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KAI ŠVEDIJOS KARALIUS KELIA TAURĘ UZ
ATKURTĄ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ
— Vilniaus universitetas gavo dovaną — vieną milijoną kronų —

Spalio 15-17 dienomis Lietu
voje viešėjo Švedijos karališkoji
pora: Carlas XVI Gustafas ir jo
žmona karalienė Silvia.
Tuoj po vidurdienio spalio 15
d. Vilniaus gyventojai ėmė
traukti Gedimino prospektu, pa
puoštu vėliavėlėmis su Švedijos
ir Lietuvos simboliais. Prie Au
kščiausiosios Tarybos rūmų
laukė karališkųjų svečių iš Švedi
jos. Jie atskrido į Vilnių specialiu
SAS skrydžiu kartu su oficialia
17 žmonių delegaciją ir grupe
žurnalistų.

Sutikimas pirmą sykį
prie Parlamento rūmų

Svečius Lietuva sutiko prie
Aukščiausiosios Tarybos rūmų, o
ne aerouoste, kaip tai būdavo lig
šiol. Karaliaus ir jo palydos kor
težui, lydimam garbė eskorto,
sustojus prie rūmų, juos pasitiko
AT pirmininkas Vytautas Land
sbergis su žmona, kuri įteikė ka
ralienei gėlių. Išsirikiavęs Lietu
vos karių dalinys gerbė svečius,
o kuopos vadas saliutavo kara
liui, kuris vilkėjo jūrų laivyno
admirolo uniforma. Krašto ap
saugos ministerijos orkestras
grojo Lietuvos ir Švedijos him
nus. Šalimais plevėsavo Lietuvos
Jr Švedijos vėliavos.,.. .
Parlamento rūmuose karaliui
ir karalienei buvo pristatyti Lie
tuvos Vyriausybės nariai, diplo
matinių misijų vadovai. Po to
įvyko pokalbis Landsbergio ka
binete.
Aptartos Lietuvos ir Švedijos
bendradarbiavimo perspekty
vos gamtos apsaugos, susisieki
mo srityse, kalbėta apie Švedijos
poziciją palaikant Lietuvą tarp
tautiniuose forumuose ir apie
Rusijos kariuomenės išvedimą.
Paskui įvyko susitikimas su

Aukščiausiosios Tarybos Prezi
diumo nariais ir frakcijų pirmi
ninkais,
svečiai užsuko j
posėdžių salę.
Iš Parlamento karalius su ka
raliene nuvyko j Antakalnio ka
pines. Ant sausio 13-osios ir Me
dininkų žudynių aukų kapų jie
padėjo vainikus, apjuostus Šve
dijos vėliavos spalvų juostomis.
Vainikus padėjo ir Landsbergis
su žmona.
Iš Antakalnio kapinių karališkoji pora nuvažiavo į Svečių na
mus Latvių gatvėje, kur yra Šve
dijos karaliaus ir karalienės ofi
ciali rezidencija jų viešnagės
Lietuvoje metu.
Čia pasikeista oficialiomis do
vanomis. Landsbergis padova
nojo Carlui Gustafui ir Silviai dvi
medžio statulėles, sukurtas lie
tuvių skulptoriaus S. Kuzmos.
Viena vaizduoja Eglę žalčių ka
ralienę, kita — žalčių karalių Žil
viną.
Svečiai įteikė krištolinių tau
rių rinkinį, kuriame yra 96 ketu
rių skirtingų formų Chateau
taurės, pagamintos garsios švedų
“Kosta Bodą” stiklo firmos. Taip
pat padovanota . ir krištolinė
dėžutė saldainiams su karališkąja
monograma dangtelyje. Ji paga
minta “Orrefos” firmos. Pasikeisfa Ir nuotraukomis.

Kaina
50 centų

liko savo autografą, kuris papuoš
ambasados iškabų.
Grįžęs į Svečių namus, kara
lius Carlas XVI Gustafas susitiko
f- su Lietuvos ministru pirmininku
Aleksandru Abišala.

Mažojoje auloje svečių laukė
Senato nariai, balkone giedojo
universiteto choras. Rektorius
Pavilionis
angliškai
pasakė
trumpą kalbą, supažindindamas
svečius su universiteto istorija ir
garbingomis tradicijomis. Po to
jis įteikė Carlui Gustafui tautinę
juostą, o karalienei Silviai ir Šve
dijos užsienio reikalų ministrei
baronienei Margarethai Af Ugglas padovanojo Vilniaus univer
siteto albumus.
Karalius pasakė esąs sujaudin
tas lankydamasis sename ir gar
siame universitete. Jis taip pat
pranešė, kad Švedijos Vyriau
sybė paskyrė aukštajai mokyklai
dovaną—vieną milijoną kronų.
Apžiūrėję Pranciškaus Smu
glevičiaus retųjų leidinių salę,
svečiai patraukė į Skandinavistikos katedrą. Aštuoniasdešimt jos
studentų pasitiko karalių kieme
lyje su Švedijos vėliavėlėmis
rankose, padainavo “Atskrend
sakalėlis”. Skandinavistikos ka
tedra taip pat gavo puikių dova
nų — dešimtis naujų enciklope
dijos tomų švedų kalba.
Vėliau karališkoji pora ir kiti
delegacijos nariai apsilankė Šve
dijos ambasadoje, susitiko su jos
darbuotojais ir ambasadoriumi
Larsu Magnusonu. Karalius pa-

Iškilminga vakarienė
Vilniaus rotušėje

Vakare Landsbergis pakvietė
svečius iškilmingos vakarienės,
(nukelta į 2 psl.)

Švedijos karalienė Silvia ir Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos
pirmininko žmona Gražina Landsbergienė karališkosios šei
mos sutikime prie Parlamento rūmų, aidint Lietuvos ir Šve
dijos himnams, kuriuos grojo krašto apsaugos ministerijos
orkestras.

BAŽNYČIA MINĖJO NE KOLUMBO KELIONĖS,
BET EVANGELIJOS ATNEŠIMO JUBILIEJŲ
Popiežius Jonas Paulius II
sugrįžo iš 56-osios apaštalinės
kelionės už Italijos ribų. Tai
buvo jo apsilankymas Domini
kos respublikoje spalio 10-14
dienomis. Kelionės kulminaci
nis punktas buvo Dominikos so
stinėje Santo Domingo spalio
12-ąją prasidėjusi Lotynų Ame
rikos Vyskupų konferencija, ku
rioje dalyvavo apie 360 dvasinin
kų, atstovaujančių to kontinento
visų kraštų Bažnyčioms. Joje Po
piežius pasakė atidarymo kalbą.
Ši Popiežiaus kelionė sutapo ir
su
žemyno
evangelizacijos
pradžios 500 metų sukaktimi.
Konferencijai parinkta tema:
“Naujoji evangelizacija, žmogiš
koji pažanga, krikščioniškoji
kultūra: Jėzus Kristus vakar,
šiandien, visados”.

Tai jau trečias Popiežiaus vizi
tas į Dominiką, bet ši kelionė
dabar ir bendrai Bažnyčios orga
nizuoti Amerikos atradimo su
kakties minėjimai susilaukė tam
tikrų polemikų ir priekaištų,
neva Bažnyčią mininti Amerikos
kolonizacijos pradžios sukaktį.
Bet tikrovėje ši kelionė, kaip
tvirtina Vatikano sluoksniai, la
bai padėjo atskirti to paties įvy
kio dvi puses, tai yra atskirti
evangelizaciją nuo coųuistos,
naujojo pasaulio užkariavimo.

-Šv. Tėvo kalbas, pasakytas
Dominikoje, galima tam tikra
prasme pavadinti istorijos katecheze, — kalbėjo Vatikano radi
jo direktorius kun. Pasquale
BorgOffleo.

Apsilankymas Universitete
Vėliau karalius su karaliene
nuvyko į Vilniaus universitetą,
kur juos pasitiko rektorius Ro
landas Pavilionis, pasipuošęs
mantija ir rektoriaus regalijomis.
Skambant varpui, svečiai per
Sarbievijaus ir Didįjį kiemus ėjo
į Mažąją aulą. Universiteto kori
doriuose juos sutiko lietuvių tau
tiniais drabužiais pasipuošusios
studentės.

riaus Italijoje postui užimti.
Kai kurie komisijos nariai, nu
sižengdami tiesai ir laužydami
tarptautinėje
diplomatijoje
priimtas diskretiškumo normas,
ėmėsi dezinformacijos ir politi
nių intrigų Lietuvos masinės in
formacijos priemonėse.
Užsienio reikalų ministerija
atsiprašo visų asmenų, kurie
galėjo būti įžeisti tokio netinka
mo komisijos narių deputatų el
gesio.
Tuo pačiu pareiškiame, kad
jokie Lietuvos Respublikos Am
basados vadovo Washingtone
pakeitimai Ministerijos nebuvo
ir nėra svarstomi”.

BENZINAS LIETUVOJE - TIK UZ VALIUTĄ
Nuo spalio 10 d. benzinas
Lietuvoje neparduodama priva
tiems bei valstybiniams automo
biliams, išskyrus specialųjį tran
sportą, t. y. greitosios pagalbos,
policijos, prokuratūros, krašto
apsaugos, gaisrinius, taip pat
vežiuojančius maisto produktus
automobilius ir pan.
Pasak įmonės “Lietuvos kuras
komercijos direktoriaus E. Bivilio, benzinas vėl bus parduo
damas, jeigu jo pavyks nupirkti
komercine kaina. Tačiau kol kas
jokių kontraktų pirkti benziną
nepasirašyta.
Degalų liko tik valstybės re

f

zerve, nes visos kitos atsargos
jau išseko. Manoma, jog, ribo
jant benzino iš valstybės rezervo
pardavimą, jo užteks dar keliems
mėnesiams.
Dabar Lietuvoje lienzinas ne
ribotai parduodamas tik valiu
tinėse degalinėse Vilniuje, Šiau
liuose, Panevėžyje, Marijam
polėje ir Mikytuose (Šilutės r.).
Jose prekiauja bendra Lietuvos
ir Suomijos firma “Litofinn Ser
vice’’, vežanti benziną iš Suomi
jos. 1 litras benzino 98 E ir 99
A kainuoja 82 JAV centus, o 1
litras dizelinio kuro — 62 cen
tus.

"Ši kelionė buvo tarytum Ap
vaizdos duota proga patikslinti
anksčiau gal per mažai pabrėžtus
esminius dalykus, būtent, kad
Bažnyčia mini ne Kristupo Ko—
lumbo kelionės sukaktį, ne užka
riautojų ir pirklių bei nuotykių
ieškotojų išsilaipinimo Ameriko
je sukaktį, bet Evangelijos at
nešimoj Naująjį Žemyną jubilie
jųIr jei anksčiau viešai šie
įvairūs aspektai gana dažnai
buvo painiojami, tai Popiežius
skirtumą tarp užkariavimo ir
evangelizacijos pabrėžė gana aiš
kiai. Be abejo, — kalbėjo kun.
Borgomeo, — ir Bažnyčia, pa
šaukta skelbti tiesą, neneigia
savo padarytų klaidų. Praeities
blaivus įvertinimas yra būtinas,
jei norime viltingai žengti į
ateitį”.

Popiežiaus kalba
Po įžanginės maldos, Konfe
rencijoje pirmiausią žodį tarė
vienas iš trijų pirmininkų, Vati
kano Valstybės sekretorius kar
dinolas Angelo Sodano.

AT KOMISIJOS NARIAI NUSIŽENGĖ
Lietuvos spaudoje pasirodė ši
toks užsienio reikalų ministeri
jos pareiškimas:
“Užsienio reikalų ministerija
yra numačiusi skirti Ambasado
rių S. Lozoraitį vadovauti dviem
ambasadoms — ir Washingtono
ir Romos. Visa tai buvo išsamiai
ir ne vieną kartą aptarta su S.
Lozoraičiu. Laikydamasi reika
lingos procedūros, Lietuvos Re
spublikos Užsienio reikalų mini
sterija pateikė š. m. spalio mėn.
1 d. Lietuvos Aukščiausiosios
Tarybos Užsienio reikalų komi
sijai svarstyti Lietuvos Ambasa
doriaus JAV Stasio Lozoraičio
kandidatūrą dar ir Ambasado

Skirtumas tarp užkariavimo
ir evangelizacijos

Vaizdas iš Švedijos karališkosios poros sutikimo Vilniuje spalio 15 d. prie Parlamento
rūmų: Švedijos karalius Carl XVI Gustaf, jūrų laivyno admirolo uniformoje, ir Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis atsako į susirinkusių vil
niečių sveikinimus. Nuotrauka iš "Lietuvos aido”.

vienos apygardos ir nesu
skaičiuoti paštu balsavusiųjų ir
užsienyje gyvenančių Lietuvos
piliečių Ijalsai.
Lapkričio 8 d. bus rinkimų an
tras rundas, nes turės būti per
rinkti 39 delegatai, tiesiogiai
apygardose nesurinkę reikalingų
lialsų kiekio. Tad visiški lialsavimų rezultatai į Seimą paaiškės
tik po dviejų savaičių.

gyventojų nepasitenkinimas dėl
įvairių buitinių trūkumų ir kainų
kilimo.
Lygiagrečiai su lialsavimais į
Seimą vyko ir referendumas dėl
Lietuvos Konstitucijos projekto.
Jis, negalutiniais duomenimis,
priimtas 55 procentais, o pagal
įstatymą reikia 50 procentų plius
vieno balso. Preliminariniai re
zultatai: iš 1,796,561 balsavu
siųjų referendume už Konstitu
cijos projektą "taip” lialsavo
1,350,688 ir 390,895 — “ne”.
Net ir tuo atveju, jei Brazau
skas sudarytų vyriausybę, nesiti
kima, jog demokratinės refor
mos būtų sustabdytos.

Spaudos konferencijoje Vil
niuje Vytautas Landsbergis pa
reiškė, kad Lietuvos Demokra
tinė Darbo partija laimėjo, nes
ją rėmė Rusija. Jo Sąjūdis ir kitos
partijos pasitiksiančios opozicijo
je. Dešiniųjų nenaudai veikė ir

— Visagino vardu pavadintas
buvęs Šniečkaus miestelis, esan
tis prie ežero Visagino, prie
Ignalinos, kur jau senokai veikia
atominė elektrinė. Jos gyvento
jai didžiumoje rusų tautybės.

GALUTINIAI RINKIMŲ
REZULTATAI PAAIŠKĖS
PO DVIEJU SAVAIČIŲ
Negalutiniais
duomenims,
spalio 25 d. Lietuvoje įvykusių
rinkimų metu Algirdo Brazausko
partija (LDDP) surinko arti 45
procentų lialsų ir gali turėti treč
dalį vietų Seime, kuriame iš viso
yra 141 vieta. Brazauskas, kuris
vadovavo Lietuvos komunistų
partijos atsiskyrimui nuo Mask
vos ir rėmė Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą, negalės su
savo partija sudaryti ministrų ka
bineto— jam reikės siekti koali
cijos su kitomis kairiosiomis gru
pėmis.
Galutiniai rinkimų duomenys
paaiškės vėliau, nes dar nebuvo
suvesti balsavimų duomenys iš

Po jo kalbėjo Popiežius.
“Sis iškilmingas mūsų susirin
kimas, — kreipėsi į Konferenci
jos dalyvius Šv. Tėvas, — yra
malonės diena visąi Lotynų
Amerikos Bažnyčiai. Dar dau
giau, tai malonės diena visuoti
nei Bažnyčiai, visuose pasaulio
kraštuose. Tai malonės, o kartu
ir didžios atsakomybės akimir
kos, nes štai prieš mūsų akis jau
ryškėja trečiojo krikščionybės
istorijos tūkstantmečio kontūrai.
Ir jei Dievo Apvaizda mus į
čia sukvietė, kad dėkotume už
penkis tikėjimo ir krikščioniško
gyvenimo Lotynų Amerikoje
amžius, tai dar labiau kiekvienas
turi pajusti pareigą atsinaujinti
ir įdėmiai skaityti laiko ženklus.
Naujoji evangelizacija, į kurią
dabar esame šaukiami, tai ne ra
ginimas kurti naująją Evangeli
ją, ne raginimas Evangeliją kil
dinti iš mūsų pačių, iš mūsų
kultūros, ar ją palenkti dabarti
niams mūsų poreikiams. Tokia
“Evangelija” nebūtų Evangelija,
tik mūsų išmonė ir iš jos ne
tekėtų joks išganymas. Iš Evan
gelijos negalima taip pat išbrauk
ti viso to, kas mums nepatinka,
kas nesiderina su mūsų įpročiais
ar pasaulėžiūra.
Negalima Evangelijos matuoti
kultūros mastu, nes kultūra ir
kiekvienas žmogaus poelgis turi
lygiuotis į Kristų. Naujosios
evangelizacijos nesiima kildinti
iš troškimo tenkinti žmonių
užgaidas; Naujosios evangeliza
cijos versmė yra įsitikinimas,
kad Kristus mums yra didžiau(nukelta į 2 ps/.)

