užsieniečiams
investavimo
kliūtys yra begalinės. Daugumą
atbaido Rusijos kariuomenės bu
vimas Lietuvoje. Įstatymai nėra
palankūs. Stoka informacijos dėl
investavimo galimybių. Piniginė
infliacija, trūkumas viešbučių ir
tinkamos tarptautinės bankinės
sistemos daug užsieniečių pri
stabdo nuo greito investavimo.
Kulikauskas pateikė ir daug
siūlymų, kaip ta ekonominė pa
rama galėtų būti teikiama Lietu
vai. Čia jis suminėjo ir keletą
amerikiečių organizacijų, kurios
galėtų daug padėti.

Lietuvoje veikianti IESC at
stovybė, vadovaujama ameri
kiečio finansininko Ąnthony Gri
na, jau dirba nuo šio pavasario.
Anot Shriverio, Lietuvai trūksta
specialistų visur ir visokiausių
profesijų. Reikia bent 100
specialistų, kurie galėtų vykti į
Lietuvą nemažiau kaip trims
mėnesiams savanoriškam dar
bui. Už darbą Lietuvoje jie, ne
gaus atlyginimo. Gaus tik išlai
kymą. Kelionę ten ir atgal ap
mokės US AID per IESC.
Norintieji šitokiu būdu-padėti
Lietuvai gali kreiptis tiesiogiai į
minėtą organizaciją adresu: In
ternational Executive Service
Corps, PO Box 10005, Stamford,
CT 06804-2005, ar skambinti
telefonu 1-800-243-4372 arba
Faxu 203-324-2531.

Stambiausią dalį sudarė įplau
Kontrolės komisijos
kos iš įvairių šaltinių padengti
pranešimas
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
(nukelta į 7 psl.)
Jį padarė tos komisijos narys
bos pirmininko, jo palydovų ir
vyriausybės atstovų išlaidas Linas Kučas, nes pirmininkas
jiems lankantis JAV. Buvo su Rimantas Auštuolis atsistatydino
PREL. PRUNSKIS
Koks aš buvau tarp kitų ligo
rinkta $98,497, o išleista dėl JAV valdžios komandiruotės
nių, ligonis, manau, nesunku įsi
$122,115,
taigi
nuostolių ilgesniam laikui dirbti Lietuvo
(atkelta iš 3 psl.)
vaizduoti, nors taip pat buvau
je.
$23,617.
badomas adatomis. Per pusry
Pagal pristatytą pirmininko
Neužmiršo ir “Darbininko”, ir
Kitos įplaukos atėjo, kaip Va
čius, pietus ir vakarienę prisivaljį yra parėmęs stambesne auka.
sario 16 aukos, iš bendruomenės pranešimą visa JAV LB finansinė
gydavau sočiausiai, bet są
Ir taip jis visada jautriai seka lie-„
apylinkių surengtų minėjimų. apyskaita tiksliai rodo pajamas.,
monėje
tebeglūdėjo
bado
tėviškąją spaudą ir stengiasi jai •
Jos siekėįJ>72,81L Lietuvių Mu bei išlaidas ir visi pateisinamieji
baimė, tad pitsikišdavau po pa
padėti, kad ji klestėtų ir skleistų
zikos šventė 1991 m. gegužės 15- dokumentai atitinka finansinę
galve dar penkias šešias duonos
krikščioniškąją mintį, stiprintų
28 dienomis Chicagoje atnešė atskaitomybę.
riekes ir naktį retkarčiais užsi
lietuvių patriotizmą.
$40,840 pelno. $28,224 buvo au
gerdamas vandeniu, sukirsdakos Krašto valdybos veiklai rem
Šį daug nusipelniusį žurnalis
Žurnalo neprenumeruoja
vau. Vieną naktį, apžiūrėjęs, kur
ti. Virš $20,000 pelno gauta už
tą, mokslų daktarą (daktaro
20
tarybos
narių
sandėliuke laikomos džiovintos
leidinį “The Gift ofVilnius”. Net
laipsnį gavo 1945 m. Washingtoslyvos ir abrikosai, neiškenčiau
Šitaip pasakė Bronius Nainys,
palūkanos už indėlius davė
no Katalikų universitete), prela
— pirmą kartą gyvenime vogiau
$6,962 įplaukų, o išlaidų irgi pa dalyvavęs šioje sesijoje kaip Pa
tą sveikiname abiejų jubiliejų
tiek, kiek tilpo į mano chalato
didėjo, Lietuvių B-nės Valdybos saulio LB valdybos pirmininkas
proga: kunigystės, kuri tokiu
kišenes.
Washingtone įstaigos išlaikymas ir “Pasaulio lietuvio” redakto
skaidriu vainiku puošia jubiliatą,
Po keturių dienų mane ap
tais metais pakilo net 56 procen- rius, ir prašė bendruomenės
ir ateinančios gražaus amžiaus
lankė Vitas. Jis pasidžiaugė, kad ' tais.
žurnalą, kaip veidrodį viso bensukakties. <
,
Carkovas padarė labai lengvas
Antroji apyskaitos dalis apėmė druomenės gyvenimo, užsisakyDžiaugiamės Jūsų įnašu į lie
rogutes iš faneros, o Liudmila
tik šių metų šešių mėnesių laiko- • P’’
tuvių laikraštiją, krikščioniškos'
jau prinešė gausybę produktų.
Nainys taip pat padarė įvadą
tarpį — nuo sausio 1 d. iki
minties skleidimu lietuvių tar
“Dar jie mane pamaitins kelias
birželio 30 d. Anot Vainiaus, šios sesijos svarstymams, kaip
pe,-jos modeminimu, dinaminidienas, — toliau pasakojo Vitas
naujoji valdyba, atsižvelgdama į išeivija gali bendradarbiauti ir
mu; džiaugiamės ir Jūsų kaip
— ir aš galėsiu mamai ir saviš
nuostolingus 1991 metus, 1992- padėti Lietuvai, o Lietuva —
mecenato didelėm aukom, pre
kiams nesunkiai nuvilkti tas ro
uosius pradėjo su idėja būti tau išeivijai.
mijom; dėkojame už visą triūsą,
gutes su maistu, net ir veltinius
piais, ir to ji laikosi. Ypač dar ir
skirtą
lietuvių tautai ir Katalikų
Pranešė ir apie įkurtą PLB at
žadėjo įdėti! — Tai puiku, Vi
dėl to, kad aukos iš lietuvių vi stovybę Vilniuje. Jos būstinė yra
Bažnyčiai; prašome, kad Aukštai, bet ar nebijai vienas leistis į
suomenės
pradėjo
žymiai Aukščiausiosios Tarybos pastate,
■ čiausiasis dar ilgai laikytų Jus
kelionę?” — Dabar tas kelias ir
Reikia specialistų
mažėti. Šių metų Vasario 16 pro
mūsų tarpe ir laimintų Jūsų die
Gedimino
g-vė
53,kamb.
215,
dar su tokiu turtu — vienas ma
ga įplaukos sumažėjo net 10 pro telefonas 61-34-41. Patarė nau
nas naujais žurnalistiniais dar
Į
šią
tarybos
sesiją
buvo
spec

lonumas”.
centų. Gauta tik $65,379. Taip dotis įėjimu iš Gynėjų gatvės, ialiai atvykęs International Exe- bais. Tegyvuoja Jūsų žurnalisti
Po kelių dienų Vitas vėl pasi
pat gauta $6,000 parama iš Lie-q
cutive Service Corps (IESC) vi- kos vikrioji plunksna! (p.j.)
nes tada nereikia leidimo.
rodė ligoninėje ir, pamatęs patuvių Fondo, apie $3,000 atėjo,
pilnėjusį mano veidą, labai nu
kaip aukos Krašto valdybos veik
stebo. Aš taip pat džiaugiausi jo
lai, apie $2,350 iš apylinkių soli
sveika išvaizda. ‘Taigi, Algi, į
darumo mokesčių ir $972 pa
Mastachą suvaikščiojau puikiau
lūkanų už indėlius. Tikimasi suL
siai.
Liudmiios
produktai
laukti įplaukų iš išleidžiamo an
sukrėtė mamą ir visą mūsų jurtą.
glų kalba mėnesinio žurnalo
Ten buvo apie tris kilogramus
“Bridges”.
cukraus, penkis — kruopų, pen
Per šį pusmetį didžiausią dalį
kios amerikoniškos skardinės
mėsos konservų, trikilograminė išlaidų — $49,875 — sudarė Vi
sviesto skardinė, įvairių džiovin suomeninių reikalų tarybos
veikla, jos įstaigos išlaikymas
tų vaisių ir, rodos, apie penkis
Washingtone, taip pat ir Krašto
kilogramus miltų”.
valdybos administracinės įstai
Priėjęs prie manęs jis nepa
“Ir tu galėjai patraukti tokį
gos išlaikymas Philadelphijoje.
prastai mandagiai paprašė paro
svorį”? — paklausiau Vito. “Įsi
Lietuvos referendumų reika
dyti liežuvį. “Viskas aišku Jau
vaizduok, Algi, Pavelas mane lams, verslininkų konferencijai
nuoli” — švelniai pirštu pakėlęs
palydėjo gerą dešimtį kilometrų,
VVashingtone, Vasario 16 vajui,
lūpą žvilgtelėjo į dantenas.
o paskui, matydamas, kad ne Kultūros tarybai už literatūros
” Daktare Levai Davidovičiau
sunkiai galėsiu įveikti vienas li premiją ir kitiems organizaci
(Muchinas) ir jūs kolegos, turiu
kusį kelią, sugrįžo namo”.
niams reikalams išleista apie
garbės jums pademonstruoti la
Gerai, kad rogutės fanerinės $10,000. Taip pat nupirktas
bai tipišką, įsisenėjusį avitami— lengvos ir pavažas Carkovas kompiuteris ir fakso mašinėlės,
nozo atvejį”. “Jūs turbūt nese
buvo įtrynęs karštu stearinu.
išleidžiant apie $5,000. Taigi,
niai atvykęs iš šiltesnių kraštų ir
Iš ligoninės išėjau 75 kilogra per šį pusmetį, pridėjus gautas
normalių gyvenimo sąlygų”, —
mų, išgulėjęs lygiai vienuolika pajamas prie pereitų metų li
mandagiai kreipėsi į mane Sokodienų. Taigi per dieną priaugda- kučio ir atėmus iki šiol padarytas
Richard H. Shriver, International Executive Service Corps viceprezidentas, kalba
lovas. “Taip, — atsakiau, — visą
' vau maždaug tris kilogramus. išlaidas, antrasis 1992 metų pu
apie įvairius Lietuvai pagalbos galimumus JAV LB XIII Tarybos sesijoje rugsėjo 27
savo jaunystę pragyvenau Itali
Kai kam tai gali atrodyti neįtikė- smetis pradėtas su $67,261 ižde.
d., Clevelande. Šalia jo sėdi tarybos prezidiumo vicepirmininkas dr. Vytas Narutis ir
joje. Prieš pusę metų patekau į! tina, bet tai šventa tiesa.
Vainius taip pat painformavo,
naujai'įkurtos Ekonominių reikalų tarybos pirmininkas Edmundas Kulikauskas. Nuotr.
Mastachą”. —‘Taip... Aš jus ge
kad buvo daromi žygiai gauti iš
Kęstučid Miklo
rai suprantu”, — ir nenorėda(Rus daugiau)

