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LIETUVA LAUKIA POPIEŽIAUS 
BET NETURĖS KUR JĮ PRIIMTI

LIETUVOJE IR
AR LATVIJA SKRIAUDŽIA RUSUS?

— Lietuva cituoja Jungtinių Tautų komisijos tvirtinimą, kad tai netiesa —

APIE LIETUVĄ

— Richard Boucher, JAV Val
stybės departamento spaudos at
stovas, lapkričio 16 d. pareiškė: 
“Mes žvelgiame į ateitį ir ben
dradarbiausime su naująja Lie
tuvos Vyriausybe, kad išplėtotu
me puikius JAV ir Lietuvos san
tykius”.

— Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija lapkričio 17 d. gavo 
Bosnijos ir Hercegovinos URM 
notą, kurioje konstatuojama, jog 
lapkričio 6 d. Bosnijos ir Herce
govinos Respublika bei Lietuvos 
Respublika užmezgė diplomati
nius santykius. Tai 67-oji val
stybė, su kuria Lietuva turi di
plomatinius santykius.

— Vilniuje, prie namo Tauro 
gatvėje Nr. 10, lapkričio 24 d. 
atidengtos memorialinės lentos 
trijų lietuvių literatūros klasikų 
atminimui. Čia gyveno ir kūrė 
Vincas Krėvė (1940-1944), Vin
cas Mykolaitis-Putinas (1944- 
1967) ir Balys Sruoga (1940- 
1947). Memorialinių lentų auto
rius — skulptorius Antanas 
Žukauskas.

— Tarptautinis seminaras 
“Medicina ir farmacija šiuolai
kinės ekonomikos sąlygomis” 
prasidėjo Vilniuje lapkričio 26 d. 
Seminaras surengtas jau šešis 
kartus medikamentais Lietuvą 
parėmusios tarptautinės organi
zacijos “Farmacininkai be sienų” 
iniciatyva. Prancūzijos sveikatos 
ir humanitarinės veiklos minis
terija iš Paryžiaus į Vilnių at
siuntė šešis dėstytojus. Vilniaus 
universiteto teatro salėje bei au
ditorijose jie skaito paskaitas gy
dytojams ir farmacininkams.

— Menininkų rūmuose, Vil
niuje, lapkričio 25 d. vyko konfe
rencija “Suomijos — Lietuvos 
santykiai: praeitis, dabartis, atei
tis”. Simpoziumą surengė Suo
mijos ambasada kartu su Lietu
vos kultūros ir švietimo ministe
rija.

— Vilniuje, "Vartų” galerijo
je, lapkričio 24 d. atidaryta
penktoji personalinė dail. Elvy
ros Katalinos Kriaučiūnaitės gra
fikos paroda.

— Lietuvos Respublikos 
energetikos ministerijoje lapk
ričio 17 d. pasirašyta sutartis tarp 
Mažeikių valstybinės įmonės 
“Nafta” ir JAV firmos “Foster 
Whieler International” dėl 
įmonės rekonstrukcijos. Gamyk
la bus modernizuojama, kad ati
tiktų pasaulio standartus. Re
konstravimo projektui parengti 
reikalingą $680,000 sumą skiria 
JAV vyriausybė. Projektui įdieg
ti prireiks apie $80 milijonų.

LIETUVA UŽMEZGĖ

Gruodžio 3 d. Lietuvos ir Kip
ro atstovai Jungtinėms Tautoms 
ambasadoriai Anicetas Simutis ir 
Andreas Jacovides JT rūmuose 
Nevv Yorke pasirašė bendrą ko
munikatą, kuriuo Lietuva ir Ki
pras užmezgė diplomatinius san
tykius.

Komunikate nurodoma, kad 
abi valstybės siekia stiprinti tai
ką, demokratiją, teisingumą ir 
solidarumą, prisilaikydamos

Jungtinėse Tautose prasidėjo 
diskusijos dėl tautinių mažumų 
teisių pažeidimų Baltijos val
stybėse. Tą klausimą į sesijos 
darbotvarkę yra įnešusi Rusija, 
ir jos atstovas pirmasis pasisakė 
Asamblėjos Trečiajame komite
te gruodžio 2 dieną.

Po to, kai Rusijos ambasado
rius Jurij Voroncov išdėstė visus 
Latvijos ir Estijos “nusižengi
mus” prieš šimtatūkstantinį tose 
valstybėse gyvenančių rusakal
bių skaičių (Lietuvos jis nelietė), 
Lietuvos misijos patarėja Gintė 
Damušytė nurodė jam doku
mentą, kuris visus jo kaltinimus 
paneigia.