BAŽNYČIA MINĖJO NE KOLUMBO KELIONĖS,
BET EVANGELIJOS ATNEŠIMO JUBILIEJŲ
Ketvirtoji konferencija

(atkelta iš 1 psl.)
sias lobis. Mes, viso pasaulio ir
visų laikų žmonės, artėjame prie
šio lobio savo tikėjimu ir viltimi.
Tapdami Bažnyčios — Kristaus
Kūno nariais, meskrandame atsa
kymą į klausimus ir abejones,
kurios užtvindė žmogaus širdį
gimtosios nuodėmės — pirmojo
nuopuolio akimirką”.

Dievo ir žmogaus dialogas

Švedijos karalius Carl XVI Gustaf su karaliene Silvia ir Vytautas Landsbergis su žmona
Gražina padeda gėles prie Sausio 13-ąją žuvusiųjų kapų Antakalnyje. Nuotr. Viktoro
Kapočiaus

KAI ŠVEDIJOS KARALIUS KELIA TAURĘ UŽ

ATKURTĄ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ
(atkelta iš 1 psl.)

kuri surengta pirmą kartą Vil
niaus Rotušės Didžiojoje salėje.
Savo kalboje Aukščiausiosios
Tarybos pirmininkas, be kita ko,
pasakė: “Švedija ir Lietuva, kaip
istoriniai kaimynai, ne sykį
varžėsi dėl žemės ir vandenų,
tačiau turėjo ir dinastinių ryšių,
o kartą mėgino sudaryti dviejų
valstybių sąjungą. Bet jau iš XX
amžiaus istorijos prisimename
švedų karininkų pagalbą, kai
po I-ojo pasaulinio karo Lietuvos
valstybė vėl kūrė savo kariuo
menę”.
Toliau Landsbergis papasako
jo apie lietuvių kovą už laisvę ir
Švedijos paramą. “Kai Lietuvą
ištiko ginkluotas smūgis, Švedi
jos Vyriausybė protestavo kate
goriška forma. Nė vienoje šalyje
nebuvo tokių reguliarių pirma
dienio mitingų Baltijos šalių
laisvei paremti, ir kai Sovietų Są
junga galų gale turėjo pripažinti
Lietuvos nepriklausomybę, pir
masis Vakarų ambasadorius, at
siradęs Vilniuje, buvo Švedijos
ambasadorius”.
Užbaigdamas savo kalbą,
Landsbergis pasakė: “Svarbiau
sia, kad Lietuva kasdien vis la
biau jaučia turinti gerą patikimą
ir geografiškai artimiausią Vaka
rų kaimyną. Norėčiau, kad ir
Švedija jaustųsi turinti tokį kai
myną rytiniame Baltijos krante .

pakeldamas taurę. Jis prisiminė
istoriją, pažymėdamas, kad kai
kurie jos tarpsniai buvo abiem
šalim skaudūs, kalbėjo apie nau
jas Baltijos jūros valstybių bend
radarbiavimo sąlygas, Švedijos
planuojamą paramą Lietuvai.
Baigdamas
karalius
visų
svečių vardu padėkojo už svetin
gumą ir pasakė: “Kviečiu visus
kartu pakelti taurę už atkurtą
Lietuvos nepriklausomybę, už
Jūsų šalies gerovę, už gerus
santykius tarp mūsų šalių ir atei
tyje”.
Šia vakariene pasibaigė Švedi
jos karaliaus ir karalienės pirmo
sios viešnagės dienos programa.
Darbo susitikimai

Kitomis dienomis karalius su
Lietuvos vadovybe kalbėjosi
ekologijos klausimais, kurie jį
su karaliene labai domina, ir
pažadėjo Lietuvai atsiųsti gerų
ekologijos specialistų.
Karalius daug kur pabrėžė,
kad Švedija atidžiai stebėjo įvy
kius Lietuvoje. Jos iškovojimais
didžiavosi ir jie patys. Jis sakėsi
esąs laimingas, galėjęs atvykti į
Lietuvą ir susitikti su žmonėmis
ir politikais, kurie iškovojo per
mainas, ir su tais, kurie ištvėrė
sunkius laikus.

Saudarga aptarė abiems šalims
būdingus klausimus ir pasirašė
sutartį dėl žvejybos Baltijos
jūroje.
Ji ypač domėjosi Rusijos armi
jos išvedimo klausimais, taip pat
Lietuvos perėjimu į bendrąją
ekonominę rinką. Ji išskirtinai
pabrėžė, kad Lietuvai būtina su
kurti palankias sąlygas sudomin
ti užsienio investitorius — reikia
įstatymų, garantuojančių ir ap
saugančių užsienio kapitalą, ir
reikia piniginės reformos.
Karališkoji pora su palyda, be
Vilniaus, kur aplankė Aušros
Vartus, arkikatedrą, kurioje
svečius pasitiko arkivyskupas A.
J. Bačkys, dar lankėsi Kaune,
apžiūrėjo M. K. Čiurlionio gale
riją, buvo sustoję Rumšiškėse.

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

“Taigi Bažnyčia,— tęsė Jonas
Paulius II, — yra ta erdvė, ku SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
rioje sklandžiausiai vyksta Dievo P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
ir žmogaus dialogas. O kaip Va tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 2962244.
tikano II Susirinkimas tvirtina,
jei atmetame Dievo ir žmogaus
BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
dialogo galimybę, tuo pačiu rius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.). Tel.
užkertame kelią ir tikrajai žmo 344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.
giškajai pažangai.
Bažnyčia, būdama ta erdvė,
BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg
kurioje Dievas kalbasi su žmogu
Beach, FL 33706. TeL 813 360-5577. KENFIELD WOODLAWN
mi ir žmogus su Dievu, laiduoja FUNERAL HOME, 200 Pasadena Avė., S. St. Petersburg, FL 33707.
ir teisingumo įgyvendinimą TeL 813 345-9393. WOODLAWN MEMORY GARDENS, 101 58th
konkrečiose gyvenimo aplin St., S. St. Petersburg, FL 33707. Tel. 813 345-9393.
kybėse. Iš Evangelijos teka tik
JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių
rasis teisingumas, ant kurio sta apdraudimai, IncomeTax pildymas. J staiga veikia naujoj vietoj
toma Dievo Karalystė žemėje ir - OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY.
kurio dėka žengiama į amžinąją ‘ Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminė
ti, kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.
Dievo Karalystę.
Šio įsitikinimo, tokios teisin
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden
gumo, pažangos ir kultūros sam
Tavern, 1883 Madison St., Ridgeivood, NY 11227. TeL 821-6440.
pratos vedami, krikščionys turi Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviimtis atnaujinti pasaulį, iš visuo niai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
meninio gyvenimo šalinti apgau
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - SUver BeU Baking Co. Lietuviš
lingas vertybes. Jėzus Kristus,
ka ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei
ištikimasis liudytojas, vyriausia
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04Junction Blvd.,
sis kunigas ir ganytojas yra savo
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.
Bažnyčioje, lydi jos narius ir vi
LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". WINC-FM
sus geros valios žmones. Su mu
90.5, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas
mis yra Šventoji Tiesos Dvasia,
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 508 753-7232
dėl tb turime pagrindo teigti,
kad šiandien tikrai yra malonės
NEW YORK-NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10
diena Bažnyčiai, šiandien yra
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Baynaujosios Sekminės”.
side, NY 11364. Tel. 718 229-9134arba 718428-4552. Fax 718 7693302.

Pasveikinkite savo draugus ir artimuosius '
gimtadienio ar jubiliejaus proga
Darbininko laikraštyje.

KOLODNY&KOLODNY: Virginija Kolodny, lietuviškai kalbanti
advokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, NY 10007. Tel.
212 349-7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavi
mas, testamentai, išnuomojimai, kondomini jumų reikalai. Turi
leidimą praktikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - "Uetųvos atsiminimai", sekmadie
niais nuo 2 iki 3 vai. popiet iš Seto n 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.

VYRIAUSYBĖ ŠALČIO
NEBIJO

Su viltimi žmonės Lietuvoje
kiekvienai nakčiai klojasi patalus,
pasiklausę apie premjerų A. Abiša
los ir J. Gaidaro susitarimus dėl
naftos tiekimo. Vyriausybė pra
ėjusią savaitę net nusprendė pradė
Švedijos karalius Carlas XVI
ti šildymo sezoną, jeigu trijų parų
Gustafas taip pat pasakė kalbą.
vidutinė temperatūra būsianti ne
aukštesnė kaip penki laipsniai šilu
mos. Tačiau jau n-ta diena, kai ter
mometras rodo 2-4 laipsnius, o ši
PASAULINIS BANKAS PATVIRTINO
lumos nėra.
Vilniaus savivaldybę Energe
PIRMĄJĄ PASKOLĄ LIETUVAI
tikos ministerija net įspėjo, kad ji
Spalio 22 dieną Pasaulinis $250,000 subsidiją, skirtą techni pati tvarkys miesto šildymo reika
Bankas VVashingtone patvirtino niam Lietuvos aprūpinimui.
lus. Pasižadėjo ir pamiršo. Jeigu
$60 milijonų paskolą Lietuvai. Tai
Pasaulinio Banko suteikta nesušalo dar niekas, tai ir nesušals.
yra pirmoji Pasaulinio Banko paskola turi 17 metų terminą, su Tačiau prisiminus patarlę "ruošk
roges vasarą", pažiūrėkim, ką veikė
paskola Lietuvai, ji įgalins Lietuvą metiniu 7,6 procentu.
padidinti jai reikalingus importus Sutartį iš Lietuvos pusės pasi Energetikos ministras ir jo koman
parems būtinas energetikos pa rašė Lietuvos ambasadorius JAV da vasarą. Tada buvęs ministras
slaugas, sveikatos apsaugą, aprū Stasys Lozoraitis, iš Pasaulinio pirmininkas G. Vagnorius ne kartą
pinimą žemės ūkio produktais.
Banko - viceprezidentas Europos ir teiravosi Energetikos ministro L
Iš visos paskolos sumos $45 Centrinės Azijos reikalams VVilfried Ašmonto, kaip jis sprendžia ener
getikos problemas ir kas padaryta,
miljonai padengs būtino importo Thahvitz.
išlaidas, o likusieji $15 milijonų
Sutarties pasirašyme dalyvavo kad Lietuva žiemą nesušaltų.
Ašmontas Parlamentą ir vy
bus skirti komerciniams bankams, keliolika Pasaulinio Banko ir
kad Lietuvos pramonės įmonės Lietuvos Ambasados darbuotojų riausybę patikino : "Lietuva viską
galėtų pirkti valiutą už Lietuvos bei Švedijos Arrtbasados atstovas. turės". Tačiau ministro pirmininko
vietinius pinigus ir tuo būdu įsigyti Švedija yra viena iš šalių, kuri sutiko tie žodžiai neįtikino, todėl, kad
darbų nebuvo matyti. Neaišku, kas
galimybę pirkti būtinas gamybai būti paskolos garantu.
žaliavas.
Po sutarties pasirašymo kal K. Prunskienės vyriausybei pasiūlė
Sveikatos apsaugos srityje bėjo Thalvvitz ir ambasadorius L Ašmonto kandidatūrą į Energeti
finansavimas bus tiekiamas tik Lozoraitis. Ir vienas ir kitas pa kos ministro pareigas. Tačiau jau
importo būdu. Tiekimas būtiniau sidžiaugė puikiais ryšiais tarp sekantis premjeras pasakė, kad dirb
sių vakcinų, vaistų, kraujo kontrolės Pasaulinio Banko ir Lietuvos. Thal ti toliau nebegali.
Parlamentas visas bėdas su
įrengimų tapo būtinu, nes vvitz, kuris neseniai grįžo iš Lietuvos,
egzistavusieji tiekimo ryšiai iš pabrėžė, kad jo delegacija buvo vertė G. Vagnoriaus charakteriui ir
buvusios Sovietų Sąjungos yra labai patenkinta pasitarimais nusprendė, kad jeigu jis nesutaria
nutrūkę.
Vilniuje. Ambasadorius Lozoraitis su daugeliu ministrų, tai tegul ir
Žemės ūkio importą sudarys užtikrino, kad po Seimo rinkimų pasitraukia iš šbvo pareigų. Vyriau
grikių sėklos, veterinarijai būtini Lietuva ir toliau stiprins savo eko sybė savo dauguma buvo išlikusi K.
vaistai ir įrengimai, įpakavimo nomiją bei demokratinę struktūrą. Prunskienės skonio ir pasirinkimo.
medžiagos, įrengimai ir chemikalai,
Lietuva tapo Pasaulinio Ban Ašmontas gyvybingas. Jis išliko ir
skirti pieno pramonei. <
ko nare šių metų liepos 6 dieną. Tik Abišalos vyriausybėje.
Iš džiaugsmo, kad išliko
Papildomo finansavimo šio fakto dėka tapo įmanoma, kad
tikimasi iš Japonijos Eksporto- Lietuvai būtų suteikta paskola. valdžioje, išvertęs net patį prem
Importo Banko, kuris žada paskirti Tikėkime, kad tai nebus paskutinė jerą, Ašmontas pamiršo ir pirmo
$100 milijonų trims Pabaltijo paskola ir kad ji bus panaudota sios blokados pamokas. Naftos sauvalstybėms. Švedija suteikė tikslingai.
Su karaliumi oficialioje dele
gacijoje buvusi Švedijos užsie
nių reikalų ministrė Margareth
Af Ugglas, gyvai besidominti
Baltijos valstybėmis, su Lietu
vos užsienio reikalų ministru A.

Ši buvo jau ketvirtoji konfe
rencija. Pirmoji tokio masto kon
ferencija buvo surengta dar prieš
Vatikano II-ąjį Susirinkimą Rio
de Janeire, Brazilijoje. Kitos dvi
konferencijos — antroji ir trečio
ji įvyko septintajame dešimtme
tyje Kolumbijoje ir aštuntojo pa
baigoje — Meksikos Pueblo
mieste.

Oficialūs pasirengimai šiai
ketvirtajai Lotynų Amerikos Vy
skupų Generalinei konferencijai
buvo pradėti 1984 m. Popiežius
Jonas Paulius II, tuomet lanky
damasis Santo Domingo, pats iš
kilmingai inauguravo pasirengi
mo Konferencijai devynerių
metų noveną.
(Pagal Vatikano radijo lietuviš
kosios laidos medžiagą)

gyklos, kurių apstu kolūkiuose ir
karinėse bazėse, šiandien stovi
tuščios. O galėjo būti perimtos ir
pripildytos naftos, jeigu kas nors
būtų prisiminę per blokadą priim
tus sprendimus.
"Bėda po vieną nevaikšto".
Sustabdyta Ignalinos AE (atominė
elektrinė). Kaip pranešė Valstybinės
atominės energetikos saugos ins
pekcijos viršininkas P. Vaišnys,
antrojo energetinio bloko tech
nologinėse patalpose šiek tiek pa
didėjo radioaktyvumas. Kaip
žinoma, pirmasis reaktorius remon
tuojamas iki gruodžio 1 d. Mano
ma, kad radioaktyvios medžiagos
nutekėjo dėl gedimo viename tech
nologinių vamzdynų. Pašalinti tai
galima tik sustabdžius reaktorių.
Sustabdžius Ignalinos AE, ri
bojama elektros energija pramo
nės vartotojams. Didesne galia
pradeda veikti Elektrėnų šiluminė
elektrinė. Dabar čia veikia ne vie
nas, kaip iki šiol, o keturi energeti
niai blokai, kurių galia - 900 Mgw.
Visos Lietuvos poreikis -1700Mgw.
Elektros energijos stygių kompen
suoja ir Kaišiadorių hidroakumuliadnė, taip pat Vilniaus ir Kauno
termofikacinės elektrinės.
Žmonės pavargo nuo pažadų
ir skaistaus rytojaus aprašymų ir
pasakojimų. Ašmonto vasarą sek
tos pasakos šiandien, deja, nesipil
do. Ir iš kur tas buvęs optimizmas
Rusijos atžvilgiu. Jau seniai buvo
aišku, dar prieš nepriklausomybės
atkūrimą, kad su Rusija reiks preki
auti pasaulinėm kainom. Kažkas
dar miegojo sovietmečio miegu,
kad Rusija ir toliau tieks pusvelčiui
naftą, dujas.
Dabar reikia mokėti tikrąją
kainą. Ir ne tik uždu jas ir naftą, bet
ir už tai, kad kažkas ir toliau be
atsakomybės mėgsta vairuoti Ener
getikos ministerijos vairą.
A. J.