GĖRIO DAUGIAU, NEI BLOGIO
Juozas Kojelis

stoję kairiojoje kojoje. Atrodė,
kad jau prieita galimybių riba.
Tačiau nelaimės paliestos Kristi
nos laimė neapleido.
Tuo. metu Baltijos valstybėse
lankėsi US-Baltic Foundation
delegacija, kurdama savivaldy
bių treniravimo centrus ir vy
riausybėms patariamąsias tary
bas. Rugpjūčio pradžioje delega
tai — Audronė Pakštienė (pro
gramų koordinatorė), prof. PeterB. Solinger (Minnesotos mie
stų sąjungos prezidentas) ir dr.
Roger W. Caves (San Diego u-to
prof.) — atvyko į Kauną tartis su
VD u-to vadovybe ir Kauno
miesto taryba.
Pasitarimai buvo sėkmingi,
susitarimai pasirašyti, bet Kauno
miesto tarybos pirmininkas V.
Grinis papasakojo Cepkauskienės istoriją ir paprašė pagalbos.
Prof. Solinger tuoj pat susi
siekė su Mayo klinikų vadovybe,
išdėstė reikalą, aprūpino visais
tyrimų duomenimis ir gydymo
rezultatais ir paprašė išimties ke
liu Kristiną į klinikas priimti.
Baimino gydymo išlaidos. Su
jaudinta Cepkauskienės herojiš
kumo, Mayo kliniklos vadovybė
sutiko ją gydyti, jei bus padeng
tos būtiniausios išlaidos. Bet ir
tai siekia turbūt dešimt tūks
tančių dolerių.

Rugpjūčio mėnesį į “Mayo”
klinikas (Rochester, MN) iš Lie
tuvos tolimesniam gydymui at
vežta apdovanota Vyčio Kry
žiaus IV laipsnio ordinu “už
pasižymėjimą didvyrišku narsu
mu ir ištverme, ginant Lietuvos
Respublikos laisvę ir nepriklau
somybę” kaunietė Kristina Čep
kauskienė, Ji buvo sunkiai sužei
sta į abi kojas 1991 m. sausio 13
d. po vidurnakčio Vilniuje, Ko
narskio gatvėje grumtynėse su
sovietų desantininkais.
Pagrindinė sovietų strategija,
ypač pučo situacijose — masiniu
puolimu triuškinti pasipriešini
mą ir sukelti visuotinę paniką.
Taip buvo Lietuvoje 1940. VI. 15,
Budapešte 1956, Vilniuje 1991
sausio mėnesį, Maskvoje 1991
liepos mėnesį. Vilnius 1991 atsi
laikė. Atsilaikė ir Maskva, pasi
mokiusi iš Lietuvos.
“Kauno laikraščio” korespon
dentei Audronei Vaitkutei tai
patvirtina Kristina Čepkaus
kienė: “Buvo labai daug žmonių,
ir ore sklandė sunkiai nusakomas
vienybės jausmas, neleidžiantis
atsirasti baimei”.
Audronė Vaitkutė “Kauno lai
ke” (1992. VII.31) vaizdžiai papa
sakoja skaudžią, bet ir viltingą
Cepkauskienės istoriją.
Peter Solinger ir žmona MariDar poškėjo šūviai, lakstė so lyn ryžosi ligonę paimti savo glovietų kariai, kai Čepkauskienei bon ir padėti sutelkti reikalingą
grįžo sąmonė, ir pasijuto gulinti sumą. Audronė Pakštienė iš
kraujo klane. Netikėtai prie jos Skandinavų oro linijos SAS
pasilenkė jaunas biofizikas Rytis išrūpino nemokamą bilietą į abi
Jagminas. “Nepalikite manęs”, puses. Audronė palydėjo Kristi
sušnibždėjo, bet Rytis vienas jos ną ir į Ameriką, o ligoninė yra
panešti nepajėgė. Paprašytas tame mieste, kuriame gyvena
padėti, rusas karininkas atšovė: Solingeriai. Jie pradėjo rinkliavą
tarp amerikiečių ir taip pat pa
“Ko čia ėjo”?
Tačiau trys jauni rusai karei galbos paprašė iš Lietuvos
viukai davė tvarstomąjį paketą ir Vyčių.
padėjo įkelti į automobilį. ČepKristinai Čepkauskienei gy
kauslaene sąmonę vėl atgavo
Raudonojo Kryžiaus ligoninėje. dyti atidaryta sąskaita. Visi geros
Kai kitą dieną ją ligoninėje sura valios lietuviai prašomi prisidėti
do draugė, tai ją paprašė patik aukomis. Čekius siųsti: Baltic
Assistance
Fund/
rinti, ar ji tikrai turinti kojas. O Medical
taip norėjo dar vaikščioti ir avėti USBF, Attn.: Julia Collins, First
aukštais kulniukais batukus. Mat Bank Rochester, 155 First Avenue S. W., Rochester, MD
ji neaukšto ūgio.
55902.
Ligoninėje kelis kartus opera
Kovotoja dėl Lietuvos laisvės
vo, sudėstė sutrupintus kaulus
Čepkauskienė
korespondentei
(vieną koją palietė dum dum
kulka). Ligonė buvo perkelta į Audronei Vaitkutei, kalbėdama
apie sunkiuosius metus, išsi
Raudonojo Kryžiaus ligoninę
Kaime, arčiau namų. Čia, kaip reiškė: “Gėrio buvo daugiau,
ir Vilniuje, gydytojai ir kitas ligo negu blogio”.
Būtų gražu, kad mūsų auko
ninių personalas dideliu rūpe
sčių ją gydė, vyriausybė siuntė mis tas gėris augtų, ir tai supra
gydyti į Vengriją, bet pažangos stų ne tik Kristina, bet ir ją glo
nepadaryta, ypač sunkiai sužei- bojantys šviesūs amerikiečiai.

PUTNAMO VIENUOLYNO
RĖMĖJŲ SĄSKRYDIS
Lapkričio 1 d. Nekalto Prasi
dėjimo Marijos vienuolyne Put
name bus tradicinis rėmėjų sąs
krydis kartu su Seserimis pa
minėti Vėlinių dieną ir pa
sidžiaugti savo ryšiais su Vienuo
lynu, pažvelgti į praėjusių metų
darbą ir naujas galimybes padėti
jų apaštalavimo ir lietuvybės
puoselėjimo darbuose.
Seserys atlieka didelį darbą,
organizuodamos religinius susi
kaupimus, jaunimo stovyklas,
švenčių minėjimus čia Ameriko
je ir taip pat daug padedamos
moraliniam atgimimui Lietuvo
je. Jos ten lankosi ir dalinasi su
visais savo apaštalavimo patirti
mi, padeda atsikurti religinėms
organizacijoms ir institucijoms.
Jos taip pat ieško būdų prisidėti
prie Lietuvos evangelizacijos,
padeda ten dirbantiems kate
chetams čia Amerikoje susi
pažinti su katechizacijos būdais
ir studijuoti čia katalikų aukšto
siose mokyklose teologijos mok
slus.

aplinkai sudaryti atsiranda ir
daug paprastų kasdieninių rei
kalų. Čia ir gali savo talka prisiditi rėmėjai, ir jie prisideda pa
gal savo galimumus, prisideda
savo dalyvavimu kai kuriuose
renginiuose, savo talka, malda ir
auka.
Šio sąskrydžio sujungimas su
Vėlinių tradicija primena, kad
mūsų gyvenimas, siekimai ir
darbai tiek yra prasmingi, kiek
jie jungiami su tuo, kas lieka po
mūsų trapaus skubėjimo tarp
kasdienybės rūdžių ir kandžių.
Todėl rėmėjai, Seserų kvie
čiami, kasmet gausiai renkasi į
sąskrydį, pasidžiaugti turima
proga prisidėti savo kukliomis
pastangomis prie didelių Vie
nuolyno darbų, _____
kuriuose taip
^S^pindfBiev^ Karalystė
• šviesa. Ir šiais
'
metais esame lau

— Narcizas Prielaida, Šveica
rijos Lietuvių Bendruomenės
pirmininkas, paskirtas Lietuvos
nuolatinės misijos prie Jungtinių
Tautų Genevoje ambasadorium.
Ta misija veiks kaip Lietuvos mi
sijos prie JT New Yorke savaran
kiškas padalinys.