Rusijos atstovo kaltinimus pa
neigia ne kas kitas, o pačių Jung
tinių Tautų delegacija, kuri šie
met spalio 27-30 dienomis 
lankėsi Latvijoje, pavesta ištirti 
ten tikrąją žmogaus teisių 
padėtį.

JT delegacijos pranešimas
Lietuvos misijos patarėja aiš

kino, kad toji JT delegacija pa
rengė pranešimą, kuriame pada
ryta išvada, jog Latvijoje nėra 
vykdomi “masiniai žmogaus tei
sių ir laisvių pažeidimai”.

Pasak Jungtinių Tautų pra
nešimo, kalbėjo Damušytė, Lat
vijoje “stengiamasi atitaisyti kai 
kurias Sovietų režimo įvykdytas 
istorines nelygybes ir neteisin
gumus”. Nors pasitaiko indivi
dualių pažeidimų, jie jokiu būdu 
nereiškia diskriminacinės politi
kos prieš mažumas, o labiau sun
kius pereinamojo laikotarpio po
kyčius, kurie kelia nerimą visuo
menėje. Jungtinės Tautos siūlė 
prasilenkimus “atitaisyti atitin
kamame lygyje”.

JT delegacijos raportas toliau 
pažymėjo, kad Latvijoje ma
žumos gyventojai nėra atleidžia
mi iš darbų, nėra išjungiami iš 
švietimo institucijų, neiškeliami 
iš butų ir neišstumiami iš Latvi
jos. “Lig šiol niekam neatimta 
teisė į pilietybę, ir jokia gyvento
jų dalis neišjungta" iš viešojo gy
venimo, buvo teigiama Lietuvos 
cituojamame Jungtinių Tautų 
pranešime.

Damušytė išreiškė viltį, kad 
šitokie Jungtinių Tautų oficialūs
vizitai gali “būti priemonė atsta
tyti teisybę prieš apibendrintus 
kaltinimus, kurie yra politiškai 
motyvuoti ar remiasi klaidinga

— Kaune lapkričio 18 d. pa
šventintas paminklo Steponui 
Dariui ir Stasiui Girėnui kertinis 
akmuo. Šį paminklą tautos did
vyriams numatyta iškilmingai 
atidengti 1993 m. liepos 17 d., 
minint “Lituanicos” skrydžio 
per Atlantą 60-ąsias metines.

— Kaune įkūrimo 70-metį 
lapkričio 18 d. paminėjo Respu
blikinis pedagoginis muziejus. 

SANTYKIUS SU KIPRU

tarptautinės teisės principų ir 
nuostatų. Taip pat reiškiamas įsi
tikinimas, kad susitarimas 
užmegzti diplomatinius santy
kius padės stiprinti tarpusavio 
ekonominį, prekybinį ir 
kultūrinį bendradarbiavimą.

Pasirašyme dalyvavo Kipro 
užsienio reikalų ministerijos pa
reigūnas James Droushiotis ir 
Lietuvos Nuolatinės Misijos pa
tarėjas Algimantas Gureckas

informacija. Jie gali atlikti svar
bią ir ankstyvą rolę preventyvio
je diplomatijoje bei konfliktų 
sprendime ten, kur iš tikrųjų 
vyksta masiniai žmogaus teisių 
pažeidimai”. Ji taip pat pranešė, 
kad Estijos Premjeras yra pa
prašęs Jungtines Tautas pasiųsti 
ir j Estiją savo delegaciją, ištirti 
žmogaus teisių padėtį.

Lietuvos misijos patarėja svei
kino Latvijos ir Estijos vyriausy
bių sprendimus kviesti tokias JT 
delegacijas.

Apie padėtį Lietuvoje
Apibūdindama Lietuvos žmo

gaus teisių padėtį, Damušytė 
pabrėžė Lietuvos Konstitucijos 
garantuojamas teises ir laisves, 
tautinių mažumų ir kalbos įstaty
mus, valdžios paramą mažumų 
veiklai “atstatant tai, kas buvo 
prarasta ar sunaikinta per pasta
ruosius 50 metų”, Sovietams 
vykdant rusifikacijos politiką.