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

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

Tcasolino
A MEMORIALS

66 -86 80 ST. MIDDLE VILLAGE,
OUEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326- 1282 ; 326-3150
TAI MCSC VlENMllf VIETA
- GAUSI PAKOIMJ SALĖ

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO
AGENTŪRA
LĖKTUVAI
** LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI
* NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

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

DARBININKAS
Editorial Office 718- 827-1352
Business Office 718-827-1351
FAX 718-827-2964
Publicatlon No. USPS 148-360
ISSN 0011-6637

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, NY 11207

SecondsCIass postage pakl at Brooklyn, NY, Post Office
Subscription per year $20.00. Single Copy 50 Cents
Published Weekly except 2nd and 3rd week in July

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

Stebuklų nelaukime
Išeivijos ir Lietuvos spaudoje
daug rašoma apie ten vyks
tančius rinkimus į Seimą — Au
kščiausiąją Tarybą. Visur puola
mas Seimas, deputatai, kad jie
tyčia taip daro — vilkina Lietu
vos atsikūrimą, susitvarkymą.
Ateina ir gana daug laiškų. Rašo
ma tas pats: viskas blogėja, eina
ma prie didžiulės krizės. Lieka
tik naujas Seimas
Aukščiau
sioji Taryba.
Atėjo pats laikas pasisakyti ir
dėl Aukščiausiosios Tarybos var
do. Jis yra sovietų nukaltas ir pri
mestas. Tai praeities liekana,
kuri liudija sovietinį galvojimą ir
primena prievartos laikus. Aukš
čiausioji Taryba yra parlamen
tas, o parlamentui turime savo
žodį — Seimas. Reikėtų jį visur
ir naudoti. Kam čia dangstytis
svetimais drabužiais, kai savų tu
rime iki valios!

Koks ten buvo tas Seimas,
toks, bet jis buvo rinktas. Jis įsi
rašė mūsų atsikūrusios Lietuvos
pačioje pradžioje. Žmonės, iš
kentę tokias ilgas okupacijas,
sunkius laikus, lankę prievarti
nes sovietines mokyklas, atlaikę
didžiules indoktrinacijas ir staiga
pasijutę pakelyje į laisvę, ką jie
galėjo pasakyti ir padaryti. Jie
nežinojo, nesuprato, kur eiti, ką
daryti.- -....... -

Išėję iš tokio didelio sovietinio
malūno, aišku, jie buvo ap
dulkėję komunizmo ideologijos
“miltais”. Tikrosios demokrati
jos technika jiems visai buvo
nežinoma, nesuprantama. Pa
skui atėjo praeities prisimini
mai, b jie buvo geri, kai jie
sėdėjo valdžioje ir kukavo sovie
tinėmis gegutėmis. Taip viskas
ir susimaišė. Vieni norėjo
valdžios, o jos neteko. Atėjo kiti
į valdžią, tai jų priešininkams
reikėjo griauti. Daug sugriauta,

nepastatyta, nepadaryta,
buvo galima.

kas

Daug kas mano, kad naujasis
Seimas atstatys padėtį — sustab
dys kainų kilimą, besiplečiančią
krizę, įves tvirtą valiutą.
Bet gyvenimo realybė sunkiai
apskaičiuojama ir pramatoma.
Viena tik aišku, stebuklų nebus,
nė nelaukime.
Svarbu, kad į Seimą būtų iš
rinkti nuširdūs patriotai, kurie
kraštui siektų gero, o ne sau, ne
savo partijai. Ir kai tokie bus iš
rinkti, tai irgi bus dar daugybė
kitų kliūčių ir vargų. Pirmiausia,
šio pirmojo Seimo palikimas bus
toks didelis, kad pareikalaus la
bai daug darbo — išmintingo po
zityvaus darbo.
Antra, ir tie išrinkti žmonės
ateis iš sovietinių mokyklų,
mažai pažinę Vakarų demokrati
jas, nežinodami veiklos techni
kos. Ir prie gerų norų — tokiem
bus sunkokaveikti, daryti spren
dimus.

Kraštas yra paliestas didelių
ekonominių sunkumų. Jie tar
tum lava liejasi nuo kalno, ir kaip
juos sustabdyti? Visu griežtumu
iškyla šilumos ir kuro, energijos
klausimai. Visa tai gaunama iš
dabartinės Rusijos. Lietuva Ru
sijai skolinga, bet ir Rusija taip
. pat skolinga Lietuvai. Tų-dviejų
sąskaitų niekaip negali išlyginti.
Tai sovietinės biurokratijos pali
kimas, kurio centras Maskvoje.
Gal ir atsiras žmonių, kurie
sugebės sutvarkyti šiuos painius
klausimus, bet ir čia reikalai suk
sis pamažu. Žmonėm ir toliau
bus šalta, nejauku. Vėl bus kalta
naujai sudarytoji valdžia. Vėl
bus kaltas Seimas.
Žinia, kaltinti lengviausia, kri
tikuoti — taip pat. bet tuo
padėties nepataisysime. Reikia
pozityvaus darbo. Lietuvai rei-

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS
NEGRJŽTA ARKLIU
m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje
ANTANAS RUBŠYS
q
Manhattan College

Dzeusas sužino, kad
Žemė yra apvali
Kitą rytą mus pabudina ne tik
gaidžiai, bet ir asilai. Gaidžiai
pirmieji sveikina aušrą, o asilai
ima skųstis savo sunkia dalia sau
lei patekėjus.

; Šiuolaikiniai Delfai dar nėra
miestas. Nors čia ir yra keletas
viešbučių, nors juose ir yra daug
turistų, Delfai tebeatrodo ir te
bekvepia kaimu. Vietos žmonių
darbai prasideda anksti, o turistų
— kur kas vėliau. Apolono šven
tovė ir Delfų muziejus atidaromi
tik devintą valandą. Amalijos
viešbučio balkonas — puiki
stebėjimo vieta. Matyti ne tik at
bundantis dienos žygiams Delfų
kaimas, bet ir jį saugantys kalnai
bei ryto migla apsiklojusi Korin
to įlanka. Saulė jau viršum Par
naso kalno, bet Apolono šven
tovė dar tebesaugoma jo šešėlio.
Ryto metą būtų smagu joje pa
buvoti. Gaila, kad ji nūdien tvo

O

romis aptverta. įeiti galima tik
per vartus.
Gidė jau iš vakaro buvo pra
nešusi, kad priešpietį skirsime
muziejaus ir žemutinės Delfų
šventovės apžiūrai. Ji priminė,
kad į viešbutį nel>egrįšime, l>et

Rugpjūčiui baigiantis, po
šešių darbo savaičių iš Lietuvos
sugrįžo antroji APPLE Ameri
kos mokytojų grupė. Tai buvo
talkininkai Lietuvos mokyklai.
Paskelbus spaudoje atsišauki
mus pagelbėti atsikuriančiam
Lietuvos švietimui, atsiliepė
apie 80 savanorių iš įvairių valsti
jų: Minnesotos, Havajų, Kalifor
nijos, Kolorado, Kosta Rikos re
spublikos ir net iš Guamo salos,
Ramiajame Vandenyne.
Viso į Lietuvą nuvyko 75 švie
timo darbuotojai iš daugelio
sričių ir su ilgų metų patirtimi.
Jie buvo kupini entuziazmo. Be
veik visi patys apsimokėjo savo
kelionės išlaidas. Tik apie pusė
jų buvo lietuvių kilmės ameri
kiečiai, kiti nieko iki šiol su Lie
tuva bendro neturėję. Iš jų 15
turėjo savo sričių doktoratus, o
vienas iš jų, dr. Ed. Jankauskas,
buvo net dviejų Amerikos uni
versitetų rektorius, su 30 metų
aukštųjų mokyklų administravi
mo patirtimi. Labai nuoširdus ir
dalykiškas džentelmenas, dar
gana gerai kalbąs lietuviškai.

kia daugiau specialistų, kurie
kraštą ruoštų ateičiai, kaip tvar
kytis tokioje demokratinėje si
stemoje.
Tvarkytis reikia, nes viskas ri
tasi taip greitai, greitai reikia ir
orientuotis, nesivadovaujant se
nojo gyvenimo papročiais. O tai
nėra taip lengva.
Štai Lietuvos Rašytojų Sąjun
ga, tvarkosi kaip ir anais laikais
—turi rūmus, automobilius, tar
nautojus. Rašytojai, žurnalistai,
visokie menininkai režimui buvo
reikalingi. Gavo iš valdžios
sočiai, tai ir turėjo valdžią palai
kyti, apie ją rašyti. Nežinia kaip
bus toliau.
Demokratiniame pasaulyje
nėra rašytojų valdiškų rūmų, ne
turima ir valdiškų automobilių
bei tarnautojų. Valdžios parama
rašytojams ir kitiems menininkams yra mažutė. Reikia patiems
išsilaikyti. ..................
Taip yra ir kitose gyvenimo
srityse. Bet nerealistai dar tikisi,
kad kažkas ims ir patvarkys, ap
mokės, išlaikys, ir dirbti reikės
tik labai mažai, arba ir visai ne
dirbti.
Tie laikai jau yra praeityje.
Dabartis reikalauja rimties, pri
siderinimo prie demokratinio
proceso ir darbo. Tik pozityviu
darbu, mažiau kritikuodami, o
daugiau duodami, sukursime
tikrai gražią demokratinę Lietu
vą. ,

leisimės link Kalambaka Tesalijoje Meteorą vienuolynų lanky
ti.

Delfų muziejus dviaukštis,
bet mažutis. Vos dešimt mažų
salių, bet jos labai turtingos. Su
telkti rinktiniai radiniai, — sta
tulos, reljefai, keramikos dirbi
niai — visa, kas buvo užtikta ver
tingiausia Apolono šventovėje.
Ryto meto vėsa daugelį turistų
suvilioja lankyti griuvėsių, mu
ziejuje spūsties nėra.
Vos įėjus galima rinktis: eiti
tiesiai į žemutinį aukštą ar pa
lypėti laiptais į antrą aukštą.
Laiptų pusiaukelėje tupi omfalos-akmuo — senoviško bičių
avilio išvaizdos “bamlx>s'

Delfai. Turistai lipa į Apolono šventovę Šventąja gatve. Nuotr.
kun. prof. Antano Rubšio
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APPLE kursų atidaryme kalba Kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys.

Dovanos mokyklom
Jau nuo šių metų pradžios,
švietimo ministerio Dariaus
Kuolio prašymu, Amerikoje
buvo vykdomas anglų kalbos eg
zaminams pasiruošti ir vadovėlių
komplektams įsigyti lėšų vajus.
Čia daug darbo įdėjo generalinė
APPLE direktorė Vaiva Vėb
raitė, talkinant Juliui Veblaičiui.
Aukų buvo surinkta $3,500. Vi
sos lėšos panaudotos minėtoms
knygoms įsigyti.
Septynias
dešimt trys aukštosios mokyk
los, o taip pat miestų ir rajonų
bibliotekos buvo aprūpintos šia
labai reikalinga medžiaga. Buvo
taip pat nugabenta apie 90 dėžių
įvairių gėrybių: kaip grafikos
projektorių, vaizdajuosčių ka
sečių, magnetofonų, televizijos
aparatų, taip pat du kompiute
riai, žemėlapiai, skaidrės ir 1.1.
Amerikos Informacijos Agen
tūra per savo ambasadą Vilniuje
persiuntė šias dovanayffemokamai. Taip buvo sutaupyta stambi
suma pinigų. Regina Petraus..kienė paaukojo nemažai vadovėlių ir žodynų, Carol Sperry
kompiuterio modemus, Sandy
Bakšys didelę siuntą knygų vai
kams ir taip pat psichologijos va
dovėlių, o Sandy ir Namida
Smith finansavo persiuntimą.
Be to, Saxton knygų leidykla
paaukojo net 10,000 matemati
kos vadovėlių! Amerikos Infor
macijos Agentūra padovanojo
1,300 anglų kalbos pradžia
mokslių ir viską persiuntė į Lie
tuvą. John ir Pat Sullivanai iš
Havajų į Šiaulius atvežė kelias
dėžes rašymo priemonių, Irena
Giedrienė užsakė Young Chil-

dren žurnalą. Violeta Gedgau
dienė iš Kalifornijos atgabeno
bent dešimt dėžių įvairių mokslo
priemonių,
įskaitant keletą
dėžių popieriaus kopijom ga
minti. Skandinavų lėktuvų ben
drovė už viršsvorį neėmė papil
domo mokesčio.
Kelionių bilietus tvarkė ir
gerą paslaugą padarė Vytautas
Lauraitis Chicagoje. Visų mūsų
lagaminai svėrė daugiau negu
normaliai leidžiama, bet už tai
nereikėjo mokėti jokio papildo
mo mokesčio.

Vykstam į Šiaulius

Atvykę į Vilniaus oro uostą,
patekom į neregėtai blogai tvar
komą muitinės eigą. Keleivių
neišpasakytas susigrūdimas, la
gaminų tampymas be vežimėlių
ir 1.1. Lietuvai tiesiog verkiant
reikia padoraus aerodromo.
Pailsėjus sostinėje, dauguma
ir liko Vilniuje, o mes buvom pa
ruošti kelionei į Šiaulius.
Susidomėjimas šiais semina
rais gerokai prašoko mūsų lūke
sčius.. Jeigu pereitą vasarą, į
mūsų paskaitas suvažiavo 530
klausytojų, tai šią vasarą jų užsi
registravo arti tūkstančio. Todėl
dėl apgyvendinimo ir kitų sun
kumų buvo sutarta panašius kur
sus tuo pačiu metu ruošti ne vien
tik Vilniuje, bet dar ir Šiauliuose
bei Klaipėdoje.

Šių eilučių rašytojui teko dirb
ti Šiauliuose, nes ten vyko pa
skaitos anglų ir prancūzų kalbų
mokytojams. į paskaitų srautą
buvo planuota kviesti ir vokiečių
kalbos mokytojus. Tačiau dėl su

sidėjusių aplinkybių keli lekto
riai kažkodėl neatvyko, ir taip
vokiečių kalbos mokytojams
buvo padary ta skriauda. Vėljau
paaiškėjo, kad norinčiųjų daly
vauti būtų nemažai atvykę. •
Atvažiavusius mus pasveikino
miesto burmistras Antanas Sai
da, kvalifikacijų kėlimo instituto
vardu Felikas Vyšniauskas ir vie
tinė anglų kalbos mokytoja R. Jocaitė. APPLE dėstytojų vardu
kalbėjo su gera humoro doze
John Sullivan, iš Havajų, ir Re
gina Petrauskienė, iš Pennsylvanijos, pabrėždama svetimų kal
bų svarbą Lietuvai.
Pabaigoje kalbėjo Julius Veblaitis. Jis nusistebėjo, kad nors
Lietuvoje jau pasiekta laisvė ir
nepriklausomybė, tačiau žmo
nės kai kur paniurę, nepatenkin
ti ir vis dar verkšlena. Jis
pridūrė, kad Lietuva nėra tokia
didelė vargšė, kaip kas sako, bet
pažymėjo, kad pasaulyje už ją
yra daug skurdesnių kraštų. Tad
nubraukite savo aimanavimo
ašaras ir su viltimi kibkite į dar
bus. Amerikos mokyklose yra
taip pat gausybė problemų,.Mo
kytojai iš Amerikos atvyko į Lie
tuvą ne piršti čia savo sistemos,
o tik pasidalinti teigiamais, jau
išbandytais metodais. Kas nau
dinga — pasisavinkite, o kas ne
— atmeskite, — kalbėjo Veblaitis. Tos mintys pasirodė sekančią
dieną Šiaulių spaudoje.
Tenka dar pastel>ėti, kad Šiau
lių gimnazijoje yra gana unikalus
ir įdomus muziejus, kuris byloja
apie šios garbingos mokyklos
(nukelta į 4 psl.)

muo. Šis bambos akmuo kadaise
stovėjo Apolono šventovėje ir
•ženklino pasaulio centrą, — lai
ko ir erdvės sankryžą.
Pasakojama, kad Dzeusas su
sidomėjo pasauliu. Koks jis: plo
kščias ar apvalus? Anot pasakoji
mo, jis nuo šio bamlx)s išsiuntė
du erelius — vieną į rytus, o kitą
į vakarus. Apskridę pasaulį, ere
liai sugrįžo: siųstasis į rytus —
iš vakarų, o siųstasis į vakarus —
iš rytų. Graikų mokslų mokslas
vystėsi ne tik teorijų kūrimu, l>et
ir gamtos reiškinių stebėjimu ir
teorijų bandymu.
Graikų menas—paminklinis

Filipai Graikijoje. Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

Grupinis muziejaus lankymas
ne visus patenkina. Pastebiu,
kad kun. Vladas D. jau vienas
gėrisi Atėniečių iždo reljefais.
Mane ilgiau sustalxlo Sfinkse iš
Naxos salos, — ne Sfinksas, l>et
sparnuota Sfinkse su kasomis.
Šypsnys jos veide liudija, kad
skulptorius dieną po dienos, sa
vaitę po svaitės blizgino marmu
rą, kol akmuo ėmė šypsotis. Tai
buvo maždaug 570 metų prieš
Kristų.