m
c

— Pabaltiečių nepriklauso
mybės kovos bus pavaizduotos
karikatūrų parodoje “Plunksna
galingesnė už Raudonąją Armi
Festivalis bus plačiai reklamuo ją”. Ši paroda atidaroma spalio
jamas visame pasaulyje ir kelio 30 d. Chicagoje, Balzeko Lietu
nių biurai organizuos turistų ek vių Kultūros muziejuje.
skursijas.
— Dail. Giedrės ŽumbaSavaime suprantama, kad kienės grafikos kūrinių parodos
užsienio lietuviai šito grandiozi atidarymas įvyks spalio 31 d.
nio įvykio neignoruos ir savo bu Lietuvių Dailės muziejuje, Levimu ar bent auka prisidės prie mont, IL.
jo pasisekimo. Dėl smulkesnės
informacijos prašoma kreiptis į
— Poetė Lilija Šimkutė, gy
Chicagos komiteto atstovę ar tie venanti Australijoje, atvyko Lie
siog į festivalio pirmininkę Vil tuvon į poezijos šventę. Prieš
niuje. Štai jų adresai:
grįždama į namus, poetė rugsėjo
5 d. surengė atsisveikinimo vaka
Lietuvoje: Rūta Vanagaitė, rą Vilniuje, “Vartų” galerijoje.
Tarptautinio teatrų festivalio ko Vakaro metu eilėraščius skaitė
miteto pirm., Jovaro g. 6, Vil pati Šimkutė ir aktorė N. Gelnius 2009, Lithuania.
žinytė. Netrūko ir kalbų iš vieti
Chicagoje: Alė Keželis, 1 East nių rašytojų pusės.
Schiller, Chicago, IL 60629,
— Dail. Kazimiero ŽoromsTel. 312-751-0040; Fax 312-751kio
kūrybinei galerijai-studijai
9792.
statyti Lietuvos vyriausybė nu
Jau pravartu planuoti sekan tarė Vilniaus miesto valdybai iš
čių metų ątostogas Lietuvoje, jas valstybės- biudžeto skirti 4,400
pradedant dalyvavimu vienoje iš tūkst. rublių (talonų). Tai pra-'
gražiausių tarptautinių švenčių, neša “Gimtasis kraštas” savo spa
kuriai bus skiriamas ne daug ką lio 8-14 d. laidoje. Dail. Žorommažesnis dėmesys už sporto skis ilgai yra gyvenęs New Yor
olimpiadas. Ypatingai svarbu ke, o prieš keletą metų grįžo į
yra tai, kad Lietuvos vardas Lietuvą.
garsės pasauliniuose kultūrinin
— Dr. Antanas Butkus, clekų sluoksniuose, tuo keliant jos
velandietis
veikėjas, 25 metus
prestižą ir įrodant, kad ir penkių
dešimtmečių sovietinė vergija dirbęs mokslinių tyrimų darbą,
neužgesino lietuvių meilės me 1990 m. tapęs Lietuvos piliečiu,
pasistatė Vilniuje namą ir ten gy
nui ir grožiui.
vena. Spalio 8-14 d. “Gimtajame
krašte” atspausdintajame pasi
pjautynėm. Tai neatitinka tik
kalbėjime jis ragina išeivijos lie
rovės, deklaravo Damušytė,
tuvius: “Nupirkime giminėms
ypač kai Lietuva mažumom tei
po traktorių”. Jo manymu, tai
kia paramą steigti mokyklas,
padėtų Lietuvos žemdirbiams.
remti visuomeninių organizacijų
Esą “Reikėtų apie 4 tūkst. dole
veiklą, atstatyti kultūrinius-relirių. Pensininkams tai nemaža
ginius objektus, ir pan. Ji nu
suma. Dirbantiems profesiona
rodė, kad jau kelinti metai Lie
lams — nedideli pinigai”. Pirmą
tuvoje veikia Vyriausybės suda
sykį tą sumanymą jis pateikė
rytas Tautybių Departamentas,
Birštone, kai ten vyko Lietuvos ■
kuris
sprendžia
tautinių
ir išeivijos studijų savaitė.
mažumų kultūrinius ir sociali
nius poreikius. Beveik 90%
— Užsienio prekybos akcinė
mažumų Lietuvoje priėmė Lie
bendrovė “Agrolitas” sudarė il
tuvos pilietyl>ę, sakė Damušytė,
galaikį prekybos kontraktą su
paantrindama
nusiskundimą,
Lenkijos firma “Jowa”. į Lenkiją
kad per dažnai naudojamasi api
bus gabenami pieno produktai
bendrinimais, kaltinimais, o ne
— sviestas, sūriai. Lietuvon bus
siribojama faktais. Ji ragino Rusi
įvežamas cukrus, kakavos milte
ja, kad ji Lietuvos Misijai pa
liai, prieskoniai.
teiktų konkrečius diskriminaci
jos atvejus, jei tokių yra.
— Lietuvos jūrų laivinin

Kristiną Čepkauskienę Amerikon išlydi, (iš kairės): V. Grinis, Kauno miesto tarybos pirm.;
Audronė Pakštienė, US-Baltįc Foundation; Kristina ir Viktoras Cepkauskai, M. ir P. Solingers.

KYLA LIETUVOS PRESTIŽAS
Aurelija M. Balašaitienė
Ateinančių metų gegužės
mėnesį Vilniuje įvyks keturioli
kos dienų tarptautinis teatrų fe
stivalis, kuriame dalyvaus Afri
kos, Amerikos, Vakarų ir Šiaurės
Europos teatrai, keturiuose Vil
niaus teatruose pastatydami apie
keturiolika scenos veikalų. Tai
nepaprastos politinės,
kul
tūrinės ir ekonominės reikšmės
įvykis Lietuvai, nes iki šiol tą fes
tivalį globojo dvi dešimtys vals
tybių, bet Jugoslavija buvo vie
nintelė Rytų Europos valstybė,
turėjusi tą garbę. Šį kartą toji ne
paprasta garbė tenka Lietuvai.
Savaime suprantama, kad dide
lis “kietą valiutą” turinčių užsie
niečių antplūdis labai prisidės
prie Lietuvos ekonomikos page. . yiq •
nnimo.
Bendromis jėgomis festivalį
rengia Lietuvos Švietimo ir
Kultūros bei Užsienio reikalų
ministerijos, Vilniaus miesto sa
vivaldybė ir Teatro Sąjunga. Iš
profesionalų Chicagoje yra suda
rytas patariamasis festivalio ko
mitetas, kurio vyriausiuoju pa
tarėju yra Lietuvą jau kelis kar
tus lankęs teatrų žinovas, televi
zijos ir filmų skriptų autorius ir

muziejų konsultantas Bemard
Sahlins.
Vilniuje veiks festivalio cen
tras ir yra planuojamas iškilmin
gas festivalio atidarymas, daly
vaujant užsienio diplomatams,
turistams ir didokam būriui
užsienio korespondentų, ku
riems bus įrengtas specialus
spaudos centras. Vietiniai meno
vienetai jau intensyviai ruošia
festivalio programas ir suda
rinėja seminarų ir kitų panašių
kultūrinių renginių projektus,
kurių metu svečiai susipažins iki
šiol jiems mažai pažįstama Lie
tuvos kultūra ir jos atstovais, o
vietiniai menininkai turės progą
užmegzti ryšius su kitų kultūrų
atstovais, tuo praplėsdami savo
-akiratį ir įsigydami naujų draugų
Lietuvai. Festivalio išlaidos vi
ršys 250,000 dolerių, tai rengėjai
abipus Atlanto deda pastangas
sutelkti lėšas tam grandioziniam
renginiui, kuris plačiai išgarsins
Lietuvos vardą. Tarptautinė
UNESCO organizacija festiva
liui jau paskyrė 25,000 dolerių
tuo duodama kitoms organizaci
joms pavyzdį. Taip pat jau pasie
kia žinios, kad Prancūzijos, Da
nijos ir Belgijos vyriausybės ke
tina finansiniai festivalį remti.

KALTINA BALTIJOS VALSTYBES
DĖL “ETNINIO VALYMO”
Rusijos užsienio reikalų mini
stro vizito New Yorke proga, Ru
sijos Misija Jungtinėms Tautoms
sušaukė vietinių žmogaus teisių
organizacijų pasitarimą, kuria
me vyravo diskusijos apie tauti
nių mažumų padėtį Baltijos val
stybėse.

Savo įvadiniame žodyje mi
nistras Andrėj Kozyrev padėkojo
žmgaus teisių gynėjams, kurių
buvo apie 50, už jų kilnų darbą.
Jis pabrėžė, kad jų plati darbo
patirtis yra šiuo metu labai reika
linga, nes besikeičiančią Rusiją
slegia senosios sistemos paliki
mas, nors didesnė Rusijos Parla
mento dalis ir pats Prezidentas
stipriai remia žmogaus teises. Kozyrevas siūlė, kad žmogaus tei
sių organizacijos skirtų specialų
dėmesį tautinėm mažumom, ku
rios tampa besaikio nacionali
zmo aukomis. Ši problema esan
ti globalinė, nesiriboja vien rusų
mažuma, o apima ir kitus, kaip,
pvz., ukrainus, baltarusius, žy
dus ir kt. Anot Kozyrevo, joms
reikia parūpinti specialią protek
ciją, nes jų padėtis, ypač Baltijos
valstybėse, yra labai sunki. Bal
tijos valstybės eina etninio valy
mo keliu, tvirtino Kozyrevas,
tačiau prileido, kad tai dar nėra
tapusi tų valstybių vyriausybių
politika.

kiami Šiam maloniam sąskry
džiui. Praneškite ne vėliau spa
lio 25 d., kad dalyvausite, pa
skambindami tel. (203)928-7955
arba parašydami adresu: ICC,
600 Liberty Hwy., Putnam, CT
Baigdamas Kozyrevas priVisa šių darbų iniciatyva ir visi 06260. Seserys ir jų darbai laukia
jų vykdymo sprendimai yra Se • Putname. Iki mielo pasimatymo! * pažino, kad pačioje Rusijoje taip
Č. M. pat atsiranda pavojingų reiškiserų. Tačiau šiai veiklai tinkamai

nių, kaip, pvz., nacionalistinis
patriotizmas, kuriame glūdi šo
vinizmas ir antisemitizmas.
Leidus susitikimo dalyviams
pasisakyti, Rabinas Schneier, iš
Appeal of Conscience Founda
tion, pasveikino Kozyrevą už jo
puikią kalbą Jungtinių Tautų Ge
neralinėje Asamblėjoje. Joje Ko
zyrevas pasmerkė zenofobiją,
nacionalizmą ir atkreipė dėmesį
į 25 milijonus msų už Rusijos
ribų, kurie tampa persekiojimo
objektais, ypač Baltijos val
stybėse.

Rusas emigrantas ir Center for
Democracy
organizacijos
vedėjas
Yuri
Yarim-Agaev
perspėjo Kozyrevą, kad itin pa
vojinga Rusijai, kuri pati turi
daug vidinių problemų, preten
duoti į tautinių mažumų
globėjus svetimose valstybėse.
Čia yra lal>ai jautrus klausimas
dėl savaime suprantamų istori
nių priežasčių, aiškino Yarim
Agaev. Felice Gaer, iš Jungtinių
Tautų Asociacijos, išreiškė su
sirūpinimą tautinių mažumų
padėtimi buvusiose Sovietų res
publikose, tuo pačiu nusiskųsdama, kad perdaug kalbama ben
drybėmis, o ne konkrečiais įro
dymais ar duomenimis.

Lietuvos Misijos patarėja
Gintė Damušytė nusistebėjo,
kad Ministras drįso prilyginti
Baltijos valstybes Jugoslavijos

Uždarydamas diskusijas, Kozyrevas padėkojo susirinkusiems
už dėmesį, išreikšdamas padėką
Lietuvos atstovei už pastaljas.