Ji perdavė Lietuvos rekomen
dacijas dėl žmogaus teisių proce
sų įtvirtinimo Jungtinių Tautų 
struktūrose ir išreiškė Lietuvos 
vyriausybės ryžtą ginti “žmo
gaus teises, įtvirtinant demokra
tines institucijas, kuriant teisinę 
valstybę ir vykdant tarptautinį 
bendradarbiavimą, siekiant už
kirsti kelią žmogaus teisių pažei
dimams”.

Lietuvos premjerą Aleksandrą Abišalą su žmona Nijole ir ambasadorių Stasį Lozoraitį 
su žmona Daniela Philadelphijoje pasitinka LB apylinkės valdybos narės Aniliora 
Mašalaitienė ir Teresė Gečienė. Nuotr. Putino Mašalaičio

LIETUVOS MINISTRO PIRMININKO VIEŠNAGE
Lapkričio 14 d. Philadelphijos 

lietuvius aplankė Lietuvos mini
stras pirmininkas Aleksandras 
Abišala su žmona Nijole. Iš Wa- 
shingtono, kur premjeras pralei
do keletą dienų valstybiniais rei
kalais, jis atvyko traukiniu kartu 
su Lietuvos ambasadorium JAV 
Stasiu Lozoraičiu, jo žmona Da
niela ir keliais ambasados pa
reigūnais.

Svečių priėmimu rūpinosi 
Philadelphijos LB apylinkės val
dyba, vadovaujama kopirminin- 
kių Teresės Gečienės ir Kristi
nos Volertienės. Jom talkino 
Lietuviškų parapijų, Lietuvių 
Namų, BALFo, V. Krėvės litua
nistinės mokyklos vadovai.

Traukinių stotyje premjerą 
pasitiko būrelis LB pareigūnų. 
Pirmas sustojimas — Šv. And
riejaus lietuvių parapija.

Prie bažnyčios durų svečius 
pasitiko klebonas Tėv. Timotie
jus . Burkauskas. Svečiai

Kaip “skriaudžia” rusus
Savo ilgoje ir griežtoje kalboje 

posėdžio pradžioje Rusijos am
basadorius Voroncov pasakojo, 
skųsdamasis, kaip šimtai tūks
tančių Estijoje ir Latvijoje gyve
nančių rusakalbių negali tapti 
piliečiais, nors jie atvyko į šiuos 
kraštus iš tolimų Sovietų Sąjun
gos kampų statyti kelių, fabrikų 
fr tiltų. Jų darbo patirtis gali 
padėti nepriklausomybę atgavu
siom Baltijos valstybėm, aiškino 
Voroncovas, bet jie yra baudžia
mi vien už tai, kad jų tėvai Esti
joje ir Latvijoje negyveno prieš 
1940 m.

Be kita ko, bedarbiais pir
miausia tampa rusai. Šalia kietų 
laiko ir kalbos reikalavimų, kai 
kuriems jų, pavyzdžiui j pen
siją išėjusiems karininkams, iš 
viso nesuteikiama teisė j pilie
tybę. Nors rusakalbiai sudaro 
40% Estijos gyventojų, jie ne
turėjo teisės balsuoti ar kandida
tuoti rinkimuose. Rusakalbiai 
Estijoje ir Latvijoje turi pasi
rinkti: ar pasiduoti spaudimui iš
vykti, ar tapti antros klasės 
žmonėmis, dėstė Voroncovas.

Trečiojo komiteto svarstybose 
žmogaus teisių klausimais dar 
kalbėjo Mongolijos, Venezue- 
los, Jemeno, Vietnamo, Zambi
jos, Indonezijos ir Kapverde at
stovai. Latvijos ir Estijos atstovai 
buvo numatę pasisakyti vėliau.

PHILADELPHIA, PA

apžiūrėjo bažnyčią, užėjo j para
pijos salę, kur pakraunama 950 
su viršum siuntinių į Lietuvai 
skirtą talpintuvą. Juo rūpinosi 
Philadelphijos BALFoskyrius, o 
Lietuvoje jis eina Lietuvos 
Tremtinių ir Politinių Kalinių 
Sąjungos globon. Sibire gimęs 
premjeras simboliškai stojo tal
kon ir į talpintuvą įkrovė kelis 
siuntinius. Pasisveikino su vie
tos BALFo pirmininku Juozu 
Majausku, ilgamečiu BALFo di
rektoriumi Feliksu Andriūnu ir 
talkininkais.