Būdinga, kad graikai jautė ir
reilcilą save tvardyti. T<xlėl jų
skulptūroje ryšku pusiausvyra ir
pilnatvė.

Sfinkse šypsosi ir nūdien! Tik
jos akys akmeninės! Graikai me
nininkai kūrė savo mecenatams:
urmo gamyba jie neužsiėmė,
mecenatai ir “valstybė” žinojo,
ko jie nori, ir to reikalavo. Grai-

Sfinkse šiuolaikinį Delfų mu
ziejaus lankytoją nejučiomis nu
veda į Egiptą ir primena, kad
būta glaudžių santykių tarp grai
kų ir Egipto. Betgi graikai, net
egiptiečių įtakoje būdami, buvo

kai norėjo, kad jų menas ir kūri
niai išliktų ir būtų vertingi atei
ties kartoms. Tokiu būdu jie
tikėjosi save įamžinti. Be to.
jiems knietėjo sukurti damą iš
padriko molio ar akmens. Jie
jautė reikalą kurti iš padrikos
aplinkos “kosmos" — pasaulį.

atviri
savitiems
“naujiems
vėjams”. Egiptiečių paminkli
niam menui nėra būdingas nei
š\ psnys, nei judesys.
Gizos Sfinksą arabai nūdien
IkiuI>u vadina! O graikų skulp
tūroje pilna judesio. Sekdamas
kun. Vlado D. pavyzdžiu, lankau
vienas įdomiausius radinius.
Graikų pomėgis vaizduoti atle
tus: Kleobis ir Bitonas galynėja
si. Daug judesio ir Atėniečių
iždo lx*i Apok>no šventovės rel
jefuose. Gaila tik, kad nėra laiko
su jais ilgiau pabūti. Delfus
apžiūrėti valandų neužtenka;
tam reikia keleto dienų.

(Bus (itnųį/m)

DIENOS UŽ POLIARINIO RATO
- ALGIRDAS ČARNECKIS--------------------------------- 8--------

Nenorėdami būti didelė našta
Carkovams, mes nutarėm pa
siieškoti darbo, nors mūsų poli
tinių tremtinių statusas Tiksyje
buvo labai slidus. Išėjome j mie
stelį pasidairyti po organizacijas.
Tiksyje buvo trys organizaci
jos: Hidrometeorologijos ekspe
dicijos centras, Bahetas —
kazokių iškasenų kontora ir pa
grindinė organizacija — Vy
riausioji uosto valdyba. Nu
tarėme visų pirma nueiti į Bahetų. Įėję į kadrų skyrių, menkai
mokėdami rusiškai, paklausėm
ar neatsirastų kokio nors darbe
lio. Pirmas klausimas buvo: "Iš
kur jūs”? — “Iš Mastacho”, —
atsakėme. “Dokumentai!” —
piktai pareikalavo išsipusčiusi
dama. Mes jokių dokumentų ne
turėjom. Atsakymas buvo trum
pas —jie tokių nepriimu. “Bloga
pradžia, — sakau Vitui, — ma
tai, ta ragana tuoj suprato, kokie
mes paukščiai, ir, aišku, su trem
tiniais čia visiškai nesiskaitoma”.
Einam į hidrometeorologiją
— gal ten bus žmoniškesni tar
nautojai? Ten neklausė nei do
kumentų, nei iš kur mes. Kiaurai
mus permatydami, tiesiai pa
sakė, kad tokių jiems nereikia.
Liko paskutinė ir mažai vilčių
teikianti trečioji organizacija.
Palypėję kelis laiptelius, įėjome
į didžiulį kontoros koridorių. Su
siieškoję kadrų skyrių, užėjome.
Ten prie didelio stalo sėdėjo pa
gyvenusi, pažilusi akiniuota mo
teris. Po trumpos kalbos atsaky
mas buvo dar trumpesnis ir, aiš
ku, kategoriškai neigiamas.
Išėjome nusiminę, praradę
paskutinę viltį ir prisėdom ant
laiptelių. Greit vidurdienis,
saulė jau gerokai šildė pastato fa
sadų ir mus, sėdinčius ant laiptę7
lių. Bet čia pasirodė uniformuo
tas Tiksio uosto tarnautojas, ma
tyt, koks viršininkas. Jis keistai
į mus pasižiūrėjo ir užėjo į kon
torų, o po kokių trijų keturių mi
nučių grįžo ir priėjęs paklausė:
“Jūs, girdėjau, ieškote darbo?
Einam su manim”. Paėmęs už
rankų, nuvedė tiesiai į kadrų
skyrių. “Drauge Sokolova, išduokite šiems vyrukams visus
reikiamus dokumentus maistui,
drabužiams ir kambariui. Aš juos
imu
savo
atsakomybėn”.
Stovėjome dabar trys prieš tų
pačių akiniuotų moterį, kuri
prieš dešimtį minučių išprašė
mus iš savo kabineto. Vėliau
paaiškėjo, kad ji buvo Genadi
jaus Aleksejevičiaus žmona.
“Aleksandrai
Aleksandra
vičiau, kaip man jiems užpildyti
dokumentus? Juk jie nieko netu
ri ir turėti negali”, — kreipėsi į
jį madam Sokolova.

“Kokios jūsų pavardės ir var
dai”? — atsisukęs į mus paklausė
viršininkas. Pasakiau. Rašykite

Černevsldj Albert ir Čemevsldj
Vita. Tyčia suklastodamas pavar
des ir vardus, Aleksandras Alek
sandravičius tikrai suprato, kad
mes pabėgėliai tremtiniai iš pa
garsėjusio savo mirtim ir nepa
keliamu gyvenimu Mastacho.
Nė žodžio nesakydama, ji mums
padavė tris popieriukus. Alek
sandras Aleksandravičius išsi
vedė mus koridoriun. “Štai vy
rukai, šis popieriukas leis jums
naudotis mūsų valgykla, o su ši
tuo nueisite į sandėlius, kur mai
stas ir drabužiai. Iš ten imkite
viskų, kas jum bus reikalinga. Aš
esu Aleksandras Aleksandra
vičius Komilovas, pagalbinio
ūkio viršininkas, ir, patikėkite
manimi, man be galo malonu
nors taip palengvinti jūsų nesal
du gyvenimų. Aš iš kajūrų girdė
jau, kad jus atvežė iš Lietuvos ir
kad jūs visi labai sunkiai verčiatės Mastache. Nenusiminkite,
būkite žvalūs ir... jokių kalbų
apie Mastachų. Aš jums rasiu ne
sunkų, gerų darbų. Gavę dra
bužius, su šituo rašteliu nueisite
pas Gavrilovų. Jis mano pava
duotojas. Ten gausite kambarį,
ir jis nurodys, kų dirbti”.
“Brangus Aleksandrai Alek
sandravičiau, kaip mums at
sidėkoti?..” — “Liaukitės, —
šypsodamasis numojęs ranka,
pasakė. —Žinokite, kad ne kiek
vienas didelis darbas yra geras,
bet kiekvienas geras darbas, ma
nau, yra didelis”. — Ir nubėgo
savo keliais.
Ilgai dar stovėjome su Vitu
prie kontoros,laikydami rankose
tuos popieriukus ir braukdami iš
širdies gilumos srūvančias aša
ras. Gerai žinojome, kad mus
priglaudę Carkovai rizikavo, bet
kaip turėjo rizikuoti šis tėviškai
mus priėmęs į darbų Aleksan
dras Aleksandravičius?! Juk mes
spectremtiniai, neturintys jokių
teisių, o kų ir - kalbėti apie
pabėgimų iš griežtai valstybės
organų kontroliuojamo Masta
cho. Ir dar įsidarbinti, kur prak
tiškai viskas sukarinta, o dabar
karo metu, uostas ypatingai sau
gomas. Strateginis objektas!
Gavrilovas mus sutiko labai
šiltai. Aleksandras Aleksandra
vičius, paskambinęs jam vietiniu
telefonu, paprašė, kad mūsų ne
kinkytų į jokius darbus, o paskui,
kai jau gerai valgydami sustiprėsime, patarė surasti mums
darbų agurkų šiltnamiuose. Pasi
ganę dvi tris dienas, su nuosta
biu pakilimu kibome į nitams nu
rodytų darbų, Laistėm agurkus,
vežiojom juos arkliu į valgyklų ir
net viršininkams į namus. Žo
džiu, negalėjome atsidžiaugti
visų mus supančių žmonių geru
mu.
Po poros savaičių Vitas vėl
išėjo į Mastachų su pakrautom

APPLE priėmimas JAV ambasadoje Vilniuje. Kairėje Vaiva Vėbraitė, APPLE direk
torė, viduryje JAV ambasadorius Lietuvai Derryl Johnson, dešinėje ambasadoriaus
žmona Kathleen.
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tas tokio amžiaus sulaukė todėl,
(atkelta iš 3 psl.)
kad buvo nuolat gerinamas ir re
praeitį. Pvz., jų yra baigę visi
montuojamas. Tenka pasakyti,
trys broliai Biržiškos, Stasys Šal
kauskis, Jonas Grinius, rašytojai kad jis tebėra dar visai gerame
stovyje. Vargas tik, kaip ir visur
Juozai Paukštelis {- Grušas, trys
Lietuvoje, su tualetais. O tai tu
Zubovų kartos ir ig daug kitų
ristus tiesiog atbaido čia vėl at
Lietuvai nusipe1 šių asmenų.
Taip pat pažymė ., kad jį baigė važiuoti.
ir Kostas Korsakas, Vlada Niun
Šiauliuose paskaitas skaitė 23
ka, Albertas Laurinčiukas ir kiti užsienio kalbų specialistai, nes
tarybiniai žymūnai.
jos buvo skirtos svetimų kalbų
Viskas su nuotraukom ir relik mokytojams^Tačiau, be praktiš
tais čia tvarkingai ir skoningai kosios metodikos, lingvistikos,
išdėstyta. Muziejaus įkūrėjas yra įvairių užsiėmimų anglų ir
mokytojas Jonas Krivickas. Jis prancūzų kalbomis, dar buvo
buvo ir mūsų gidas, parašęs ir skaitoma ir specialioji pedagogi
mums padovanojęs šios mokslo ka, ikimokyklinio amžiaus ir pra
įstaigos 160 puslapių istorijų.
dinių klasių vaikų psichologija,
Mus visus apgyvendino stu švietimo administravimas, mo
dentų bendrabutyje Dubijos kinių konsultavimas, Ameri
gatvėj. Deja, ši vieta ne labai kiečių žargoniniai išsireiškimai,
tiko nei paskaitų pasiruošimui, kaip išvengti depresijos ir 1.1.
nei poilsiui, nes buvo visai arti
Kiekvienų rytų mokytojai
geležinkelio stotis. Prekinių va rinkdavosi bendrų-Ieminių pa
gonų
sukabinimų-atkabinimų skaitų mokyklos salėje, po to visi
dūžiai prasidėdavo jau vakare ir skirstėsi į įvairias klases speci
taip su pertraukomis trankyda finėm paskaitom. Visų paskaitų
vosi iki pat ryto. Kai žinia, šių programų tvarkingai ir profesio
vasarų Lietuvoje siautė negaile- ' naliai
koordinavo
Gailutė
Stingai žemę kankinusi sausra. Skučienė,' iš Rochester, New
Kai atidarydavom langus, tai York. Administratoriais buvo
triukšmas dar padidėdavo...
Regina Petrauskienė, iš Pennsylvanijos, ir Julius Veblaitis, iš
Kas buvo dėstoma
New Jersey. Viso to darbo ryši
Paskaitos vyko Juliaus Janonio ninkė buvo didžiai paslaugi Šiau
vardo vidurinėj mokykloj Tilžės lių mokyklų anglų kalbos virši
gatvėj. Nežinia kodėl, kai Lietu- . ninkė Tatjana Sviatkina. Kur
va jau nepriklausoma, ji vis dar sams baigiantis sūorganizavom
tebevadinama tuo vardu, nes Ja talentų vakarų, kuriame pasi
nonis visur buvo skelbiamas kaip rodė šiauliečiai ir kai kurie iš
pasižymėjęs “revoliucinis ir pro mūsų meno drųsuoliai. Dėstyto
jas Algimantas Zakaras, talentin
letarinis poetas”.
Prieš okupacijų tame pastate gas stygininkas, man mielai pa
buvo Šiaulių berniukų gimnazi skolino neblogų savo smuikų. In
ja, įkurta prieš 141 metus! Pasta- stituto muzikos aula buvo pil
nutėlė klausytojų. Po koncerto
Carkovo rogutėm ir grįždamas buvom apdovanoti rožėmis ir pa
atsivedė mūsų geriausių draugų vaišinti.
Tadų Aravičių. Jis buvo maloniaiSavaitė Klaipėdoj
priimtas į Komilovo vadovauja
mų pagalbinį ūkį. Tadų paskyrė
Į Lietuvos uostamiestį mus
į žuvų rūkyklų. Apie skanius nugalreno švietimo ministerijos
išrūkytus omuliuš ir muksimus, parūpintas
autobusas,
at
manau, neverta rašyti — jų pupsėjęs iš Vilniaus. Apgyvendi
užteko visiems.
no Giruliuose, prie pat pajūrio.
(Bus daugiau)

APPLE dėstytojai Klaipėdoje prie žvejų valgyklos. Dešinėje bičiulis dr. A. Razma.
Antras iš kairės priekyje — Mokytojų Kvalifikacijos Instituto vicedirektorius K. Pulmonas, viduryje priekyje APPLE direktorė V. Vėbraitė.

Paskyrė du jau gerokai sen
stelėjusius vaikų ekskursijų va

sarnamius. Privatumo ir ra
mybės neturėjom, nes reikėjo
gyventi po keturis asmenis kam
baryje; patogumai ir čia mini
malūs.
Iš ryto du autobusiukai mus
nugabendavo į miesto žvejų val
gyklų, po to visų dienų vyko pa
skaitos internate. Po dienos dar
bų — vėl burzdam į Girulius.
Pirmųjų dienų į mokyklos salę,
kaip į atlaidus, prigužėjo daug
mokytojų pirmajam susipažini
mui. Visų nuotaika pakili. Mus
pakvietė į scenų ir dailiai visus
iš eilės susodino. Pasikeista
nuoširdžiais žodžiais. Miesto mo
kyklų vardu kalbėjo Vanda Kava
liauskienė, o APPLE norus tik
sliai išreiškė mūsų nuostabioji
Vaiva Vibraitė-Gustienė. Ir čia,
kaip ir Vilniuje, buvo skaitomos
įvairių temų pedagoginės pa
skaitos, kaip pvz., kritinis mųstymas, švietimo administravimas
ir vaikų psichologija, darbas su
protiškai atsilikusiaisiais, sveti
mų kalbų dėstymo metodika, ko
munikacijos problemos, mate
matika gamtoje ir 1.1. Šį kartų
visų savaitę man kaip tik ir teko
būti vertėju matematikos profe
sorei iš Floridos.
Kaip atrodo Klaipėda

Klaipėdos uosto jūrų keliai at
veria Lietuvai galimybes į platųjį
pasaulį. Šiuo metu mieste gyve
na apie 200 tūkstančių gyventojų
— taigi pagal dydį yra trečias
Lietuvos miestas. Aplamai,
Klaipėda daro judraus uostamie
sčio įspūdį. Pagrindinės gatvės
erdvios ir pilnos autovežimių.
Uoste ir prieplaukose iškilę
nemažai ilgakaklių kranų ir įvai
raus dydžio laivų. Vienų vardai
lietuviški, kitų — ne, o treti jau
smarkiai
aprūdyję,
prašyte
prašosi dažytojo rankos.
Vietiniai kolegos mokytojai
pasakojo, kad vidurinėse mokyk
lose yra apie 26,(XX) mokinių, o
profesinėse — apie 5,000. Beje,
čia yra ruošiami jūreivystės, mu
zikos, medicinos, pedagogikos ir
politechnikos
profesionalai.
Man teko keletu naktų ilsėtis jau

kiame naujai atidaryto Klaipėdos
universiteto bendrabutyje, Sta
tybininkų gatvėj. Rektoriaus pa
vaduotojas Rimas (pavardės
neatsimenu) pasakojo, kad čia
yra geras laivų statybos fakulte
tas. Dėstytojai dar tebėra iš so
vietinių kadrų, bet jie esu Lietu
vai lojalūs, ir noriai mokosi lietu
viškai, nes nori čia likti gyventi.
Miesto gatvėse daug kur gir
dėjosi rusų kalba, tačiau bek
laidžiodamas keletu sykių lietu
viškai pasiteiravau, kur tokia ir
tokia gatvė, tai rusakalbiai
žmonės į mano klausimus atsa
kydavo lietuviškai, nors kai kurie
iš jų kalbėjo silpnokai.
Kadangi man teko dirbti Šiau
liuose ir Klaipėdoje, tai apie Vil
niuje likusių 50 dėstytojų darbus
nedaug težinau — apie juos ir
nerašiau.