Vėliau privačiame pokalbyje
su Rusijos ministru apie kariuo
menės išvedimo derybas, Lietu
vos atstovė užklausė, kodėl Rusi
ja atšaukė ^numatytą spalio 1 d.
prezidento Jelcino susitikimą su
pirmininku Landsl>ergiu. Kozy
revas aiškino, kad, konservaty
viųjų Rusijos parlamentarų
spaudžiamas, Jelcinas buvo pri
verstas atidėti pasirašymą, kol
tautinių mažumų problema ne
bus išspręsta. Kozyrevas pri
pažino, kad iš visų trijų Baltijos
valstybių “mažumų padėtis Lie
tuvoje yra pati geriausia”

kystės speciali komisija, pasita
rusi su kraštotyrininkais ir istori
kais, pakeitė Klaipėdos jūros
prekybos uoste registruotų laivų
pavadinimus. Daugeliui laivų
suteikti Lietuvos miestų vardai.
— Vasaros kaitra pridarė Lie
tuvai didelių nuostolių. Ap
skaičiuota, kad šįmet gauta pu
santro milijono tonų grūdų ir
20% bulvių mažiau, nei pernai.
Šiuo metu aruoduose turimų
grūdų užteks juodai duonai tik
iki ateinančių metų vasario
mėnesio, o kviečių pakaksią tik
iki sausio mėnesio. Kas po to —
didelis klausimas.

Atšaukiant vasaros laiką, spa
lio 24 d., šeštadienį, einant gulti
tenka atsukti laikrodžius vieną
valandą atgal.

Specializing in all travel arrangements

0 In house VISA processing to Russia
& Former Soviet Union(24 hours)
FALL SPECIAL:
Roundtrip
California
London/ Manchester
Paris/ Frankfurt
Amsterdam/ Sydney
Budapesht/ Warsaw
Riga/ Tallin
Vilnius

One way
$289
Moscow
$350
St. Petersburg
$399
Kiev
$370/669 Prague
Munich
$499
$689
Brussels
$899
Madrid

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

Nelauk, kol atsiųs paraginimą
susimokėti prenumeratą. Pats
tai atlik laiku ir dar pridėk auką
lietuviškai spaudai palaikyti.

212-956-8552
1650 Broadway, Suite 1111
New York, NY10019
..........- - ■

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

Vilniuje būdavo ir tokių demonstracijų. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

y

---------------------------------------------------------- —

Pasveikinkite savo draugus ir artimuosius

ECONOMY AIRFARES TO LITHUANIA

gimtadienio ar jubiliejaus proga
LIETUVIŲ KALBOS VADOVĖLIS (angliškai)
INTRODUCT1ON TO MODERN LJTHUANIAN,
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 psl............................... $20.00
KARAS BRAUKIA KRUVINĄ AŠARĄ, II Pasaulinio
karo dienoraštis, daug aprašymų iš Manau
(Vokietijoje) stovyklos gyvenimo - A. 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 VILTĮ, Pertvarkos tekstai,
Vytautas Landsbergis, 227 psl............................................. $18.00
ATEITININKAI KOMUNISTŲ IR NACIŲ KANKINAI,
L. Kerulis, P. Narutis, J. Prunskis, 246 psl............................... $10.00
KELIAUJAME ABU, MĖNUU, Aleks. 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
- TUETUV1Ų -‘ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS............ .'..................
$12.00
ANAPUS HORIZONTČ, Australiškos apysakos Ava Saudargienė, 189 psl..................................................... $12.50
ŠAUS, KURIOJE GYVENAM, kelionių po JAV
Įspūdžiai, V. Šalčiūnas, 296 psl..............................................$12.50
BERŽAS UŽ LANGO, romanas.
Dalia Mackialienė, 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. Raullnaitis............................$9.00
TAUTOS ATMINTIES BEIEŠKANT, Lietuvių
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 Gliaudą.........................................$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 KELIU, (Darbininko premijuota
apysaka), Alė Rūta, 281 psl.................................................$5.00
UETUVOS VALSTIEČIAI LIAUDININKAI,
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 Administracijoj. Galima užsakyti
skambinant telefonu (718) 827-1351 arba rašant Darbininko
administracijai - 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207. Galima
nesiųsti iš anksto čekio, nes nežinome, kiek kainuos persiuntimo
išlaidos. Kai išsiųsime užsakytas knygas, tada išsiųsime ir sąskaitą.

JFK - RYGA
$678.00
į abi puses
n 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.
O Išpirkus bilietą, pinigai negrąžinami ir kelionės datų
pakeisti negalima.
Prašom kreiptis į Albiną Rudžiūnienę ar Kristiną Mitkutę
BALTIC TOURS
77OakSt., Suite 4
Newton, MA 02164
Tel.: 617 965-8080, Fax617 332-7781

Darbininko laikraštyje.

New York - Vilnius $575 (round trip)

New York - Vilnius S479 (one way)
FREGATA TRAVEL

Freedom-of-Choicers NEVER
Mention the Babies Who Die

250 West 57th Street, 1211
NewYork, NY 10107
Tel.: (212) 541-5707
Ask for Chris Dobrzynski

ITSEASYTO
BANKB^
MAIL. WE’LL
DĖMESIO, JAUNIME!!!
"Pučia vėjas

"

Ar Jūs norite atstovauti savo miestą
sekančiame Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongrese?
Ar norėtumėte dirbti
Lietuvos labui?

aplankyti
gimines Lietuvoje?

The South Boston Savings
Bank’s famous postage paid
both ways bank by mali
plan is easy, convenient
and sensible.
When the bank receives your savings or
checking account transaction it’s
processed and mailed back to you the
šame day. Thousands of our customers
have enjoyed this free Service for years.
When you bank by mail, the South
Boston Savings Bank is as etose as the
nearest mail box.

Open an account today by filling out the
coupon betow or visiting one of our convenientty tocated offices.

Ar planuojate dalyvauti ar mokytis
kursuose Vilniuje ar Kaune?
Ar treniruojatės dalyvauti
Tarptautinėse Lietuvių Sporto
Žaidynėse?

AU’JAYS THE LEADEfT.
MAJNOFRCE
460 VVest Bro*
South Boston
268-2500

Petro Čepo Jaunimo Fondas žino, kad jaunimui (18-35 amžiaus)
yra sunku sutaupyti pinigų kelionei į Lietuvą ir kitas šalis. Todėl
mes įsteigėme PcJF, norėdami Jums padėti susipažinti su savo
Tėvyne ir pasaulio lietuviais. PČJF $1,000 stipendija skiriama
bent vienam lietuvių kilmės jaunuoliui/ei, kuns/i žada vykti j
Lietuvą arba dalyvauti lietuviškoje veikloje išeivijoje.

Anketą stipendijai gauti turite užpildyti ir pasiųsti PČJF ne vėliau
lapkričio 15 d, kad galėtumėte keliauti į Lietuvą ateinančiais
metais tarp sausio 1 d. ir gruodžio 31d. Anketos ir platesnė
informacija gaunama rašant:

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

740Ga*v«n BNd
825-9090

OUINCY OFFICE

Paliulis, Framinghom, MA; Helen
Saras, Plymouth, MA; Kostandja
Vasiliauskas, So. Boston, MA; S.
Rudys, Uxbridge, MA; V. Abroma
vičius, VVorcester, MA; H. Ulrichas,
VVorcester, MA; A. M. VVackell,
VVorcester, MA; J. Chapulis, Brick.
Town, NJ; A. Juskys, Brick Town,
NJ; Adelė Bartys, Elizabeth, NJ; V.
Raugas, Hazlet, NJ; M. Iskeliunas,
Paterson, NJ; A. Šimukonls, Richmond Hill, NY; E S. Pugh, Long
Beach, NY; Helena Gibson, Milton, NY; P. V. Bilėnas, Pomona,
NY; Anne Daunis, Roosevelt Island,
NY; J. Andrusis, VVoodhaven, NY;
P. Ąžuolas, VVoodhaven, NY; Eu
genija Kezys, VVoodhaven, NY; J.
Mariukas, VVoodhaven, NY; V. Vii kutaitis, Cleveland, OH; B. Žiogas,
Orefield, PA; Anna Byla, Pittston,
PA; Frances Matusevičius, York, PA.
Po 5 dol.: A. ir E. Šliogeris,
Malborough, CT; S. L Marcavage,
Milford, CT; A. Semaška, New Bri
tam, CT; V. A. Man tautas, VVest
Hartford, CT; K. Balsevičius, Semi
nole, FL; V. .Laukaitis, Baltimore,

4490210
WESTROXBURY
'833 Centre St
323-8000

479-9660

Skausmo valandoje pareikškite Darbininko
laikraštyje užuojautą savo liūdintiems
draugams ir pažįstamiems.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai atsiųs
dami metine prenumeratą, pri
sidėjo aukomis laikraščiui stiprin
ti, už įvairius patarnavimus ar meti
nį kalendorių:
Po 30 dol.: V. Biknevicius,
Seminole, FL; Birutė Podleckis, Linden, NJ; J. Daubėnas, Forest Hills,
NY; Liucija Kurkulienė, Rochester,
NY; J. Belickas, VVoodhaven, NY; Z.
Dičpinigaitis, VVoodhaven, NY.
Po 20 dol.: V. Kronkaitis, New
Haven, CT; L. Karmazinas, St. Pe
tersburg, FL; J. A. Žukas, Towson,
MD; A. L. Jasaitis, Forest Hills, NY;
Alexandra Sakas, Lancaster, OH.
Po 15 dol.: Angelė Jonynas,
Meriden, CT; A. V. Staknis, Stuart,
FL; O. Venckus, Arlington, MA; J.
Lapšienė, Dedham, MA;Ona Savokaitis, Nort Brunswick, NJ.
Po 10 dol.: Stasė Kavaliūnas,
New Smyrna Beach, FL; J. Ba
bravičius, St. Petersburg, FL; Elena
Pūrelis, VVest Palm Beach, FL; T.
Jennings, Berlin, CT; P. Plestys,
Chicago, IL; Marija Kuprys, Cicero,
IL; A. Šeduikis, Brockton, MA; D.

WEYM0UTH OFFICE
S44M«nSt
337-1050

MD; T. Skučas, Brighton, MA;
Veronica Cote, East VVareham, MA;
Bronė Karaškienė, Delran, NJ; J. C.
Kevett, Toms River, NJ; Eugenia
Ramonis, Brooklyn, NY; D. Svogun, Elmont, NY; P. Kalibat, Freeport, NY; R. Rajus, Hovvard Beach,
NY; Marija Jasėnienė, Jackson Hts,
NY; V. Vitkus, Rochester, NY; E
Jankauskienė, VVoodhaven, NY; V.
Vilcinas, Racine, VV1.
Po 4 dol.: E J. Cook, Osslning, NY.
Po 3 dol.: Anelė Dulkis, Newark, NJ.
Po 2 dol.: K. Gudukas, Centerville, MA.
Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. Laikraščio atei
tis priklauso nuo aukotojų dosnu
mo. Vien iš prenumeratos nebūtų
galima išsilaikyti.