Klebonijoje svečių laukė V. 
Krėvės mokyklos mokiniai, mo
kytoja, tėvų komiteto nariai su 
pirmininke ir mokyklos vedėja 
Brigita Kasinskiene. Solistei 
Marijai Bizinkauskaitei "pade
dant”, mokiniai padainavo. Mo
kytojos Marytės Sušinskienės

Artėja Popiežiaus^ atvykimo 
data, o Vilniaus arkivyskupijos 
kurija dar vis neatgauna savo 
namų, kurie jai oficialiai grąžinti 
Lietuvos Respublikos vyriausy
bės potvarkiu 1991 m. gegužės 
18 d. Tie istoriniai vyskupų 
rūmai yra netoli Katedros, Šven
taragio g. nr. 4.

Anksčiau ten buvo įsikūrusios 
įvairios įstaigos, kurioms buvo 
pranešta išsikelti. Išsikėlė visi, 
išskyrus “Respublikos” redakci
ją, kuri užima antrąjį ir trečiąjį 
aukštą. Redakcijai buvo siūlyta 
kitos patalpos bent dviejose vie
tose, bet, jos nuomone, nei vie
nos, nei kitos jai netinkančios. 
Esą atsisakymas išsikraustyti ne
reiškia, kad “Respublika” nesu
prastų arkivyskupijos rūpesčių 
ruošiantis Popiežiaus vizitui.

Tai taip redakcija ir tebesėdi. 
Nors remontas jau vykdomas ki
tuose aukštuose, kol redakcija 
tebešeimininkauja dviejuose 
aukštuose, neįmanoma tų patal
pų restauruoti.

Vilniaus arkivyskupas metro
politas Audrys Bačkis patalpų 
reikalu jau yra daug kartų rašęs 
įstaigoms, kreipęsis į miesto sa
vivaldybę ir vyriausybę. Arkivy
skupas Bačkis dar ir dabar tebe-

DĖL DALYVAVIMO LIETUVOS 
PREZIDENTO RINKIMUOSE

Lietuvos Ambasada Washing- 
tone pranešė, kad ji nuo gruo
džio 3 d. pradėjo registruoti šiuo 
metu Jungtinėse Amerikos Vals
tijose esančius Lietuvos pilie
čius, norinčius dalyvauti Lietu
vos Respublikos Prezidento rin
kimuose. Juose galės dalyvauti 
tik tie asmenys, kurie turi naujo 
pavyzdžio žalios spalvos Lietu
vos Pasą arba Lietuvos Piliečio 

paruošti mokiniai padeklamavo 
eilėraščių. Parapijos komitetas, 
vadovaujamas Jono Puodžiūno, 
pakvietė svečius pasivaišinti. 
Svečiams pasirašius lankytojų 
knygoje, išskubėta prie Laisvės 
Varpo.

Amerikos Nepriklausomybės 
aikštėje, prie Laisvės Varpo, 
svečių pasitikti atvyko Phila
delphijos miesto burmistras Ed- 
ward Randeli. Abišala padėjo 
Lietuvos vėliavos spalvų vainiką 
su užrašu lentelėje, kad Lietu
vos žmonės dėkingi Amerikos 
žmonėms.

Po iškilmių, Sheratono vieš
butyje su premjeru pietavo apie 
60 asmenų. Su lietuviais dalyva
vo kongr. R. Borski, Foreign Po- 
licy Research Instituto direkto
rių tarybos pirm. dr. D. Pipes, 
kelių amerikiečių stambių verslo 
įmonių vadovai, latvių ir estų at-

--m (nukelta j 2 fd.) 

laukia atsakymo j savo raštą 
premjerui Abišalai. Gal dabar 
naujoji vyriausybė, vadinama 
komunistine, padės reikalą paju
dinti iš mirties taško, nes Abiša
lai, matyt, svarbiau buvo pama
tyti Ameriką, o ne sutvarkyti rei
kalus Vilniuje.

Tuo tarpu dabar du Vilniaus 
vyskupai gyvena Šv. Mikalojaus 
parapijos klebonijoje, kur turi 
dirbti visa Vilniaus arkivyskupi
jos kurija. Čia turėtų įsikurti ir 
Popiežiaus kelionės į Lietuvą 
rengimo komitetas. Be to, iki 
Popiežiaus atvykimo liko vos aš- 
tuoni mėnesiai. Jei namai nebus 
sugrąžinti, Vilniaus arkivysku
pas negalės Popiežiaus priimti.