Ar buvo verta važiuoti?

O kaip su mūsų kelione? Ar
mūsų šešių savaičių pastangos
bus Lietuvai naudingos? Ma
nyčiau, kad dar per anksti visa
tai įvertinti. Niekas iš mūsų nepiršo Amerikos švietimo kaip
vienintelio kelio, kuris Lietuvų
nuvestų į mokyklų progresų.
Mes tik norėjome pasidalinti su
Lietuvos mokytojais savo ilgų
metų patirtimi.
Buvome pakviesti į Kultūros
ir Švietimo ministerijų išklausyti
Lietuvos mokyklų rūpesčių. Ministeris Darius Kuolys atvirai ir
nuoširdžiai juos mums išsakė. O
vėliau, jaukių vaišių metu, kai
kas buvo aptarta konkrečiau.
Beje, APPLE darbus, atrodo,
teigiamai įvertino ir Amerikos
ambasadorius Vilniuje, Derryl
Johnson. Mums atvykus, jis da
lyvavo seminarų atidarymo iš
kilmėse, o pabaigoj mus, drauge
su Lietuvos instituto dėstytojais,
pakvietė į Ambasadų, Akmenų
gatvėje, kur ambasados sodyboj
įvyko priėmimas.
Visi atskirai priėję,rankos pa
spaudimu ambasadoriui pasi-'
sakėm, iš kur atvykę ir kų dėsto
me. Kai šalia stovinti ponia K.
Johnson išgirdo.mano žodį “Uni
on”, tai ji tuoj pasitikrino ar tai
bus “Union, New Jersey”. Taip
tai tas pats miestas! Ar aš
nežinųs, kur yra Kean College?
Nagi, kaipgi nežinosi, tai tik keli
blokai nuo mano trobos, atsakiau
jai. A, žinote, aš ten keletu metų
buvau dėstytoja, dar dirbau ir
Belleville mokyklose, — prisi
pažino ponia Johnson. Pasaulis,
atrodo vis mažėja...
Kaip sakyta, mes į Lietuvų
nuvežėm nemažai dovanų mo
kyklom: knygų, aparatūros,
mokslo priemonių. Iš mokytojų
yra gauta laiškų, kuriuose jie
rašo apie tai, kų jau įsisavino.
Viena mokytoja tiesiog “sudrebi
no visuomenę, atidarydama
privačių mokyklų....
Taigi, jei nors keletas mūsų
pasėtų grūdų ten sužaliuos ir
duos sveikų vaisių, tai mūsų ke
lionė visiškai pasiteisins.
Julius Veblaitis

Atsisveikinimo metu Klaipėdos mokyklos scenoje su savo kolegomis, su kuriais kartu
darbuotasi. Kairėje Julius Veblaitis. Šalia kiti APPLE dėstytojai iš Amerikos.

ST. PETERSBURG, FL

Maldos Dienos už Lietuvą proga rugsėjo 20 d. prie Hartfordo katedros pašventintas
lietuviškas Kryžių Kalnas. Nuo arkivyskupo Daniel A. Cronin j dešinę: kun. Jonas
Rikteraitis — šios Maldos Dienos vadovas, kun. Thomas Ginty, kun. Jonas Moskus,
kun. Pranciškus Karvelis. Nuotr. Brian Daigle

KRYŽIŲ KALNAS CONNECTICUTE
Kryžius ir malda stiprino ti
kinčiuosius visais laikais, visuose
kraštuose. Lietuviams Kryžius
irgi nebuvo ir nėra svetimas. Tai
liudija ir garsusis Kryžių kalnas,
netoli Šiaulių, sulaukęs šimtų
tūkstančių kryžių. Okupantas
kryžius griovė, bet jie ir vėl atsi
rasdavo.
Kryžių kalnu susižavėjęs,
Kryžiaus stiprybės įjudintas
Amerikoje gimęs lietuvis kuni
gas Jonas Rikteraitis, Šv. An
driejaus lietuvių parapijos kle
bonas, New Britain, CT, ilgai
puoselėjo mintį ir Amerikoje
įkurti kryžių kalną — simbolinį,
nešiojamą, kad jis galėtų keliauti
nuo vienos tikinčiųjų grupės
prie kitos.
Kun. Jonas parsivežė žemės
nuo Lietuvos Kryžių kalno, pa
sirūpino
replika
lietuviško
kryžiaus, kuris buvo pastatytas
prie Hartfordo katedros. Tą rep
liką nusivežė į Romą, ir po
piežius Jonas Paulius II 1987 m.
ją pašventino.
Programa plėtėsi — suorgani
zuotas komitetas, daryta dau
gybė posėdžių, surastas kryžiaus
architektas (Juozas Ambrozaitis,
talkinamas Augustino Manelio).
Ir štai 1992 m. rugsėjo 20 d.
Kryžių kalnas buvo pašventin
tas. Džiaugiasi ne vien tik ener
ginga organizatorių grupe, pasi
vadinusi “Connecticuto lietuviai
katalikai”, jos vadovas kun. Rik
teraitis, bet ir visa Connecticuto
ir apylinkių lietuvių dauguma.
Hartfordo arkivyskupas Da
niel A. Cronin, pašventinęs
Kryžių kalną, įstatė pirmąjį
kryžių, paruoštą pagal jo katedrą
puošiantįjį lietuvišką kryžių.
Apylinkių lietuvių parapijos ir
vienuolijos irgi rado vietos savo
kryžiams.
Iškilmingas mišias katedroje,
dalyvaujant 700 su viršum tikin
čiųjų, aukojo arkivyskupas Cro
nin. Su juo koncelebravo 21 ku
nigas: prel. Vytautas Balčiūnas,
Voldemaras Cukuras, Albinas
Gurklis, MIC, Albertas T. Karalis, Francis V. Karvelis, Adolfas
Klimanskis, Rapolas Krasauskas,
Leonardas J. Kvedas, Christie
A. Macai ūso, Juozas J. Matutis.
Daniel McLearen, Jonas T. Mo
skus, Jonas Pakalniškis, Jonas C.
Petrauskas, MIC, Adomas Pupšys, Stasys Raila, Jonas E. Rik
teraitis, Rafaelis Šakalys, OFM,
Zenonas A. Smilga, Bonifacas
Vaišnoras, MIC, Walter A. Vi
ekas.
Diakonas — Peter J. Aikšnoras. Jungtiniam Connecticuto
lietuvių parapijų chorui vadova
vo Šv. Andriejaus parapijos var
gonininkė Geraldine Ganzert,
vargonavo Michael Wustrow,
Hartfordo Šv. Juozapo katedros

vargonininkas, kantoriaus dalį
atliko Andrew Berezowski,
mišių tarnautojus tvarkė Brian
Daigle.
Mišių skaitymus atliko Susanne Kosa — St. Joseph, Waterbury, CT; Olga Gray — St. Anthony, Ansonia, CT; Zenonas Mar
kevičius — St. Casimir, New
Haven, CT; dr. Peter J. Aikšnoras.
Įspūdingą pamokslą pasakė
arkivyskupas Cronin. Jis yra labai gerai susipažinęs su lietuviš
kais reikalais, o taip pat ir geras
arkivyskupo Audriaus Bačkio
bičiulis.
Tikinčiųjų maldas pasikeičiant
lietuviškai ir angliškai skaitė
Zina Dresliutė — Švč. Trejybės
parapijos, Hartford, CT, ir Fran
cis Spires, Šv. Andriejaus para
pija, New Britain, CT.
Aukojimo dovanas atnešė:
Mary Anne ir Linas Banevičius
— Holy Trinity, Hartford, CT;
Anna ir Elizabeth Rutkauskas —
St. Andrevv, New Britain, CT;
Sr. Arline Bujanauskas ir Adele
Kierol — St. Anthony, Ansonia,
CT; Emilija ir Jonas Šaulys —
S t. Casimir, New Haven, CT;
Frances Balčiūnas ir Virginija
Kosa — St. Joseph, Waterbury,
CT.

Gana sunkų kryžių kalną nešė
Dorothy ir Joseph Krancunas,
Holy Trinity, Hartford, CT;
Anne Mackievvicz ir Gerard Belanger —St. Andrevv, New Britain, CT; Mildred Driznus ir Albert Shurkis — St. Anthony, An
sonia; Stasė ir Antanas Leikus —
St. Casimir, New Haven, CT;
Anne Kundrotas ir Dean Carosella — St. Joseph, Waterbury,
CT.
Rengėjai labai dėkingi katedroš rektoriui Christie A. Macaluso ir arkivyskupo sekretoriui
Fr. Plocharczyk už visokeriopą
talką, rengiant šią įspūdingą
šventę. Padėka priklauso ir vie
tos Švč. Trejybės lietuvių para
pijos klebonui kun. Jonui Moskui, už įvairią talką “Berželio”
grupės tautinių šokių šokėjams,
tvarkdariams ir jų vadovui My
kolui Banevičiui, šeimininkėms
ir jų vadovei Anne Stanulis.
Kryžių kalnas pastoviai laiko
mas Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijoje, New Britain, CT. Kitos
parapijos mielai galės juo pasi
naudoti. Kitos parapijos ir orga
nizacijos kviečiamos prisidėti su
savo kryžiais. Dėl detalių prašo
ma kreiptis į kun. J. Rikteraitį,
Šv. Andriejaus lietuvių parapi
jos, New Britain, CT, kleboną.

Tautos šventė LB apylinkės
rūpesčiu paminėta drauge su
Marijos gimimo švente. Rugsėjo
6 d. užprašytos mišios už Lietu
vą. Organizacijos dalyvavo su
.vėliavomis, sugiedotas Lietuvos
himnas.
Rugsėjo 8 d. Lietuvių klubo
auditorijoje minėjimą pradėjo
apylinkės pirmininkas V. Bu
drioms, apibūdindamas šios die
nos reikšmę. Įneštos vėliavos.
Sugiedoti JAV ir Lietuvos him
nai. Invokaciją sukalbėjo misijos
"vadovas kun. V. Balčiūnas. To
liau programai vadovavo rengi
nių vadovė A. Baukienė.
Kun. dr. M. Čyvas kalbėjo
apie Marijos garbinimą Lietuvo
je. M. Silkaitis išaiškino Tautos
šventės kilmę ir apie Vytauto
Didžiojo vietą mūsų istorijoje.
Po kalbų Audros senjorų šokė
jai pašoko 4 šokius. Publikos at
silankė apie 250.
Lietuvos vaikų pieštų atviru
kų yra gavęs Lietuvių klubas. At
virukai spausdinti Kolumbijoje.
10-ties atvirukų kaina 8.50 dol.
Gautas pelnas skiriamas klausą
praradusiems vaikučiams Lietu
voje.

wer korporacijos pastate. Po ei
linių susirinkimo reikalų viešnia
rašytoja V. Vaitkevičienė pa
skaitė savo kūrybos.
Jūros šaulių gegužinė buvo
spalio 7 d. Veteranų parko antra
me paviljone. Veikė turtingas
laimės šulinys, grojo akordeono
muzika.
Romo Kalantos šaulių kuopos
gegužinė buvo rugsėjo 16 d. Ve
teranų parke, dalyvavo 180 šau
lių ir svečių. Gauta pelno 600
dol. Jis skiriamas R. Kalantos pa
minklo Kauno miesto sodelyje
pastatymui.

“Veidas”, tokiu pavadinimu
Vilniuje spalio 15 d. pasirodė
pirmasis savaitinis iliustruoto
spalvoto žurnalo numeris. Jo vy
riausiasis redaktorius — Valdas
Vasiliauskas. Žada būti demok
ratiškas žurnalas, besitaikantis
patenkinti kuo įvairiausių skaity
tojų poreikius — nuo namų šei
mininkės ir ūkininko iki apsišvietėlio. Žurnalo leidėjas “Lie
tuvos aidas”, kuris neseniai tapo
uždaroji akcinė bendrovė. Žur
nalas gaunamas visuose Lietuvos
Katalildų Moterų Sąjungos spaudos kioskuose už 19 talonų,
76-tos kuopos narių susirinkimas užsienyje prenumerata metams
buvo rugpjūčio 27 d. Florida Po- — $98 su pašto išlaidom.

LIETUVIŲ FOTOGRAFŲ
Spalio 23-31 dienomis “Upių,
ežerų, jūros ir laivų” nuotraukų
paroda vyksta Čiurlionio galeri
joje, 5620 S. Clarmont Avė.,
Chicago, IL.
Spalio 24 - lapkričio 7 dieno
mis vyksta laisvos tematikos fotografijų paroda Lion Frame ga
lerijoje (sav. Leonas Narbutis).
Ang :s lietuvių parėmus, su
telk lėšų tam kryžiui. Kryžių
iš
tolo meniškai sukūrė D.
Ge .minskas. Kryžius.liepos 15
d. kalne pastatytas su tokiu įrašu:
“Dėkojame Tau, Viešpatie, už
suteiktą Lietuvai laisvę ir už
mūsų globą ilgame išeivijos kely
je. Los Angeles lietuviai’.

VEIKLA CHICAGOJE
3125 W. 71st St., Chicago, IL.
Spalio 31 - lapkričio 5 dieno
mis vyksta jaunųjų fotografų pa
roda “Upės, ežerai, jūra ir laivai”
Lietuvių dailės muziejaus foto
grafijų galerijoje, 14911 E. 127
St., Lemont, IL.
Lapkričio 6 d. 7:30 vai. vak.
vyks Budrio Lietuvių Foto ar
chyvo rengiama vakaronė Jauni
mo Centro kavinėje, 5620 S.
Claremont Avė., Chicago, IL.
Bus įteiktos premijos konkursų
laimėtojams ir pristatytas paro
dos katalogas-knyga “VVaterscapeš/Vandenys”. Meninėje daly
je bus rodoma Arvydo Reneckio
pagaminta vaizdajuostė “Kazys
Bradūnas”.