VISŲ SISTEMŲ VCR KA
SEČIŲ PERREKORDAVIMAS. Jūsų artimieji Lietu
voj galės iš karto naudoti at
siųstų kasetę (vestuvės, jubi
liejai, gimimo dienos). Grei
tas ir aukštos kokybės patar
navimas. Kaina — 20 dol.
plūs 2.90 dol. už grąžinimų
priority mail paštu.
COSMOS INTERNATIONAL
1839 Park St., Hartford, CT
Tel. 203 - 232 - 6600

Kiekvienas būkime lietu
viškos spaudos platintojas.

fe

DphXPacy
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMA1CA AVENŲ E

Už kiekvieną auką nuoširdžiai

dėkojame.
Darbininko Administracija

(Cor. 77th Street)
VVoodhaven, N. Y. 11421

WE DELIVER
\_______ 296 - 4130______ /

MIRĖ ANTANAS DIRŽYS
Spalio 13 d., antradienį, 4:30
v. popiet savo namuose Woodhavene mirė teisininkas Antanas
Diržys, paskutiniu metu sirgęs
ir dėl ligos niekur visuomenėje
nedalyvavęs.
Velionis buvo gimęs 1906 m.
gegužės 25 d. Audros kaime, Ro
kiškio valsčiuje ir apskrityje. Ro
kiškio gimnaziją baigė 1926 m.
Studijavo Lietuvos universiteto
Teologijos ir filosofijos fakultetą.
1930 m. perėjo j teisių fakultetą,
kurį baigė 1934 m.
Metus kandidatavo Vyriausia
me tribunole, 1935 m. buvo pa
skirtas Suvalkų Kalvarijos apy
linkės teisėju. Nuo 1938 m. iki
1940 m. birželio 19 d. buvo tei
singumo ministerijos departa
mento direktorius. Okupantų
atleistas iš tarnybos, netrukus
buvo suimtas ir kalintas Kauno
kalėjime iki 1941 m. birželio 23
d., kada prasidėjo vokiečių-sovietų karas.
Vokiečių okupacijos metais
advokatavo Sakiuose ir Kybar
tuose. 1944 m. vasarą pasitraukė
iš Lietuvos, gyveno Vienoje, po
karo, Memmingene. 1948 m.
emigravo į Venezuelą, iš ten
1958 m. persikėlė į Ameriką ir
apsigyveno New Yorke.
Nuo pat studijavimo laikų

buvo veiklus visuomenininkas,
buvo Korp. Neo-Lithuania pir
mininkas, veikė tautininkuose,
jaunalietuviuose. Venezueloje
buvo Lietuvių savišalpos ben
druomenės centro valdybos sek
retorius ir metraštininkas.
Atsikėlęs į Ameriką, taip pat
įsijungė j veiklą, pirmininkavo
Neo-Lithuania korporacijos fili
sterių sąjungai, veikė SLA,
ALTo, lietuvių teisininkų drau
gijoje. Bendradarbiavo lietuviš
koje spaudoje.
'Velionis buvo malonaus būdo,
draugiškas, su visais sugyveno,
buvo Laisvės Žiburio radijo uo
lus rėmėjas, rėmėjų komiteto
pirmininkas.
Liko žmona Genovaitė ir sū
nus Saulius, kuris iš Lietuvos at
vyko j tėvo laidotuves.
Velionis buvo pašarvotas M.
Shalins laidojimo namuose, atsi
sveikinimas įvyko spalio 18 d.,
sekmadienio vakare. Jam vadovavo Korp. Neo-Lithuania New
Yorko padalinio pirmininkas dr.
Jonas Lenktaitis.
Maldas sukalbėjo Tėv. Stepo
nas Ropolas, OFM. Taip pat da
lyvavo vysk. P. Baltakis, OFM,
kun. Jonas Pakalniškis. Atsisvei
kinime žodį tarė ambasadorius
JT Anicetas Simutis, dr. J. Lenk
taitis papasakojo velionio gyve-

MIRĖ ADOLFAS ČAMPĖ
Inžinierius Adolfas Čampė,
paskutiniu laiku sunkiai sirgęs,
mirė spalio 16 d. St. Mary’s ligo
ninėje, Watebury, CT.
Velionis buvo gimęs vargoni
ninkų šeimoje. Teko jam gyventi
ir augti bent keliose vietose, kur
lankė ir mokyklas. Iš tėvo gavo
muzikinį
išsilavinimą,
bet
nenuėjo vargonininkauti. Buvo
baigęs tekstilės inžineriją Čeko
slovakijoje. Lietuvoje dirbo tek
stilės pramonėje, vokiečių oku
pacijos metais vadovavo tekstilės
įmonei Biržuose, iš kur ir pasi
traukė į Vakarus.
Atvykęs į Ameriką, apsigyve

no Waterbury, CT. Uoliai daly
vavo visuomeninėje veikloje,
daugiausia veikė ramovėnuose,
rūpinosi Tautos Fondo reikalais,
buvo Fondo įgaliotiniu, dalyva
vo Fondo konferencijose, buvo
ALTo skyriaus pirmininku. Va
sario 16-osios šventės proga du
kartu buvo išrinktas VVaterburio
miesto garbės burmistru.
Taip pat paskutiniu laiku jis
vargonininkavo VVaterburio Šv.
Juozapo parapijos bažnyčioje,
sekmadieniais grodavo per lietu
viškas mišias.
Liko žmona Kazimiera ir
sūnus.

A.t A.
MARIJOS DANUTĖS SIRUTIENĖS
gyvybei užgesus, jos seserį dr. Janiną Snieškienę,
brolį dr. Tadą Savicką ir gimines nuoširdžiai
užjaučia

New Yorko LietuviųGydytojų Draugija

Neteko Tau sugrįžti į
numylėta
Tėviškę - Uteną,
Gudeniškes,Amžina Tėvynė taip
anksti netikėtai
Priglaudė Tave...

nimą, tautininkų vardu atsisvei
kino I-mojo skyriaus pirminin
kas Apolinaras Vebeliūnas; SLA
vardu-Pildomosios tarybos sek
retorė Genovaitė Meiliūnienė.
Romas Kezys, Laisvės Žiburio
radijo programos direktorius,
papasakojo, kaip velionis rūpi
nosi radijo programa. Užbaigta
Lietuvos himnu. Atsisveikinti su
velioniu į šermeninę susirinko
daug žmonių.
Spalio 19 d., pirmadienį, po
pamaldų Apreiškimo parapijos
bažnyčioje, velionis palaidotas
Cypress Hills kapinėse. Polaidotuviniai pietūs buvo Winter Garden — Vytauto Belecko restora
ne.
Velionio šeimai ir visiems arti
miesiems reiškiame užuojautą.
(p-j«)

Tautinės Sąjungos Bostono
skyriaus metinis susirinkimas
įvyko spalio 3 d., šeštadienio va
karą, Lietuvių Piliečių Klube,
So. Bostone. Jame dalyvavo ir
kalbą pasakė TS Centro valdybos
pinn. dr. Leonas Kriaučeliūnas.
Sv. Petro parapijos metinis
vajus, skirtas bažnyčios ir klebo
nijos remontui užbaigti ir para
pinei mokyklai išlaikytų pra
sidėjo spalio 4 d.

Metinis susirinkimas
Lietuvos Vaikų Globos antra-

JAV LB XIII TARYBOS
ANTROJI SESIJA
(atkelta iš 4 psl.)
Ekonominių reikalų
taryba

Tarybos Visuomeninių reikalų
komisijai rekomenduojant, nu
tarta įsteigti Lietuvai pagelbėti
Ekonominių reikalų tarybą, kuri
koordinuotų visą veiklą. Tai
apimtų ekonominės paramos
tinklo vystymą, supažindinimą
JAV firmų su investavimo gali
mybėm Lietuvoje, informaciją
Lietuvai apie JAV rinką, apie ek
sportavimą Lietuvos gaminių į šį
kraštą, apie finansavimą įvairių
ekonominių projektų Lietuvoje,
suradimą šaltinių iš JAV valdžios
bei įvairių fondų veiklai finan
suoti.
Si taryba, veikdama JAV LB
rėmuose, glaudžiai bendradar
biautų su Lietuvos vyriausybe ir
jos institucijomis bei bankine si
stema, padėtų joms patarimais,
parūpšftų'specialistus, skatintų
plėsti turizmą Lietuvoje. Jei bū
tų išleisti Lietuvos paskolų lakš
tai, rūpintųsi jų platinimu Ame
rikoje. Taip pat remtų ir rūpin
tųsi, kad ekonomikos mokslai
būtų pritaikinti veiklai su Vakarų

pasaulio ekonominiu gyvenimu.

Atstovybė Lietuvoje
Tarp eilės pasiūlymų, taryba
nutarė, kad ir JAV Lietuvių Ben
druomenės atstovybė būtų įkur
ta Lietuvoje.
PLB valdybos pirmininkas
Nainys tam pritarė ir net pasiūlė
naudotis jo gautomis patalpomis
Aukščiausiojoje Taryboje Vilnu- je. JAV LB atstovas galėtų kartu
-dirbti su PLB atstovu, koordi
nuoti veiklą, kad išvengtų duplikacijos, ypač ryšių palaikyme su
išeivija.
Jaunimas noriai veikia

Sesijoje gausiai dalyvavo ir
jaunimo atstovų. Sveikino Pa
saulio Lietuvių Jaunimo sąjun
gos pirmininkas Paulius Mickus,
nušviesdamas jaunimo veiklą pa
saulyje. Sąjungai priklauso virš
3,000 narių. Nepamirštamas ir
Lietuvos jaunimas. _ Glaudes
niems ryšiams su juo PLJS
įsteigs
savo
skyrių
PLB
būstinėje Vilniuje. Jis taip pat
pranešė, kad VHI-sis Pasaulio
Lietuvių Jaunimo kongresas
įvyks Europoje (Lietuvoje ir D.
(nukelta į 8 psl J

TARPTAUTINIS TEATRO
FESTIVALIS LIETUVOJE
Mieli bičiuliai,
1993 m. gegužės 10-23 dieno
mis Lietuva rengia pirmąjį Tarp
tautinį teatro festivalį LIFE,
sukviesdama į jį geriausius teat
rus iš viso pasaulio, pradedant
Ingmaro Bergmano trupe iš Šve
dijos ir baigiant garsiuoju Katona
Jozsef teatru iš Vengrijos.
Kodėl festivalis? Dabar, kai
Lietuvai tikrai nelengva?

Todėl, kad nepriaugtų mūsų
tautai kankinės vainikas, jau da
bar turime įrodyti pasauliui ir
sau, kad Lietuva — ne tik didvy
riškai žūstančiųjų šalis, ne tik su
griautos ekonomikos kraštas, bet
išdidi, ambicinga valstybė, suge
banti surengti pasaulinio lygio
festivalį, galinti skleisti kultūrą

Š. m. lapkričio mėn. 5 d.
sueina dvylika metų, kai
Viešpaties pasauktas už
baigė šios žemės kelionę
mano mylimas vyras

šis metinis susirinkimas įvyko
spalio 4 d. Po iždininko Tomo
Ashmansko finansinės ataskai
tos, pirm. Daiva Veitaitė-Neidhard padarė pranešimą su
skaidrėmis.

ir dovanoti džiaugsmą visiems.
LIFE nėra našta varganam
Lietuvos biudžetui. Mūsų pro
jektą remia Lietuvos biznio pa
saulis, užsienio valstybių vyriau
sybės ir fondai.
LIFE reikalinga ir Jūsų para
ma. Maloniai kviečiame ir Jus at
vykti į Lietuvos festivalį kaip
mūsų bičiulį.
Kelione pasirūpins LIFE ke
lionių agentūra Jungtinėse Ame
rikos Valstijose American Travel’
Service, 9439 S. Kedzie Avenue, Evergreen Park, IL 60642,
Tel. (708) 422-3000.

Veiklios valdybos pastango
mis per palyginti trumpą laiko
tarpį suteikta daug materialinės
ir medicininės pagalbos Lietu
vos našlaičių namams, vaikų glo
bos įstaigtoms.
Vienas svarbiausių paskutinių
metų projektų tai klaipėdietės
Aušros Stroputės gydymas. Po
sėkmingos plastinės operacijos
mergaitė sugrįžo į Lietuvą, kur
nuvykęs su 12 chirurgijos spec
ialistų, dr. Martin Dunn, iš Milton Hospital, pratęs jai klausos
atstatymą bei atliks operacijas
daugeliui mažų pacientų.
Susirinkusieji pagerbė kun.
A. Abračinską, suorganizavusį
loteriją, sutelkusią Globai arti
$20 tūkstančių. Jam buvo suteik
tas valdybos garbės nario vardas.
Po pranešimų ir atsakymų į
klausimus, vyko pokalbiai prie
kavutės. Salę puošė Lietuvos
vaikų piešiniai, pagal kuriuos at
spausdintos ir platinamos sveiki
nimų kortelės. Virš piešinių ir
laikraščių iškarpų apie Globos
veiklą buvo pakabintos dvi rankų
darbo vaikiškos kaldrytės. Dail.
Inos Nenortienės paskatintos
Amerikos Quilt menininkės iš
įvairių vietovių siunčia pasiūtas
antklodes našlaičiams Lietuvoje.

Rygos berniukų
choro koncertas
Naujosios Anglijos Pabaltiečių
Draugija pradžiugino muzikos
mėgėjus pirmuoju iš trijų š. m.
serijos koncertų, įvykusiu spalio
4 d., sekmadienio popietę, First
& Second Church Bostone.

nito iškals skulptorius Juozas
Kėdainis. Granitas paminklo sta
tybai jau atgabentas iš Ukrainos.
Lietuvoje pavieniai asmenys, or
ganizacijos ir įmonės jau paauko
jo nemaža lėšų tam projektui
įvykdyti. Paminklą numatoma
iškilmingai atidengti 1993 m. lie
pos 17 d., minint tragiško
skrydžio per Atlantą 60-ąsias
metines.
— Švedijos karaliaus atvyki
mo garbei Lietuvos istorijos et
nografiniam muziejuje Vilniuje
atidaryta paroda, skirta apžvelgti
Švedijos istorinį, politinį ir
kultūrinį kelią. Šie eksponatai
jau anksčiau buvo rodyti Estijoje
ir Latvijoje. Norėdami papildyti
šią parodą, muziejaus darbuoto
jai iš savo fondų prijungė ekspo
natus, susijusius su Švedija, ku
rie rasti archeologinių kasinėji
mų metu Lietuvoje.

— Krašto apsaugos ministeri
ja,
remdamasi
vyriausybės
rugsėjo 25 d. nutarimu , Lietu
voje paskelbė spalio-lapkričio
mėnesiais vykstantį 1973 m. gi
musių naujokų šaukimą tikrojon
krašto apsaugos ir altematyviojon (darbo) tarnybon. Registruo
A Darius Kuolys,
Lietuvos tis turi sukakusieji 19 metų, o
Khltūros ir švietimo ministras, taip pat vyresni.
Eimuntas Nekrošius, LIFE
garbės prezidentas. Rūta Wi— Dailininko Vaidoto Žuko
man, LIFE direktorė.
kūrybos paroda vyko rugpjūčio
14 d. — rugsėjo 13 d. Helsinkio
centre
esančioje
galerijoje
“ D’Arte”.

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ
muzikas MYKOLAS CIBAS
Prabėgo dvylika metų liūdesy, tačiau Velionio
prisiminimas liks gyvas mano širdyje.
Šviesiam jo atminimui už jo sielą bus aukojamos
šv. Mišios:
Lietuvių pranciškonų koplyčioje Brooklyne, NY,
lapkričio mėn. 5 d. ir lapkričio 8 d. Clevelande,
OH, šv. Mišias aukos prel. A. Goldikovskis.
Nuoširdžiai prašau gimines, draugus ir pažįs
tamus prisiminti a.a. Mykolą savo maldose,
kad Viešpats suteiktų jo sielai amžiną šviesą.
Žmona Eufemija

— 59 rublius (talonus) kaštuo
ja bilietas į pirtį Klaipėdoje, rašo
laikraštis “Klaipėda”. Rašinio
autorius gydytojas Jonas Lauri
navičius baigia: “Tegul brangsta
degtinė ir rūkalai — tai sveikatos
nuodai. Pirtis — gyvybės šalti
nis, apginkime ją”!

— Lietuva, I^atvija, Estija ir
Švedija kartu išleido seriją pašto
ženklų, kuriuose pavaizduoti
ypač saugojami ir globojami Bal
tijos regiono jūriniai paukščiai.
Serija pavadinta “Mare Balticum ”. Tai pirmas atvejis Ltewtuvųs pašto istorijoje, kad Lietuva
dalyvauja tokių bendrai kelių

valstybių ženklų leidime. Spalio
pradžioje šie ženklai buvo ant
spauduojami specialiu žymek
liu. Pašto ženklai, nesvarbu, kur
jie platinami, yra vienodos spal
vos, formos ir dydžio, skiriasi tik
valstybių pavadinimai. Serijoje
keturi ženklai. Juos iliustravo
švedų dailininkai. Atspausdinti
Švedijoje.
Lietuvoje vienas
ženklas kainuoja 15 talonų.
— Kaune, Ąžuolyne, bus pa
statytas Steponui Dariui ir Sta
siui Girėnui paminklas pagal
skulptoriaus Broniaus Pundžiaus dar prieš karą sukurtą
projektą. Lakūnų figūras iš gra

— Vokietijos ambasadorius
Lietuvoje Gottfried Albrecht
įteikė Vilniaus universiteto filo
sofijos fakulteto dekanui Vytau
tui Karosui Vokietijos mokslo
draugijos dovaną — šiuolaikinės
vokiečių filosofijos biblioteką.
— Dzūkijoje, miškingiau.siame Lietuvos krašte, kuriasi pri
vačios firmos, superkančios miš
ko gėrybes. Ypač perkami grybai
— vien tik voveraičių kasdien
superkama po 1-3 tonas. Už vo
veraičių kilogramą mokama po
8-10 Vokietijos markių, nes dau
giausia grybų gabenma į Vokieti
ją

Latvijos Rygos Katedros ber
niukų choras atliko puikią kon
certinę programą. Jau savaime
šis retas įvykis sutraukė nepa
prastai daug klausytojų. Perpil
dytoje salėje buvo matyti
nemažai vaikų, atėjusių su tėvais
ir seneliais. Gracingai, preciziš
kai išbalansuotai skambėjo Ba
cho,
Mozartro,
Pachelbelio
bažnytiniai kūriniai pirmoje
koncerto dalyje.
Antra dalis sužavėjo jausmin
gomis liaudies dainomis, per
teiktomis skaidriais it šaltinis
skambančiais jaunatviškais bal
sais. Koncertas pradėtas įdomiai
skambančiu, atsiliepiant aidui 17
amž., kūriniu.
Pabaigoje choro dirigentas Ja
nis Erenštreits netikėtai paskui
save išvedė vorele išsirikiavusius
choristus, palikdamas nuste
bintiems klausytojams tuščią
sceną ir palaipsniui gęstančią
dainą.
Lietuviams ir estams, Baltijos
kaimynams, buvo skirtos J. Gu
davičiaus ”Kur girios žaliuoja” ir
E. Oja “Audėjos daina”, atliktos
lietuviškai ir estiškai. Vargonais
ir pianinu palydėjo Talivaldis
Deksnis, pirmoje dalyje atkūręs
Bacho Concerto G-dur vargo
nams. Klausytojai palydėjo Lat
vijos atlikėjus ilgai trukusiais
plojimais.
Šis Rygos Katedros choras, su
darytas iš 36 įvairaus amžiaus
berniukų ir jaunuolių, kartu su
vadovu ir dirigentu J. Erenšteins bei vargonininku T. Deksniu, visą spalio mėnesį koncer
tuos Šiaurės Amerikoje. Numa
toma 15 koncertų įvairiuose mie
stuose, tarp jų,be jau įvykusių
koncertų Nevv Yorke ir Bostone,
koncertuos Toronte, Clevelan
de, San Francisco, Los Angeles,
VVashington, DC.
Walt Disney Pasaulio tautų fe
stivalis pakvietė šį chorą atlikti
du specialius koncertus EPCOT
centre Floridoje spalio 29 ir 30
dienomis. Šią Europoje pri
pažinto Latvijos choro kelionę
organizavo Amerikos Latvių
Bendruomenė, remiant įvai
rioms JAV, Kanados ir Latvijos
organizacijoms ir pavieniams
asmenims. Pelnas bus perduotas
Latvijos vaikų sveikatos ir rūpy
bos institucijoms.