LOS ANGELES, CA
Lietuvių Katalikų Religinei kviečiami 11 ir 12 skyrių mokiŠalpai Šv. Kazimiero lietuvių niai. Taip pat veikia klasė, skirta
parapijoje 1992 metais iš viso su suaugusiems ir vaikams, besi
mokantiems lietuvių kalbos. Li
rinkta $9,042.
“Lietuvių Žinios”, Šv. Kazi tuanistinei mokyklai sėkmingai
miero lietuvių parapijos mėnesi vadovauja pedagogė Marytė
nis biuletenis, paskelbė finansi Sandanavičiūtė-Newsom. Jai pa
nių metų (nuo 1991 m. liepos 1 deda mokytoja Violeta Gedgaud. iki 1992 m. birželio30d.)apy dienė ir režisierius Algimantas
skaitą. Tame laikotarpyje paja Žemaitaitis.
Los Angeles
Birutietės,
mų turėta $208,680.28, išlaidų
— $197,785.60. Bankuose liko minėdamos savo veiklos 35 metų
sukaktį, lapkričio 1 d., sekma
$215,306.31.
Karolis Olšauskas, vyresnis dienį, 12 vai. dienos Šv. Kazi
šios parapijos klebono prel. d r. miero parapijos salėje rengia iš
Algirdo Olšausko brolis, su kilmingą balių. Meninę progra
laukęs 77 m. amžiaus, rugpjūčio mą atliks solistė Janina Cekanau22 d. mirė Chicagoje. Laidotu skienė.
vių proga prel. Olšauskas buvo
Lietuvos kariuomenės atkū
nuvykęs į Chicagą ir kartu su
kun. Fabijonu Kireiliu Marijos rimo sukaktis bus minima lapk
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje ričio 22 d., sekmadienį. Vėliavas
koncelebravo gedulingas mišias. mokyklos kieme 10:15 vai.
Velionis palaidotas Šv. Kazimie pakėlus, 10:30 vai. bus aukojama
lietuviška suma už žuvusius ka
ro kapinėse.
Šv. Kazimiero parapijos mo rius, savanorius, partizanus ir
kykla mokslo metus pradėjo laisvės kovotojus. Akademija su
rugsėjo 1 d. Mokyklą lanko 240 menine dalimi prasidės 12 vai.
dienos Šv. Kazimiero parapijos
mokinių.
Lituanistinė Šv. Kazimiero salėje.
Pensininkų klubo pirmininkas
parapijos mokykla mokslo me
tus pradėjo rugsėjo 12 d. Mokyk Juozas Kaributas iškėlė mintį,
loje veikia visi skyriai: nuo vaikų kad ir Los Angeles lietuviai pa
darželio (nuo 3 m. amžiaus) iki statytų savo kryžių garsiajame
dešimtojo skyriaus. Veikia ir lie Kryžių kalne Lietuvoje. Klubo
tuvių kalbos seminaras, į kurį nariams pritarus ir grupei Los

Lietuvos gimnazijas remti Los Angeles komiteto sukviestame
susirinkime kalba komiteto pirmininkė adv. Žibutė Brinkienė;
šalia Juozas Kojelis. Praėjusiais metais komitetas suorganiza
vo 60 mecenatų, anglų kalbos konkursui Lietuvos gimnazi
joms paaukojusių po 100 dol. Susirinkime dalyvavo 56 asme
nys, kurie nutarė ir šiais metais tokį konkursą organizuoti.
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— Vatikano radijas praneša,
"kad nuo rugsėjo 27 d. pasikeitė
lietuviškų laidų laikas, trukmė ir
bangos. Vakarinės šio skyriaus
programos dabar prasideda 8:30
vai. vak. Lietuvos laiku ir karto
jamos rytais 6:40 vai. Antradie
niais, ketvirtadieniais ir šešta
dieniais šios laidos trunka pusva
landį. Pirmadieniais, trečiadie
niais, penktadieniais ir sekma
dieniais — 15 minučių. Tiek va
kare, tiek ryte laidos girdimos
49 ir 41 m bangomis arba 6185
ir 7365 kHz dažniu. Sekmadie
niais lietuviškų mišių galima
klausytis 1:45 vai. Lietuvos laiku
31 ir 19 m bangomis arba 9.755
ir 15.120 dažniu.

— Romos radijas praneša,
kad lietuviškos laidos per Romos
radiją Lietuvoje girdimos ka
sdien vietos laiku 6:45-7:05 vai.
ryto 41,24 ir 50,08 m bangomis
arba 7275 ir 5990 kHz dažniu.
Vasarą, kai pasikeičia laikas (va
dinamasis dekretinis), lietuviškų
laidų galima klausytis 7:45-8:05
vai. ryto 41,24 ir 31,33 metrų
bangomis arba 7275 ir 95 kHz
dažniu.
— Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje -64-asis seimas įvyks
lapkričio 1-3 dienomis Oak
Lawn Hilton viešbutyje, kuris
yra Cicero Avenue ties 94 gatve,
pietinėje Chicagos dalyje. Kal
bas pasakys dr. Jono Šliūpo
sūnus Vytautas Šliūpas ir Lietu
vos krašto apsaugos ministras
Audrius Butkevičius.
— “Science”, vienas iš dviejų
įtakingiausių mokslo žurnalų pa
saulyje ir pirmaujantis JAV,
rugsėjo mėn. laidoje paskelbė
straipsnį apie lietuvį mokslinin
ką Vidą Janulaitį. Jis čia pristato
mas kaip pats svarbiausias pasau
lyje enzimų gamintojas. Jis, savo
štabo remiamas, konkuruoja su
pasaulinio masto didžiulėmis
bendrovėmis. Ačiū dr. Nijolei
Bražėnaitei-Paronetto ir Sauliui
Šimoliūnui už straipsnio kopijų
atsiuntimą.
— Anapilio parodų salėje
(Mississauga, Ont., Kanadoje)
lapkričio 1 d. rengiama paroda,
kurioje dalyvauja dail. Snaigė Ši
leikienė su grafikos darbais ir
Gražina Krašauskienė su kera
mikos ir sidabro dirbiniais. Paro
dą globoja KLKMD Lietuvos
Kankinių parapijos skyrius.

— Vytauto Kernagio, bala
džių, dainų vaikams bei pop mu
zikos atlikėjo, koncertas įvyks
spalio 31 d., šeštadienį, 2 vai.
popiet Lietuvos ambasadoje
Washingtone. Kernagis žinomas
kaip dainuojamosios poezijos
pradininkas ir puoselėtojas. Jis
yra įrašęs keletą plokštelių, taip
pat gastroliavęs JAV, Australijo
je, Kanadoje, Europoje.
— Pasaulio lietuvių dainų
šventę planuojama surengti
1994 metų liepos pradžioje Lie
tuvoje. Ji skiriama pirmosios
Dainų šventės dienos, įvykusios
1924 metais Kaune, septynias
dešimtmečiui paminėti.

Poetas Bernardas Brazdžionis, rašytoja Alė Rūta ir architek
tas Edmundas Arbas metiniame Lietuvių Fronto bičiulių Los
Angeles sambūrio pobūvyje rugsėjo 9 d. dr. Zigmo Brinkio
sodybos kieme.

—Olga Meldenė (Dargytė),
86 m. amžiaus, mirė spalio 18 d.
Whitehall
Nursing Home,
Hyannis, M A, po ilgos ir sunkios
ligos. Ji buvo našlė Povilo Meko,
kuris mirė 1991 m. gruodžio
mėn. Mišios už O. Mekienės sie
lą buvo aukojamos spalio 28 d.
Our Lady of Victory bažnyčioje
i Centerville, MA.
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TEGYVUOJA ATKURTOJI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ
pirmieji iš Lietuvos komandų
žaidė Europos taurės varžybose
(dar dalyvaus Kauno “Atletas” ir
Vilniaus “Statyba”). Rugsėjo 10
d. žalgiriečiai pas save priėmė
svečius iš Slovėnijos — Liublianos “Smelt Olimpija” penketu
ką. Ši komanda yra gana stipri,
nes net septyni žaidėjai buvo
Slovėnijos rinktinėje, kuri daly
vavo atrankinėse žaidynėse dėl
patekimo olimpiadon.
Kauniečiai buvo laimingi, kad
jų gretose galėjo žaisti Rimas
Kurtinaitis, kuris laukė atsaky
mo iš Madrido profesionalų kre
pšinio komandos dėl sutarties su
ja pasirašymo (šiuo metu jis jau
nusprendė Ispanijon nevažiuoti,
o priimti pasiūlymą iš Australijos
klubo, kuris jam daugiau žada;

CHICAGOS PADANGĖJE
40 metų sukaktis
Lietuvių Bendruomenės Vid.
Vakarų apygarda pannfftjo savo
veiklos 40 metų sukaktį rugsėjo
20 d. Pasaulio Lietuvių Centro
salėje Lemonte.
Ryte buvo pamaldos vietinėje
koplyčioje. Pietūs įvyks Centro
salėje, dalyvaujant apie 300
asmenų. Vėliau išklausyta pra
nešimo apie šios apygardos veik
lą. Ją padarė tryliktasis ir dabar
tinis apygardos pirmininkas Ka-

zys Laukaitis, išsamiai pažvelgęs
į praeitį. Programą vedant Sva
jonei Kerelytei, pristatyta ir
daugiau kalbėtojų, sveikintojų.
Apygardoje veikiančiųjų apylin
kių pirmininkams bei kitiems
įteiktos dovanėlės už jų nenuil
stamą darbą.

Dainavo Jolanta Stanelytė
Lietuvos solistė, tarptautinių
konkursų dalyvė ir laimėtoją so
pranas Jolanta Stanelytė, rug
sėjo 20 d. Chicagos Jaunimo
Centro salėje pradėjo vietos lie
tuvių rudens sezono koncertų
seriją.
Šį neeilinį koncertą surengė
“Margučio” radijo programos
vedėjas P. Petrutis.
Šiame koncerte solistė daina
vo daugumoje itališkai įvairias
dainas ir arijas iš to paties reper
tuaro, kurį šiemet atliko Flaviano Labo tarptautiniame vokalis
tų konkurse ir kuriame ji laimėjo
pirmąją vietą. Ji taip pat dainavo
ir rusiškai, prancūziškai ir, žino
ma, lietuviškai.
Muzikas Alvydas Vasaitis bu
vo geras jos atliktųjų kūrinių pa
lydovas pianinu.
Po programos solistė gausiai
apdovanota gėlėmis. Vėliau ka
vinėje turėjo progos susitikti su
dainos ir muzikos mėgėjais.
J Chicagą solistė atvyko iš Ita
lijos, kur, kaip Lietuvių Fondo
(Centras Chicagoje) stipendi
ninkė, gilina dainavimo studijas.
Stanelytė yra gimusi Šiauliuo-

JAV LB Vidurio Vakarų
apygardos valdybos pirm.
Kazys Laukaitis skaito pra
nešimą šios apygardos 40
metų sukakties minėjime
rugsėjo 20 d. Lemont, IL.
Nuotr. Ed. Sulaičio

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
A. a. Marijonai Danutei Siru
tienei atminti Kultūros Židiniui
aukojo:
Po $100: Dadis ir Jolita Bi
ručiai, Chicago, IL; Jurgis ir
Danguolė Biručiai, Orlando,
FL; Algis ir Irena Šimkai, Kildeer, IL.
Po $50: Dana ir Jonas Bilėnai,
Ina i Pranas Gvildžiai, Telė ir
Algis Jasaičiai, Ina ir Tadas Ja
saičiai, Rasa ir Kastytis Karve
liai, Troy, MI, Jonė ir Kęstutis
Kiaunės, Aleksas ir Vera Lau
raičiai, Chicago, IL, Aldona
Mackevičienė, Aleksandra ir Ju
lius Maldučiai, Lilė ir Vytautas
Milukai, J. A. ir H. Milukai, J.
ir E. Ošlapai, Aloyzas ir Birutė
Petrikai,
Aldona ir Klaus
Pintsch, Richard ir Abby Šim
kai, Giedrė ir Jonas Stankūnai,
Algis ir Dana Šilbajoriai, Irena
ir Jonas Vilgaliai, Giedrė Zauniūtė.
Po $30: Kęstutis Jonynas, Al
dona ir Marius Marijošiai, Ant.
Matulaitis, Nida Milukas, A. ir
Donatas Šulaičiai, Vytas ir Aldo
na Žukai.
Po $25: Tadas ir Renata Alinskai, Vytatitas ir Irena Alksni
niai, Ramutė ir Algirdas Cesna-

vičiai, Vida ir Algirdas Jankau
skai, Vita ir Vidmantas Matusaičiai, Rūta ir Albinas Strazdžiai, Jūratė Šukienė.
Po $20: Birutė Cibulskienė,
Danutė Miklaitė, Rasa ir Henri
kas M iklai.
1
u
A. a. Kazimierui Skobeikai
atminti Kultūros Židiniui auko
jo:
$50: Sofija ir Edvardas Sko
beikai.
Po $25: Ramutė ir Algirdas
Cesnavičiai, Stasys ir Vanda
Karmazinai, Vida ir Algirdas
Jankauskai, Antanas Matulaitis,
Angelą Mošinskis, Los Angeles,
C A, Petras ir Stasė Rasimai.
A. a. Alice Cemauskas atmin
ti Kultūros židiniui aukojo:
$40: Vytautas Vaičiulis.
$30: Giedrė ir Jonas Stan
kūnai.
$25: Vida ir Algirdas Jankaus
kai.
Po $20: Danutė Mikulskytė
Hatzietheodorou, Stefa Mikuls
kienė.
P $10: Ona Barauskienė, Ma
rytė Shalins.
Kultūros Židinio administra
cija visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkoja.

DĖMESIO, JAUNIME!!!
"Pučia vėjas

""

"

** JOs norite atstovauti savo miestą
sekančiame Pasaulio Lietuvių Jaunimo
Kongrese?

Solistė Jolanta Stanelytė po koncerto Chicagoje rugsėjo 20
d., tarp Chicagos visuomenės veikėjų: M. Reinienės (kairėje)
ir D. Kučėnienės. Nuotr. Ed. Šulaičio
se. Nuo mažens domėjosi muzi
ka: pradžioje grojo įvairiais in
strumentais, kol pagaliau apsi
stojo ties vokalu. Yra dainavusi
eilėje tarptautinių konkursų: Be
jau minėto Italijoje, ji varžėsi Ja
ponijoje, o pernai JAV — Wąshingtone. Dabar studijuoja ži
edini vardo muzikos akademijo
je Italijoje. Ten šių metų
gruodžio mėnesį yra pakviesta
Piacenza operoje debiutuoti
Puccini “Toscos” pastatyme.

Marčiulionis amerikiečių
žurnale
Golden State Warriors profe
sionalų krepšinio klubo žurnalo
“Warriors’ Playbook” šių metų
rugsėjo mėnesio numeris buvo
papuoštas Šarūno ir Donn Nel
sono nuotrauka. Ji daryta po
bronzos
medalių
įteikimo,
dėvint spalvingąsias uniformas.
Abu atrodo laimingi ir patenkin
ti.
Šiame didelio formato ir nex mažos apimties žurnale net 4>puslapiai paskirti jo viešnagės Lie
tuvoje aprašymui. Tai atliko žur
nalistė Jackie Krentzman (jos
rašinys panašia tema atspausdin
tas ir “The New York Times”).

Straipsnis pavadintas “Reflections on Lithuania”, pailiustruo
tas devyniomis nuotraukomis
(keturios rtš jų yra spalvotos) iš
Marčiulionio lankymosi gimti
nėje. Viena nuotraukų vaizduoja
Lietuvos Parlamento rūmus su
spygliuota viela ir mūro siena
aplinkui su užrašais “Laisvė Lie-

f ATGIMUSIOS A
(UETCVOS DAINOS)
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.)
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

Ar noktumėte dirbti
Lietuvos labui?
Ar planuojate aplankyti
gimines Lietuvoje?

Susižeidė Marčiulionis

Rugsėjo 22 ir 23 dienomis
Chicagos radijas ir spauda pra
nešė nelinksmą žinią, kad, belak
stydamas ' Vilniuje prie savo
namų, nusilaužė koją krepšinin
kas Šarūnas Marčiulionis. Todėl
Golden State Warriors komanda
sezoną turės pradėti be jo (sezo
no pradžia lapkričio 6 d.).
Šarūnas iš Lietuvos į San
Franeisco, C A, grįžo rugsėjo 22
d. Paaiškėjo, kad reikalinga ope
racija, kuri buvo padaryta
rugsėjo 23 d. Daktarų tvirtini
mu, Šarūnas negalės išeiti aikštelėn mažiausia 8 savaites.
Vėliau Šarūnas vėl atsirado
Lietuvoje. Pasirodo, kad jis
norėjo nuvykti į jo vardo krepši
nio mokyklos Vilniuje atidarymą
ir ten priuėisti 10 dienų. Šarūną
. - ypatingai sudomino faktas, kad į
šią mokyklą per 3 dienas užsire
gistravo net 381 berniukas.
Nelaimė ištikusi Marčiulionį
netoliese namų, kuomet po kojo
mis pasitaikė nulūžusi šaka. Tai
buvo tikrai nelauktas ir netikėtas
įvykis.

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

fe SS 81
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)

VVoodhaven, N. Y. 11421

V

WE DELIVER
296 4130

We Support An
Equal Rights Amendment

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

for
i Small
Unborn
Women

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. PCJF $1,000 stipendija skiriama
bent vienam lietuvių kilmės jaunuoliui/ei, kuns/i žada vykti į
Lietuvą arba dalyvauti lietuviškoje voktoje 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

i

tuvai”. Nemaža vietos skiriama
Marčiulionio tėvų bei sesers
aprašymui, o taip pat ir Šarūno
viešbučiui ir barui Vilniuje.

t

J

ten jis išvyks gruodžio pabaigo
je).
Žalgiriečiai įveikė svečius 8074. Pirmasis kėlinys laimėtas 4837 pasekme. Dabar laukia revanšinis susitikimas "Slovėnijoje.
Daugiausia taškų “Žalgiriui”
pelnė Kurtinaitis ir A. Visockas
— po 24. Šiek tiek sužeistasis
vidurio puolėjas G. Einikis
įmetė tik 8 taškus, bet atkovojo
14 kamuolių.
Edvardas Šulaitis

Teisme
Teisėjas:
—Tai, sakai, vienas ėjai vogti?
Kaltinamasis:
— Taip, vienas, nes šiais lai
kais sunku pasitikėti žmonėmis.

PAGERBTA DAIL. A. TAMOŠAITIENĖ
Ryšium su dail. Anastazijos
Tamošaitienės vienerių metų
mirties sukaktimi Lietuvių Tau
todailės Instituto New Yorko
skyrius spalio 24 d., šeštadienį,
Kultūros Židinyje surengė jos
pagerbimą ir prisiminimą, drau
ge ir jos monografijos sutikimą.
Skyriui pirmininkauja Lilė
Milukienė. Ji ir pradėjo progra
mą, pradžioje pakviesdama atsi
stojimu pagerbti mirusias: dail.
Tamošaitienę ir Instituto narę
Emiliją Jurevičiūtę. Po to
kalbėti pakvietė svečią iš Montrealio—Vytautą Aleksandrą Jo
nyną, kuris yra parašęs plačią
įžangą į dail. Tamošaitienės mo
nografiją.
Gerai pažinojęs dailininkę ir

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju “Darbi
ninkui”, 1992 m. spalio 2 d. pa
sveikinusiam mane, kaip uolų
skaitytoją, 90 metų amžiaus su
kakties proga. Dėkoju sūnui Al
girdui, jo žmonai Ramutei už
suorganizavimą sukaktuvių va
karienės
Kultūros
Židinio
posėdžių menėje. Ačiū anūko
Lino Šidlausko žmonai Birutei
už išmaniai ir gardžiai paruoštus
valgius. Ačiū visiems dalyviams
ir vaikaičiams už sugiedojimą Il
giausių metų su garsingu priedu
“Valio?” Ačiū sūnui Algirdui,
dukrai Liudai ir Romui Šidlau
skui, apdovanojusiems mane

jos kūrybą, svečias kalbėjo
vaizdžiai, prisimindamas įvai
rius momentus iš jos gyvenimo
ir kūrybos.
Pradėjo nuo Kauno, kur pirmą
kartą išgirdo Tamošaičių pa
vardę. Paskui sutiko juos tame
pačiame Montrealyje, jų sody
boje Kingstone, kur jie turėjo
įrengę dailės studiją, kur vasaros
metu vykdavo didelis jaunimo
judėjimas, pilna būdavo ir įvai
rių menininkų, mokslo žmonių.
Tamošaičiai mokėjo ir toje aplin
koje veikti. Velionė buvo labai
darbšti. Jai ir pritaikė dainos
žodžius: ta mūsų seselė darbininkėlė! Rytais anksti kėlėsi ir
skubėjo prie staklių, kur išsė-

vertingomis dovanomis, marčiai
Ramutei už puikių rožių puo
kštę. Nuoširdi padėka vaikaitei
Kristinai ir jos vyrui Romui Ka
tinams, atsiuntiems man pasvei
kinimą iš Aliaskos. Ačiū Elenai
ir Jurgiui Tumasoniams, atvyku
sioms į namus manęs pasveikin
ti. Ačiū taip pat jų dukroms:
Georgetai Lyons su šeima, Christine Slovensld su šeima, pasvei
kinusiems raštu. Ypatinga pa
dėka žmonai Stasei, sūnui Algir
dui, dukrai Liudai, marčiai Ra
mutei ir visiems vaikaičiams, pa
sveikinusiems mane radijo ban
gomis ir “Laisvės Žiburio” radijo
vedėjui R. Keziui, pagrojusiam
mano mėgiamą Jonušo maršą.
Vytautas Česnavičius

A.+ A.
ADOLFUI ČAMPEI,
dideliam lietuviui patriotui, mirus, jo žmoną
Kazimierą, mūsų klubo narę, sūnus Gediminą ir
Mindaugą su šeimomis ir visus gimines gidai
užjaučia klcartu liūdi
___
• Lietuvių Moterų Klubų
Federacijos Wąterbuno klubas

A.+ A.
ADOLFUI ČAMPEI
mirus, žmonai Kazimierai, sūnums Gediminui ir
Mindaugui su šeimomis nuoširdžią užuojautą
reiškia
Ona ir Bronius Balčiūnai,
Dr. Algimantas Balčiūnas,
Dr. Vytis Balčiūnas su šeimomis.

A.+ A.
ADOLFUI ČAMPEI
mirus, jo žmonai Kazimierai, sūnums Gediminui ir
Mindaugui su šeimomis reiškiu nuoširdžią
užuojautą ir kartu liūdžiu.

Veronika Rūtenienė

Ateikite, mano Tėvo palaimintieji,sako Viešpats,paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo
jums paruoštą karalystę.

Mt. 25, 34

A. t A.
KAZIMIERAS ČIKOTAS
Gyveno Delran, New Jersey.
Aukščiausiasis pakvietė jį amžinojo poilsio
1992 m.spalio 5 d., 9:15 vai. vakaro, sulaukusi
86 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Veiverių valsčiuje,
Belevičių kaime. Amerikoje išgyveno 43 m.
Giliame liūdesyje liko žmona Bronė, sūnus
Bronius ir dukros Zinaida, Marija ir Julija su
šeimomis, 12 anūkų, du proanūkiai ir daug
aiminių Amerikoje ir Lietuvoje.
Sv. Mišios buvo aukojamos spalio 12 d.
Šv. Andriejaus bažnyčioje Phlladelphljoje.
Nuliūdę: žmona, sūnus ir dukros su šeimomis

dėdavo visą dieną.
Prisiminė, kaip ji stebėdavo
gamtą, tą smulkiąją gamtą — la
pus ir žoles, iš jos sukūrė savo
guašus, kurie dažnai būdavo jos
audžiamų kilimų metmenys ar
idėjos šaltiniai. Prelegentas
kalbėjo ir apie dailininko indivi
dualybės klausimą, prisiminė ir
kitų tautų dailininkus, jų ieškoji
mus, spontanišką kūrybą. Abu
Tamošaičiai, Anastazija ir Anta
nas, mokėjo drauge dirbti, drau(nukelta į 8 psl.)

WORCESTER, MA
Lietuvos Kariuomenės
Šventė

Lapkričio 22 d., sekmadienį,
Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuopa
Clevelande per Lietuvių Dienas vyko mugė. Sėdi iš d.: J. Ardys, O. Jokūbaitienė,
ir skautės-tai ruošia Lietuvos ka
Juozapaitytė ir kiti. Mugę spalio 4 d. rengė LB Ohio apygarda ir Clevelando apylinkė.
riuomenės atkūrimo 74 metų su
Nuotr. V. Bacevičiaus
kakties minėjimą.
10 vai. ryto uniformuoti šau
liai ir skautai su vėliavomis orga tos lietuvių ir giminės. Po maldų
nizuotai dalyvaus Šv. Kazimiero sugiedota “Marija, Marija” ir
parapijos bažnyčioje, kur mišias Lietuvos himnas. Geduliniai
už visus žuvusius dėl Lietuvos , pietūs buvo Maironio Parke.
laisvės užprašė šaulių kuopa. Po
Nuliūdime liko vyras Povilas,
mišių — trumpos žuvusių pager sūnus inž. Arūnas, brolis Myko
bimo iškilmės prie paminklo las Umporas ir giminės Lietuvo
šventoriuje.
je-

Minėjimas 3 vai. p. p. Mairo
nio Parko patalpose. Paskaitą
skaitys Cape Cod apylinkės Lie
tuvių Bendruomenės apylinkės
pirmininkas Alfonsas Petrutis.
Po minėjimo sesės šaulės pa
vaišins kavute ir pyragaičiais.
Rengėjai kviečia visus skirti
minėtą sekmadienį pagerbimui
žuvusių karių, šaulių, partizanų.
Mirė
Genovaitė Grigalauskienė
Marlboro miesto ligoninėje
spalio 6 d. mirė Genovaitė Gri
galauskienė, 73 m. amžiaus.
Buvo gimusi Cleveland, Ohio,
augusi Lietuvoje. 1978 m kovo
15 d. su sūnum Arūnu po ilgų
pastangų, atvyko iš Lietuvos ir
susijungė su vyru Povilu, kuris
1944 m. fronto veiksmų buvo at
kirstas nuo žmonos ir 1949 m.
atvyko į Ameriką. Genovaitė su
šeima gyveno Marlboro mieste
ir dalyvavo vietos lietuvių tau
tinėje ir religinėje veikloje. Iki
mirties buvo Kudirkos šaulių
kuopos turto ir albumo globėja.
Priklausė ir Labdaros draugijai.
Velionė buvo pašarvota Jono
Kazlausko laidotuvių namuose.
Atsisveikinime Šv. Kazimiero
par. vikaras kun. J. Petrauskas,
MIC,
sukalbėjo
rožančių,
kalbėjo šaulių kuopos vicepirm.
A. Maskeliūnienė.
Spalio 9 d., po pamaldų kurias
atnašavo ir pamokslą pasakė Sv.
Kazimiero parapijos bažnyčioje
kun. J. Petrauskas, giedojo cho
ras, vad. vargonininkės O. Va
linskienės, velionės palaikai nu
lydėti į Notre Dame kapinių
mauzoliejų. Tarp palydėjusių
buvo ir Bostono Vanagaičio šau
lių kuopos pirm. S. Augonis ir
Trakų rinktinės vicepirm. M.
Dapkus, Kudirkos kuopos šaulės
ir Labdaros d-jos delegacija, vie-

A. a. Milda Lapinskienė

Sunkios ligos išvarginta, savo
namuose rugsėjo 22 d. mirė Mil
da Lapinskienė. Buvo gimusi
VVorcesteryje ir čia išgyveno iki
mirties. Buvo baigusi Commerce High School ir Salter Secretarial School. 1947 m. ištekėjo už
Kazio Lapinsko. Jis staiga mirė
Clevelande Lietuvių Dienų renginyje lankėsi Klaipėdos bur
1991 m. spalio 3 d. Buvo
mistras Benediktas Petrauskas su žmona Rita. Prieky sėdi iš
užprašiusi mišias jo metinėms,
k.: skulptorius iš Lietuvos Povilas Tamulionis, p. Juozapaibet ir pati jų nesulaukė.
tienė su dukra. Mugę rengė LB Clevelando apylinkė ir Ohio
Tam tikrą laiką gyveno Auš
apygarda spalio 4 d. Nuotr. V. Bacevičiaus
ros Vartų parapijos ribose ir
priklausė Lietuvos Vyčių 116
kuopai, o persikėlusi į Sv. Kazi
miero parapijos ribas, darbavosi
- Lietuvos Vyčių 26 kuopoje, kol
.sveikata leido. Priklausė LARK
Rugpjūčio 30 d. Adelės' Nelportą rugsėjo 11 d. po specialaus
Moterų Sąjungai, dvi kadencijas son ir jos vyro namuose buvo ro
parengimo, kurio metu dainavo
buvo jos pirmininkė, paskui vi doma vaizdajuostė apie Tėv. Jur
Tėv. Bernardino chorinė grupė.
cepirmininkė ir narė. Dirbo gio Gailiušio 80 metų jubiliejų,
didžiosiose Denholm & McKay kuris įvyko balandžio mėnesyje.
krautuvėse, 16 metų buvo State Matėme, kaip Tėv. Robert BarPadėkos parengimas
Mutual Life Assurance Co. of ber atidarė šį jubiliejų, kalbėjo
Didelis
skaičius vietinių gy
America sekretorių departa pats solenizantas, įteikta dovanų
ventojų
šiemet
talkino lietuvių
mento administratore.
ir pasidalinta skaniu pyragu.
pranciškonų
piknikui,
ir jiems
Velionės kūnas buvo pašarvo Pats solenizantas pirmą kartą
buvo
suruoštas
padėkos
parengi

tas Jono Kazlausko laidotuvių matė šią vaizdajuostę.
mas rugsėjo 13 d. Mišios buvo
namuose. Atsisveikinime gausiai
aukojamos 12:30 vai. ir po to va
dalyvavo sąjungietės, abiejų pa
Rugsėjo 8-11 dienomis vasar sarvietės valgykloje įvyko paren
rapijų Lietuvos Vyčių nariai, vietėje buvo apsistoję maldinin
gimas, kurį atidarė vienuolyno
daug lietuvių ir amerikiečių kai iš Cleveland, Ohio, atvykę
viršininkas Tėv. Robertas Bardraugų. Rugsėjo 30 d. Sv. Kazi autobusu. Jie jau daug metų
beris.
miero bažnyčioje mišias laikė ir aplanko ir apsistoja Kennebunkpamokslą pasakė vikaras ir LV porte. Atvykę kasdieną dalyvavo
Madų paroda
26 kuopos dvasios vadas kun. J. mišiose. Ypač gražios jos buvo
Pranciškonų
vasarvietės
Petrauskas, MIC. Koncelebravo rūgs. 10 d., kada giedojo novicia
vedėjos Sofijos Kazlauskienės
Aušros Vartų par. kleljonas kun. to grupės vyrai, atvykę iš Lietu
iniciatyva ir parama rugsėjo 15
A. Volungis ir A. Yankauskas. vos. Giedojimui vadovavo ir pats
d. įvyko madų paroda. Buvo mo
, Giedojo choras, vadovaujamas giedojo Tėv. Bernardinas Grausdelinio kokteilio drabužiai, po
O. Valinskienės. Palaidota Sv. lys. Maldininkams pravesdavo
pietinės suknelės ir ypač pasku
Jono kapinėse Lapinskų ir Karių gydomąsias pamaldas Tėv. Jonas
tinės mados balinės bei scesklype šalia savo vyro. Geduli Bacevičius, daug metų vadova
ninės-koncertinės suknelės. Pa
niai pietūs buvo Maironio Parke. vęs vadinamam Healing Ser
roda buvo žiūrovų šiltai priimta.
Liūdėdami liko velionės tėvas vice. Dalyvavo daug žmonių.
E.V.
Maldininkai
paliko
KennebunkV. Karas, brdlis A. Karas ir kiti

KENNEBUNKPORT, ME

giminės.
J. M.

POLITINIŲ KARIKATŪRŲ PARODA
Parodos rengėjas Valentinas
Ramonis surinko šimtus kari
katūrų apie Lietuvą, Latviją ir
Estiją iš įvairiausių šaltinių. Jis
kreipėsi į didžiuosius laikraščius
ir pačius karikatūristus, prašyda
mas padovanoti ar paskolinti pu
blikuotų karikatūrų apie Baltijos
1988-1991 metais šimtai poli šalis. Kai kurie karikatūristai su
tinių karikatūrų apie Lietuvos, tiko atsiųsti geros kokyliės re
Latvijos ir Estijos kelią į ne produkcijas, kiti, kaip pa
priklausomybę pasirodė įvai vyzdžiui Chuck Asay iš “Coforariuose Amerikos ir užsienio laik do Springs Gazette Telegraph",
raščiuose l>ei žurnaluose. Šios padovanojo originalių piešinių,
“pasigėrėjimą
karikatūros tikriausiai turėjo išreikšdamas
laisvę
mylinčiais
Lietuvos
daugiau įtakos, formuojant pa
žmonėmis
”
.
lankią Vakarų kraštų vyriausybių
Paroda tęsis iki gruodžio 6 d.
ir žmonių nuomonę apie Baltijos
šalių kovą už laisvę ir demokra Ją bus galima apžiūrėti kasdien,
tiją nei visi straipsniai kartu muziejaus valandomis, nuo 10
v. r. iki 4 v. p. p.
sudėjus.

Paroda “Plunksna galingesnė
už Raudonąją Armiją — Baltijos
valstybės politinių karikatūrų
akimis” atidaroma spalio 30 d.,
penktadienį, 7:30 v. v. Balzeko
Lietuvių Kultūros muziejaus
dailės galerijoje.

VAISTŲ SIUNTA LIETUVAI
Spalio 24 d. iš JFK aerouosto
New Yorke LOT lenkų oro linija
pasiųsta antibiotikų siunta į Vil
nių.
Antibiotikai Tobramycinas ir
Amoksisilinas buvo padovanoti
Lietuvos ambasadai Washingtone American Cyanamid Co.,
kuri yra pavaldi Lederle Co. To
bramycinas — labai brangūs vai
stai, kurių Lietuvos ligoninėms
sunku gauti.

agentūra, iš Floridos, parūpin
dama nemokamą transportą
LOT lenkų oro linija.
Safari Travel globoja siuntą iki
Vilniaus, kur ji bus perduota Vil
niaus Universiteto Medicinos
Fakulteto prodekanui Aleksan
drui Laucevičiui. Dr. Lauce
vičius yra įgaliotas šiuos vaistus
paskirstyti Vilniaus, Kauno,
Klaipėdos ir Šiaulių miestų cen
trinėms ligoninėms.