Renginių kalendorius
Spalio 25, sekmadienį, 3 vai.
p. p. Cardinal Spellman High
School, 738CourtSt., Brockton,
MA, įvyks Singing Priests in
Concert — dainuojančių kunigų
koncertas. įėjimas $7. Prašoma
paaukoti maisto, konservų, ku
rie bus siunčiami našlaičiams
Lietuvoje. Dėl bilidetų skam
binti (617) 857-1288, (508) 5838872 arba (617) 763-5497.
Spalio 31, šeštadienį, 7:30 vai.
v. Lietuvių Piliečių Klubo 3 au
kšte, So. Bostone įvyks Halloween — Kaukių vakaras. Progra
moje loterija, kaukių paradas,
žaidimai su kareoko mašina (pro
fesionalus liaudies ir estradinių
dainų atlikimas). Pirmasis prizas
— dainininko Elvis Presley ko
stiumas. Vaišės: kava, pyra
gaičiai, veiks baras. įėjimas $10
suaugusiems. Abiejų renginių
rengėjai — Bostono Lietuvos
Vaikų Globa, pirm. Daiva Veitaitė-Neidhardt.
Lapkričio 8, sekmadienį, 3
vai. popiet First & Second
Church. Bostone, 66 Marlborough St., įvyks pianisto iš Lie
tuvos Petro Geniušo koncertas,
šį pavasarį laimėjusio tarptautinį
Palm Beach konkursą Floridoje.
Tai Il-as Pabaltiečių serijos kon
certas. Draugijos pirm. Irena
Veitien'ė. Po koncerto kavutė.
Lapkričio 12-15 dienomis
VVorld Trade Center Bostone
įvyks Tarptautinė mugė, kurioje
veiks lietuviškų suvenyrų, audi
nių, meno dirbinių parodu ir bus
vaišinama tradiciniais patieka
lais. Rengia Bostono LTI, Lietu
vių Piliečių Draugija ir Lietuvos
Vaikų Globa.
L.Ž.

4.

DARBININKAS
NEW

YORKE
341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: spalio 24 d., šeštadienį,
6:30 v.v. dail. Anastazijos Ta
mošaitienės prisiminimas — jos
darbų paroda ir akademija. Ren
gia Lietuvių Tautodailės Institu
to New Yorko skyrius.
Laikrodžiai šeštadienio naktį,
spalio 25 d., 2 vai., pasukami
vieną valandą atgal. Tuo prade
damas standartinis laiko matavi
mas, kuris tęsiasi iki kovo mėn.
pabaigos.
Kun. Vytautas Pikturna, čia
praleidęs vasarą, spalio 23 d. iš
vyksta į Floridą, kur Singer
Island prie jūros turi savo butą
ir kur praleidžia žiemą, patar
naudamas vietos lietuviams. Jo
pirmos pamaldos Sv. Pauliaus
nuo Kryžiaus bažnyčioje bus
lapkričio 1 d.
Klaipėdos krašto atvadavimo
70 metų sukaktis bus paminėta
ateinančių metų sausio 17 d.
Kultūros Židinyje. Rengia NY
šaulių kuopa, talkina ramovėnai,
birutietės ir mažlietuviai.
Kęstutis Miklas, LB New Yor
ko apygardos pirmininkas, spalio
23 d. išvyksta savaitei atostogų į
Floridą, į Singer Island. Iš ten
lapkričio 2 d. vyks į Chicagą ir
dalyvaus S LA seime. Lapkričio
7-8 dienomis dalyvaus Washingtone Lietuvos ambasados ir JAV
Lietuvių Bendruomenės rengia
moje konferencijoje, kurioje bus
svarstoma, kaip planuoti ge
resnę pagalbą Lietuvai. Kartu
keliauja ir žmona Ona Miklienė.

Du dėstytojai iš Kauno Tech
nologijos universiteto turėjo at
vykti stažuotei šių metų rudens
semestre į Farmingdale SUN Y
universitetą. Dabar paaiškėjo,
kad jie atvyks tik sausio mėnesį
pavasario semestrui. Už jų ke
lionę į Ameriką ir atgal apmokės
Atviros Lietuvos Fondas Vilniu
je. Šiam fondui vadovauja Au
dronė Misiūnienė. Farmingdale
SUNY universitetas nemokamai
duos mokslą, bendrabutį ir
transportą universiteto kom
plekse. Išlaidas už pilną maistą
universiteto valgykloje ir reika
lavimus vizitatorių vizai padengs
LB JAV Krašto valdyba, kuri tam
reikalui paskyrė $2000. Apie tą
profesorių kelionę praneša Kau
no Technologijos Universiteto
valdymo centro direktoriato na
rys Kęstutis Miklas.
Jauna mergina, neseniai atvy
kusi iš Lietuvos, ieško darbo.
Gali slaugyti ligonį, padėti namų
ruošoje, prižiūrėti vaikus. Skam
binti telef. (718) 628-0730.
Prašyti Jurgą, (sk.)
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Lietuvių Katalikių Moterų
Kultūros draugija, lapkričio 15
d. Kultūros Židinyje rengia savo
tradicinę rudens popietę, kurios
tema “Aidų” žurnalą atsisveiki
nant ir palydint rašytoją redakto
rių Antaną Vaičiulaitį”. “Aidų”
žurnalas iš Vokietijos į Ameriką
buvo perkeltas 1950 m. ir čia
pranciškonų buvo leidžiams per
40 metų. Šių metų pradžioje
žurnalas sujungtas su Lietuvoje
leidžiamu “Naujuoju Židiniu”.
Žurnalo skaitytojai Amerikoje la
bai pasigenda “Aidų”, nes žurna
las buvo gyvas, aktualus, apžvel
gė lietuvišką kūrybą ir ją ugdė.
Žurnalą per 20 metų redagavo
rašytojas Antanas Vaičiulaitis,
miręs šių metų liepos 22 d. Washingtone. Tad ir rengiamas šio
žymaus žurnalo ir žymaus rašytojo-redaktoriaus prisiminimas.

Apsipirkimas,
vadinamasis
“Blusų turgus”, rengtas spalio 34 dienomis Kultūros Židinyje,
praėjo labai sėkmingai. Turgų
aplankė daug žmonių ir daug ką
išpirko. Apsipirkimą rengė Lie
tuvių Atletų Klubas. Klubas
gavo pelno 2300 dol.
Audrius Butkevičius, Lietuvos
krašto apsaugos ministeris, spa
lio 30 d., keliaudamas iš Lietu
vos į Chicagą, trumpam sustoja
New Yorke. Pasinaudodami šia
proga, susitikimą su juo rengia
New Yorko ramovėnai, kuriem
pirmininkauja Aleksandras Vakselis.
Lietuvos kariuomenės atkū
rimo šventė bus paminėta lapk
ričio 22 d. Apreiškimo parapijos
bažnyčioje ir salėje. Rengia NY
ramovėnai.

Patiksliname. Onos Miklienės pavardė buvo praleista,
aprašant Aukščiausiosios Tary
bos pirmininko Vytauto Lands
bergio priėmimo pietus, kurie
buvo rugsėjo 28 d. Kultūros
Židinyje ir kuriuose ji dalyvavo.
Nepaminėta liko ir eilėJcitų am
basados ir konsulato tarnautojų.
Dr. Anatole K rūkas, Woodhaven, NY, užmokėdamas už
prenumeratą, pridėjo dar $50
“Darbininkui” stiprinti. Dos
niam
spaudos
bičiuliui
nuoširdžiai dėkojame.
Lietuvių Atletų Klubas ir
Kultūros Židinys ruošia Naujų
1993 metų sutikimo vakarą-balių
su karšta vakariene ir šauniu or
kestru Kultūros Židinyje.
TRYPTINIS, New Yorko tau
tinių šokių vienetas, repetuoja
penktadieniais, 7 vai. vak.
Kultūros Židinyje, Brooklyne.
Jaunimas kviečiamas aktyviai da
lyvauti.
Šventasis Raštas, Senojo te
stamento tomas, pranašų kny
gos, išleista gražiu leidiniu. Iš
hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų
išvertė kun. Antanas Rubšys,
kuris profesoriauja Manhattan©
kolegijoje ir dėsto Šventąjį Raš
tą. Knyga turi 670 puslapių. Jos
kaina 12 dol. Gaunama “Darbi
ninko” administracijoje. Per
siuntimo išlaidoms pridėti 2 dol.

New Yorko lietuviai ateina į
talką Lietuvių Katalikų Religinei
Šalpai. Su savanorių pagalba
praeitų dviejų savaičių bėgyje
supakuotas išsiuntinėjimui se
kantis Religinės Šalpos aplink
raščio numeris. LKR Šalpa taria
nuoširdų AČIŪ sekantiems
asmenims už jų pasiaukojimą:
Filomenai Ignaitienei, Ritonei
Ivaškaitei, Daivai Izbickaitei,
59 CENTAI UŽ SVARĄ virš
Tadui Klimui, Malvinai Klivečšimto svarų, tai TRANSPAK fir
kienei, Algiui Kulpai, Algiui Lu
mos nauja kaina. 68 centai —
koševičiui, Astai Lukoševičiūtei,
žemiau šimto svarų. Minimumas
Audrei Lukoševičiūtei, Kostui
20 dol. Jūsų siuntiniai yra regi
Norvilai, Algiui Pliūrai, Ramu
struojami mūsų kompiuteriuose
nei Pliūrienei, Antanui Sabaliui,
ir sekami iki pristatymo jūsų gi
Aušrai Sabalienei, Pauliui Saba
liui, Laurai Šatinskaitei, Henri minėms Lietuvoje. TRANSPAK, 2638 W. 69th St., Chicakui Šatinskui ir Laurynui Vismago, IL 60629. 312 436-7772.
nui.

Lietuvių Tautodailės Institu
to skyrius New Yorke spalio 24
d., šeštadienį, 6:30 vai. vak.
Kultūros Židinyje rengia akade
miją “Prisimename dail. Anasta
ziją Tamošaitienę”. Pagrindinis
kalbėtojas bus meno kritikas Vy
tautas A. Jonynas, iš Montrealio.
Bus rodomi menininkės kūriniai
ir video juosta. Salė bus atidary 
ta nuo 4 iki 9 vai. vak. {einant
aukojama $5. Nuo 5 vai. vak. bus
galima gauti pietus,kuriuos pa
gamins Birutė Šidlauskienė.

Vitas J. Sakalauskas (Vitty J.
Sakolowsky), gimęs 1913 m.
Amerikoje, gyvenęs Brooklyne,
mirė spalio 14 d., sulaukęs 75
metų amžiaus. Buvo karo vete
ranas. Pašarvotas M. Shalinslai
dojimo namuose. Spalio 19 d. po
mišių Blessed Sacrament bažny
čioje palaidotas Tautinėse Pinelawn kapinėse. Liko žmona ir
kiti giminės.
A. a. Bronius Bobelis, ilgai
gyvenęs Woodhaven, NY, mirė
1991 m. lapkričio 8 d. Jo mirties
pirmųjų metinių proga už jo vėlę:
yra užprašytos mišios Putnam,
CT, seserų vienuolyne, Kennebunkport, M E, pranciškonų vie
nuolyne ir Brooklyn, NY, pran
ciškonų vienuolyne. Draugai ir
pažįstami prašomi jį prisiminti
savo maldose.

Romualdas Visokavičius, Litimpex banko Vilniuje preziden
tas, viešėdamas Amerikoje, susi
tiko ir su Farmingdale SUNY
universiteto rektoriumi dr. Michael J. Vinciguerra ir aptarė pa
sitobulinimo galimybes Lietu
vos bankų darbuotojams ir studi
juojantiems finansus. Rektorius
sutiko ir pakvietė prof. Gary
Rupp, šį pavasarį dirbusį Kauno
Technologijos universitete, pa
ruošti specialią programą. Ji jau
paruošta ir pasiųsta Kauno Tech
nologijos universiteto rektoriui
dr. Kęstučiui Kriščiūnui susi
pažinti. Šių studijų finansavimo
tikimasi susilaukti iš amerikiečių
fondų pagal European Reconstruction Act.
Rimanto
Idzelio medžio
skulptūrų paroda “Mitai irikonaf’vyksta nuo spalio 17 d. iki
lapkričio 7 d. Agora galerijoje^
560 Broadway, Suite 502, \ew
York, NY (Soho distrikte). Paro
dą galima lankyti nuo antradie
nio iki šeštadienio nuo 12 vai;
dienos iki 6 vai. vak.
Rudeninį susirinkimą kviečia
Lithuanian/American Club of
Northern New Jersey prezidentės Aldona Skrypa ir Susai
Covalesky. Susirinkimas įvyks
lapkričio 12 d., ketvirtadienį, 7
vai. vak. County College ofMote
ris, fakulteto valgykloje. Vakaro
tema — pasidalinimas įspūdžiai^
iš šios vasaros kelionių po Lietu
vą. Pagrindinė kalbėtoja bus Dojt
Halloran, kuri Lietuvoje pralei
do daugelį savaičių, bendrauda
ma su Lietuvos mokytojais.Taip
pat kalbės Genevieve Pladis*
Kviečiami ir kiti pasidalįnti savo
įspūdžiais. Bus ir užkandžiai bei
atgaiva.
Laisvės Žiburio radijo valan
da, girdima sekmadieniais nuo9
iki 10 v.r., radijo stočiai pakėlus
kainas,
greitu
laiku bus
sumažinta iki pusė valandos. Pa
gal naują laiką programa bus la
biau suglausta, bus sumažinti
muzikiniai įtarpai ir kitokia
medžiaga.

Reikalinga pagalba prižiūrėti
vyresnio amžiaus moterį. Pagei
daujamas anglų kalbos mokėji
mas. Skambinti telef. 212 $73001. Prašyti Jenny. (sk.)
55 SVARAI — cukrus, sūris,
dešros, mėsa, šprotai, aliejus,
kava ir kt., $98. 22 SVARAI
mažesnis paketas $65. 22 SVA
RAI mėsos produktai, aliejus
$98. Prie visų maisto siuntinių
galite užsakyti aspirino ir vitami
nų. TRANSPAK. 2638 W. 69th
§t., Chicago, IL 60629. Telef.
.312 436-7772.

JAV LB XIII Tarybos Visuomeninių reikalų komisija posėdžiauja. Iš kairės: dr. Zigmas
Brinkis (Californija), Edmundas Kulikauskas (Californija), Visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkas Algimantas Gečys, Krašto valdybos vykdomoji vicepirmininkė Regina
Narušienė, Kęstutis K. Miklas (New York), Birutė Vilutienė (Illinois), pirm. Zigmas
Viskanta (Californija), dr. Viktoras Stankus (Ohio), Aidas Kupčinskas (Massachusets)
ir svečias P. Alšėnas. Nuotr. dr. Edmundo Lenkausko

JAV LB XIII TARYBOS
ANTROJI SESIJA
nantiems metams. Reikalauta,
kad, skiriant premijas kultūri
ninkams, būtų ir toliau palikta
premija žurnalistikai.
Nutarta, kad naujai paruoštoji
sąmata būtų pasiųsta tarybos na
riams balsuoti korespondenciniu
būdu.

(atkelta iš 7 psl.)

Britanijoje) 1994 m. liepos mėn.
Apie JAV jaunimo veiklą pra
nešė šio krašto pirmininkė Gailė
Radvenytė. Sąjunga plečiasi. Pa
pildomai prisijungė jaunimas,
gyvenantis Denverio, Houstono, Kansas City, Omahos ir St.
Petersburgo miestuose. Rūpina
masi Lietuvos Aukščiausiojoje
Taryboje teigiamai išspręsti JAV
lietuvių jaunimo Lietuvos pilie
tybės klausimą.

Lietuvių Fondas neskiria
pinigų premijoms

Sąmata nepriimta

Daug aštrių diskusijų atsirado
valdybos vicepirmininkui Jonui
Vainiui pristačius tarybai tvirtin
ti sąmatą kalendoriniams 1993
metams.
Protestus pareiškė
Švietimo ir Socialinių reikalų ta
rybos už neįtraukimą po $5,000
jų operaciniams reikalams. Jau
nimas irgi reikalavo, kad ir jiems
būtų paskirta bent $3000 atei“Lietuvos Aidas”, pagrindinis
16 psl. Lietuvos dienraštis, duo
da vyriausybės žinias ir objekty
vų atkuriančios Lietuvos vaizdą.
Jo žinios išeivijai yra labai nau
dingos. Prenumerata metams
oro paštu $85. Čekius rašyti
“Lietuvos Aido” vardu ir siųsti
JAV įgaliotiniui adresu: Bronius
Juodelis, 239 Brookside Lane,
Willowbrook, IL 60514.. (sk.).

Kalbant apie santykius su Lie
tuvos Fondu, diskusijų metu
paaiškėjo iš Dalios Puškorienės
pranešimo, kad 1991 m. Lietu
vių Fondui buvo rekordiniai.
Įnašais ir palikimais gauta
$802,941. Šiemet iki rugpjūčio
31 d. gauta aukų $246,475. Pa
grindinis
kapitalas
pasiekė
$6,138,816, kuriuos sudėjo
6,582 nariai. Iš 1991 m. pelno
buvo paskirstyta $257,555 pagal
sekančias kategorijas: Švietimui
— 117,785, Kultūriniams reika
lams — $25,350 ir Visuomeni
niams reikalams — $114,420.
Taip pat duota JAV LB krašto
valdybai ir taryboms $69,650. Iš
viso Lietuvių Fondas lietuvybei
remti iki šiol yra paskirstęs
$3,338.381.
Šių metų Lietuvių Fondo pel
no skirstymo komisiją sudaro
šeši asmenys. Be pirmininkės

Marijos Reinienės ir Stasio Baro,
į ją įeina net keturi JAV LB Ta
rybos nariai — prezidiumo pir
mininkas Vytautas Kamantas,
Daina Kojelytė, Vytas Narutis ir
Kęstutis Sušinskas.
Iškilus klausimui, kodėl Lie
tuvių Fondas nepaskyrė lėšų
kultūrininkų metinėms premi
joms, kalbėjo dr. Antanas Razma
ir Vytautas Kamantas.
Dr. Razma pareiškė, kad
prašymų ateina daugiau negu
yra pinigų paskirstymui. Ka
mantas pasakė, kad dėl paskyri
mo pinigų premijoms visi keturi
Bendruomenės atstovai balsavo
prieš, nes buvo svarbesnių pra
šymų, neminėdamas jų. Daug
tarybos narių buvo nustebę, kad
Bendruomenės atstovai nerado
lėšų šioms premijos. Tikėkimės,
kad ateity jų suras.
Laikas ir vieta trečiajai LB Ta
rybos sesijai palikta spręsti pre
zidiumui kartu su Krašto valdy
ba ir painformuoti tarybos narius
korespondenciniu būdu.

Live-in-aid vvanted for elderh.
infirm woman, kind and phy vically strong. Some English necessary. Phone 212 757-3001
ask for Jenny. (sk.)

Baigiamosios mintys

Atrodo, kad ši sesija buvo la
bai darbinga. Ji ėjo kaip laikro
dis. Ir už tai padėka prezidiumo
pirmininkui Vytautui Kamantai
ir jį dažnai pavadavusiam dr. Vy
tai Naručiui.
Apyskaitiniai veiklos ir finan
siniai pranešimai bei kita infor
macija tarybos nariams buvo pa
teikta raštu, kas labai daug laiko
sutaupė svarstyboms dėl spren
dimų. Visi buvo labai patenkinti
Ohio pirmininko Prano Jogos ir
jo štabo širdinga globa bei patar
navimais.

LAISVĖS ŽIBURYS
kviečia visus j 51-ąj| radijo

RUDENS KONCERTĄ — BALIŲ — ŠOKIUS
Šeštadienį, 1992 m. lapkričio 21 d. Pradžia 7 vai. vak. punktualiai
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

PROGRAMOJE
humoro ir satyros grupė

ANTRAS

KAIMAS

iš Chicagos
Po programos — pobūvis.
Veiks turtinga loterija, valgių ir gėrimų bufetai
visose Kultūros Židinio salėse. Maistą gamina SUNRISE CATERERS
(Valentinas ir Regina Metiniai ir jonas jadeiis).

— ŠOKIAMS GROS ROMAS TELŠINSKAS IR jO ORKESTRAS —
Baliui stalus galima užsisakyti iš anksto pas Stasj Karmaziną 718 - 441-1252.

Bilietų kaina 12 dol. Jaunimui iki 15 metų 5 dol.
Jaunimui bilietai gaunami tik prie Įėjimo. Patartina bilietus
įsigyti iš anksto paštu. Ček| atitinkamai sumai Ir sau adresuotą
su pašto ženklu voką siųsti:

Lithuanian Radlo Club
217-25 54 Avė., Bayside, NY 11364
Bilietų platintojai:
Ž. Jurienė, D. Didžbalienė, A. Stankaitienė, R. Bitėnas,
B. Rutkūnas, R. Kezys, N. ir P. Baltrulioniai, R. Graudys

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA
LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS
105.9 FM SEKMADIENIAIS 9 - 10 V. RYTO