Ambasada VVashingtone dė
koja Mary Ann Jarski, kuri
kreipėsi į Lederle Co., prašyda
ma paaukoti Lietuvai stokoja
nčių antibiotikų .Lederle Co. at
stovės Saneke von Straton dėka
vaistai, kurių vertė siekia
$10,000, buvo atsiųsti į ambasa
dą. Padėti pervežti vaistus malo
niai
sutiko
Safari Travel

— Stasys Dailydka, buvęs su
sisiekimo ministro pavaduoto
jas, paskirtas “Lietuvos avialini
jų” direktorių valdybos pirmi
ninku. Lietuvos oro linijoms
savo pagalbą pažadėjo korporaci
jos “Boeing” komercinės grupės
direktorius Baltijos valstybėms
Antsas Roosme.

DARBININKAS
Redakcija ...... (718) 827-1352
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Administr. ...... (718) 827-1351
Spaustuvė — (718) 827-1350
Vienuolynas ... (718) 235-5962
Vyskupas
(718)827-7932
Salė (kor.)
(718)827-9645
Salės adm. ..... (718) 235-8386

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Kun.
Vladas Jaskevičius
(Walter Jaskevicz), SJ, spalio 25
d. buvo pagerbtas Fordhamo
universiteto ryšium su jo 40
metų mokslinio darbo sukakti
mi. Tame , universitete jis
pradėjo dirbti nuo 1952 m.
Kun. Vytautas Palubinskas,
Apreiškimo parapijos klebonas,
spalio 13 d. buvo išvykęs savo
sveikatos patikrinti j Los Ange
les, CA. Praeitos savaitės gale jis
sugrįžo.
Kun. Bruno Kruzas, gyvenąs
Apreiškimo parapijos klebonijo
je, ištiktas lengvo širdies
smūgio, paguldytas Wyckoff li
goninėje.
Lotyniškos mišios bus aukoja
mos lapkričio 1 d., sekmadienį,
5 v. popiet Apreiškimo parapijos
bažnyčioje. Mišias aukos kun.
dr. Petras Savickas, Sv. Griga
liaus draugijos pirmininkas.
Mišios bus palydėtos grigalinio
giedojimo. Vargonais gros tos
parapijos vargonininkė Gintarė
Bukauskienė. Tai bus jau antros
lotyniškos mišios šios parapijos
bažnyčioje. Kituose miestuose
bei kraštuose tokios lotyniškos
mišios susilaukia didelio dėme
sio ir yra gausiai lankomos.
Inž. Valdas Adamkus, Ameri
kos vidurio trijų valstijų gamtos
apsaugos viršininkas, New Yorke dalyvaus Lietuvos Nepriklau
somybės minėjime ateinančių
metų vasario 21 d. Kultūros
Židinyje. Svečias pasakys kalbą.
Marytė Bizinkauskaitė, iškili
solistė, dainuos Lietuvos neprik
lausomybės minėjime ateinan
čių metų vasario 21 d. Kultūros
Židinyje.

PAGERBTA DAIL. A. TAMOŠAITIENĖ
(atkelta iš 7 psl.)

ge išleido stambius veikalus apie
lietuvių liaudies meną.
Po paskaitos Tautodailės Insti
tuto šio skyriaus pirmininkė dar
apibūdino jauną mirusią Emiliją
Jurevičiūtę, gerą juostų audėją,
kurios darbai daug kur pasklido.

Programos pabaigai parodyta
vaizdajuostė iš Tamošaičių sody
bos. Viena buvo įkalbėta angliš
Korp! New Lithuania, Nevy kai ir rodė plačią sodybos veiklą:
Yorko vienetas, korporacijos
įkūrimo 70-tąsias metines minės
Pianisto Petro Geniušo kon
spalio 30 d., šį šeštadienį. 11 vai. certas bus lapkričio 28 d. Alice
pranciškonų vienuolyno ko Tully salėje. Pianistas pavasasrį
plyčioje pamaldos už mirusius ir
laimėjo Palm Beach, FL, tarp
žuvusius kolegas. Po pamaldų
tautines varžybas. Konkurso
mažojoje Židinio salėje trumpas
rengėjai buvo pažadėję rudenį
minėjimas ir kavutė. Minėjimo surengti jo koncertą New Yorke.
metu bus pristatyta korporacijos Ta proga koncertas ir rengiamas.
nario, Lietuvos kariuomenės sa Be to, pianistas koncertuos ir
vanorio Alfonso Koncės prisimi Bostone ir Palm Beach, FL.
nimų ir gyvenimo apžvalga, pa
Dailės paroda ryšium su Lie
rašyta eilėmis ir pavadinta “Lai- tuvos nepriklausomybės 75 me
kynu”. Visi kviečiami atsilankyti
tų sukakties švente rengiama va
ir pabendrauti.
sario 6 ir 7 dienomis Kultūros
Lietuvos Kariuomenės šven Židinyje. Parodą rengia LBNY
tės minėjimas l>us lapkričio 22 apygardos valdyba, bendradar
d., sekmadienį, Apreiškimo pa biaudama su N. Y. Lietuvių Dai
rapijos bažnyčioje ir salėje. Ren lininkų Sąjunga.
gia New Yorko ramovėnai.
Vilniuje parduodamas arba
Už a. a. kun. Viktorą Dabušį išnuomojamas butas: 3 kamba
antrųjų mirties metinių dieną,
riai, šviesi virtuvė Karoliniškių
lapkričio 9 d., bus aukojamos rajone. Geras susisiekimas su
mišios St. Petersburg, FL, Šv. bet kokiu Vilniaus rajonu. Tel.
Kazimiero bažnyčioje Paterson, New Yorke:
718-805-0507,
NJ, ir pranciškonų vienuolyne prašyti Ann po 6 vai. vak.; Vil
Brooklyn, NY.
niuje 41-63-79. (sk.)

KONTEINERIAI Į LIETU
VĄ siunčiami kas savaitę per
TRANSPAK firmą. 59 centai už
svarą virš šimto svarų, minimu
mas $20. Jūsų siuntiniai yra regi
struojami mūsų kompiuteriuo
se. TRANSPAK, 2638 W. 69th
St., Chicago, IL 60629. Tel. 312
436-7772. (sk.)
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.)

Live-in-aid wanted for elderlv
infirm woman, kind and phyy
cally strong. Some English necessary. Phone 212 757-3001
ask for Jenny. (sk.)

Jauna našlė lietuvė ieško dar
bo Long Island rajone. Gali dirbr
ti namų ruošos, valymo, vaikų
priežiūros darbus. Turi patyrimą
ir rekomendacijas vaikų priej
žiūroje. Pageidauja negyventi
darbovietėje. Kalba lietuviškai,
rusiškai, angliškai. Skambintu
dėl informacijų 516-997-7225.
(sk.)

- ;

Nepamirškite lapkričio 3 dienos
ir
balsuokite tik už

’

Į

senatorių

ALFONSE D'AMATO,
kad jis vėl būtų išrinktas į JAV senatą,
kad ir toliau galėtų padėti Lietuvai.
Senatorius ALFONSE D'AMATO yra tikras lietuvių draugas,

daug nusipelnęs Lietuvai kovoje dėl jos laisvės ir

nepriklausomybės atkūrimo. Jis visad veikė ir dabar
stengiasi veikti Lietuvos labui. Jis reikalauja, kad Rusijai
nebūtų teikiama jokia finansinė parama iki ji neatitrauks
savo kariuomenės iš Baltijos valstybių.

Jis taip pat reikalauja ir kovoja už tai, kad JAV nedelsdamos

audimą, svečiavimąsi, tautinius
"Šokius, laužą. Ta juosta buvo ro
dyta Londono televizijoje 1981
m., kai dail. Tamošaitienės iš
austi tautiniai drabužiai buvo pa
dovanoti princesei Dianai.
Svečiai pavaišinti kavute ir py
ragaičiais. Darbai šiai parodai
buvo suskolmti, ir jų buvo
mažokai: vienas kilimas, dvi il
gos staltiesės, du aliejiniai pa
veikslai, rodos, penki tautiniai
kostiumai, dar šis tas. Tai ir visa.
V. Vytautas Maželis išstatė apie
15 nuotraukų, vaizduojančių,
kaip Tamošaičiai gyveno, audė.
Gaila, kad publikos atsilankė
labai maža, tik apie 50. Gal buvo
per mažai reklamos, per mažai
dėmesio pačiam renginiui. Insti
tuto skyriaus pirmininkė sakė,
kad teksią veiklą suglaudinti, nes
daug kas dabar ateis iš laisvos
Lietuvos. Ateiti gal ir ateis, bet
ir čia reikia savo kūrybą palaikyti
ir visokiais būdais puoselėti. Ir
čia reikės rengti savo darbų pa
rodas. Ir čia yra pajėgų, tik reikia
organizuoti ir skatinti prie kūry
binio darbo, (p.j.)

NAUJAS LIETUVOS GENERALINIS
KONSULAS NEW YORKE
Spalio 21 d. Lietuvos ambasa
da pranešė, kad spalio 6 d. Washingtone Lietuvos ambasado
rius Jungtinėse Amerikos Valsti
jose Stasys Lozraitis pristatė
Valstybės Departamentui naują
Lietuvos Generalinį Konsulą
New Yorke Leoną Kučinską, ku
ris ta proga įteikė savo paskyri
mo raštą.
- Leonas Kučinskas buvo Lietu
vos užsienio reikalų ministerijos
konsulinio departamento direk
torius.
Lig šiol Lietuvos Generaliniu
Konsulu New Yorke nuo 1967
m. buvo Anicetas Simutis, kuris
dabar daugiau kaip metai yra
Lietuvos ambasadorium Jung
tinėse Tautose.

Leonas Kučinskas

PIANISTĖS S. ZUBOVIENĖS

LAIMĖJIMAI

Pianistė Sonata Zubovienė
spalio 18 d. laimėjo antrą vietą
Frinna Awerbuch tarptautinia
Šventasis Raštas, Senojo te me pianistų konkurse, kuris
stamento tomas, pranašų kny vyko New Yorke. Pirmoji vieta
gos, išleista gražiu leidiniu. Iš teko pianistui iš Anglijos, trečioji
hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų amerikiečiui iš Chicagos ir ket
išvertė kun. Antanas Rubšys, virtoji pianistui iš Kinijos.
Vertinimo komisijos nariai
kuris profesoriauja Manhattano
kolegijoje ir dėsto Šventąjį Raš buvo profesoriai iš Juilliard mo
tą. Knyga turi 670 puslapių. Jos kyklos, iš Columbia ir kitų uni
kaina 12 dol. Gaunama “Darbi versitetų. Kitą dieną, spalio 19
ninko” administracijoje. Per d., pirmadienį, radijo stotis
siuntimo išlaidoms pridėti'2 dol. WQXR (New York Times) pa
darė visų laureatų grojimo
“Lietuvos Aidas”, pagrindinis įrašus, kurie bus transliuojami
16 psl. Lietuvos dienraštis, duo lapkričio 18 d. 9 v. vakaro "jaunų
da vyriausybės žinias ir objekty jų muzikų pristatyme. Be to,
vų atkuriančios Lietuvos vaizdą. lapkričio 22 d. visi laureatai
Jo žinios išeivijai yra labai nau atliks bendrą koncertą Weifl
dingos. Prenumerata metams salėje, Carnegie Hali, 2 v. po
oro paštu $85. Čekius rašyti piet. Bilietus jau dabar galima
“Lietuvos Aido” vardu ir siųsti įsigyti kasoje. / ; <
JAV įgaliotiniui adresu: Bronius
Sonata yra ypatingai dėkinga
Juodelis, 239 Brookside Lane, pianistei Aldonai Kepalaitei,
Willowbrook, IL 60514. (sk.).
kuri tris priešpiečius iš eilės ma
Reikalinga pagalba prižiūrėti loniai užleido jai savo studiją.
vyresnio amžiaus moterį. Pagei
Kas toji pianistė
daujamas anglų kalbos mokėji
mas. Skambinti telef. 212 757Pianistė Sonata gimė Lietuvo
3001. Prašyti Jenny. (sk.)
je 1968 m. Pianinu skambinti
55 SVARAI — cukrus, sūris, pradėjo trejų metų. Pirmoji mo
dešros, mėsa, šprotai, aliejus, kytoja buvo.'jbs motina Valda
kava ir kt., $98. 22 SVARAI
mažesnis paketas $65. 22 SVA
RAI mėsos produktai, aliejus
Jaunas profesionalas ieško at
$98. Prie visų maisto siuntinių skiro kambario Brooklyno rajo
galite užsakyti aspirino ir vitami ne. Nori dalintis virtuve ir vo
nų. TRANSPAK. 2638 W. 69th nios kambariu. Skambinti tel. 1St., Chicago, IL 60629. Telef. 908-352-7826. (sk.)
312 436-7772.

Deveikienė.
1975 m. įstojo į Vilniaus M.
K. Čiurlionio meno mokyklą ir
1979, 81 ir 85 m. laimėjo Lietu
vos jaunųjų pianistų konkursus.
Būdama trylikos metų turėjo
pirmąjį solo rečitalį.
M. K. Čiurlionio mokyklą
baigė 1987 m. ir įstojo į Lietuvos
muzikos akademiją Vilniuje.
Studijų metu koncertavo visuose
didesniuose lietuvos miestuose.
1990 m. koncertavo su Lietu
vos filharmonijos orkestru. Tų
metų pavasarį dalyvavo Maria
Callas tarptautiniame pianistų
konkurse Atėnuose, Graikijoje,
kur pateko j pusfinalį, o rudenį
— CIEM tarptautiniame kon
kurse Genevoje, Šveicarijoje,
taip pat turėjo rečitalį Ziuriche.
1991 m. gavo Talent Award iš
DePaut universiteto Chicagoje,
kur šiuo metu tęsia studijas pro
fesoriaus
Dmitrč Paperu©
klasėje. 1992 m. vasarą dalyvavo
Dorothy M. Anderson tarptauti
niame pianistų konkurse Seattle, WA, kur irgi pateko į pusfi
nalį.
59 CENTAI UŽ SVARĄ virš
šimto svarų, tai TRANSPAK fir
mos nauja kaina. 68 centai —
žemiau šimto svarų. Minimumas
20 dol. Jūsų siuntiniai yra regi
struojami mūsų kompiuteriuose
ir sekami iki pristatymo jūsų gi
minėms Lietuvoje. TRANS
PAK, 2638 W. 69th St., Chica
go, IL 60629. 312 436-7772.

LAISVĖS ŽIBURYS
į

kviečia visus j 51-ąjį 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

Jis yra mums labai reikalingas —

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

tad išrinkime jį vėl j senatą.

— ŠOKIAMS GROS ROMAS TELŠINSKAS IR JO ORKESTRAS —

pateiktų paramą Lietuvos ekonominiam gyvenimui atstatyti.

Baliui stalus galima užsisakyti Iš anksto pas Stasį Karmaziną 718- 441-1252.

SENATORIUI ALFONSE D'AMATO IŠRINKTI

Bilietų kaina 12 dol. Jaunimui iki 15 metų 5 dol.

NEW YORKO LIETUVIŲ KOMITETAS:

Jaunimui bilietai gaunamįtik prie įėjimo. Patartina bilietus
jsigyti iš anksto paštu. Čekį atitinkamai sumai Ir sau adresuotą
su pašto ženklu voką siųsti:

Pirmininkas — Kęstutis Miklas

Vytautas Alksninis, Petras Ąžuolas, Kęstutis J. Bileris, Vincas Blažaitis, kun. dr.
Kornelijus Bučmys, OFM, Vytautas Daugirdas, kun. Pranciškus Ciedgaudas, OFM,
Pranas Gvildys, Algis jankauskas, Vida Jankauskienė, Paulius jurkus, Juozas
Kazlas, Daiva Kezienė, Romas Kezys, Malvina KUvečkienė, Vytautas Kulpa, Bill
Kurnėta, Algirdas Mačiulaitis, Jadvyga Matulaitienė, Genovaitė Meiliūnienė, Ona
Miklienė, Lilė Milukienė, Salomėja Narkeliūnaitė, Petras Palys, Vida Penikienė,
Antanas Sabalis, Marytė R. Shalins, Raimundas Sližys, Vacys Steponis, Linas
Šidlauskas, Aleksandras Vakselis, Vytautas Žukas, dr. Marija Žukauskienė

Lithuanian Radlo Club
217-25 54 Avė., Bayslde, NY 11364

Bilietų platintojai:
Ž. Jurienė, D. Dldžbalienė, A. Stankaltienė, R. Bitėnas,
B. Rutkūnas, R. Kazys, N. Ir P. Baltrulionlal, R. Graudys

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