Visos Lietuvos vyskupijos yra 
atgavusios savo kurijų patalpas, 
tik Lietuvos sostinėje neįmano
ma prisiprašyti, kad pagaliau 
būtų įvykdytas Vyriausybės po
tvarkis ir sugrąžintas gyvybiškai 
reikalingas pastatas. Lietuvos ti
kintieji šito negali suprasti. Sun
ku tai suprasti ir išeivijos lietu
viams, kurių spaudoje tas reika
las keltas jau ne sykį. Nejaugi 
"Respublika laukia, kad ją su 
policija išmestų, o ji paskui 
užsidėtų sau “herojaus" vainiką? 
— taip mano ne vienas sostinės 
gyventojas.

Pažymėjimą.
Naująjį Lietuvos Pasą arba Pi

liečio Pažymėjimą gavusiems 
lietuviams, kurie užsiregistravo 
spalio mėn. 25 d. Seimo rinki
mams, nereikia iš naujo regis
truotis Prezidento rinkimams.

Asmenys, kurie nebuvo užsi
registravę rinkimams į Seimą, ir 
nori dalyvauti Prezidento rinki
muose, privalo kuo greičiau pra
nešti šiuos duomenis:

Vardą ir pavardę,
Gimimo datą (metai, 
mėnuo, diena). 
Gimimo vietą,

1.
2.

3.
4. Kada ir iš kurios vietovės 

išvyko iš Lietuvos,
5. Dabartinį adresą,
6. Piliečio pažymėjimo ar 

naujojo Lietuvos Paso nu
merį.

Piliečio Pažymėjimai išduoda
mi Lietuvos Ambasadoje Wash- 
ingtone. Generaliniame konsu
late Nevv Yorke bei Garbės Ge
neraliniuose konsulatuose Chi- 
cagoje ir Los Angeles. Naujieji 
Lietuvos Pasai išduodami tik 
Lietuvos Vidaus Reikalų Minis
terijoje Vilniuje.

Atsakant į ketvirtą punktą, bū
tina nurodyti ne tik miestą, bet 
ir gatvę, ne tik apskritį, l)et ir 
valsčių bei kaimą.

Lietuvos piliečiai, kurie neda
lyvavo rinkimuose į Seimą, ta
čiau nori dalyvauti Prezidento 
rinkimuose, atsakymus į aukš
čiau paminėtus šešis punktus 
turi siųsti vienai iš sekančių Lie
tuvos diplomatinių ir konsulinių 
įstaigų:

EMBASSY OF LITHUANIA 
2622 16th St., N.\V.
VVashington. DG 20009 
tel.: 202 234-5860

CONSULATE GENERAL O F 
LITHUANIA
41 West 82nd St.
New York, N Y 10024
tel.: 212 877-4552

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA
3236 N. Savvtooth Court 
VVestlake Village, CA 91362 
tel.: 805 496-5324

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA
6500 South Pulaski Rd.
Chicago, IL 60629 
tel.: 312 582-5478.
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LIETUVOS MINISTRO PIRMININKO VIEŠNAGĖ
(atkelta iš 1 psl.)

Šv. Jurgio parapijoje Philadelphijoje lankėsi Lietuvos prem
jeras. Nuo vėliavos iš dešinės j kairę: klebonas kun. dr. J. 
Anderlonis, D. Lozoraitienė, N. Abišalienė, ambasadorius 
St. Lozoraitis. Kartu stovi svečius pasitikę Lietuvos Vyčių ir 
parapijos veikėjai. Nuotr. Putino Mašalaičio

stovai ir 1.1. Invokaciją sukalbėjo 
Tėv. Burkauskas. Vaišėms vado
vavo Teresė Gečienė.

Miesto burmistras E. Randeli 
pasveikino premjerą ir ambasa
dorių Lozoraitį, premjerui Įteik
damas miniatiūrinę Laisvės Var
po repliką. Lozoraitis pristatė 
premjerą. Viktorui Nakui 
vertėjaujant, premjeras kalbėjo 
Rusijos kariuomenės išvedimo, 
pirmojo turo rinkimų rezultatų, 
ekonominių problemų klausi
mais.

Vaišės baigtos prel. Leono Pe- 
ciukevičiaus žodžiu, prisime
nančiu 1940 m.

Viešbučio vadovybė pasi
stengė svečius ypatingai pagerb
ti. Prie Įvažiavimo Į viešbutį 
plevėsavo Lietuvos trispalvė, o 
prie paradinių durų viešbučio 
administracija svečius pasitiko.

TAIP KALBAMA JUNGTINĖSE TAUTOSE 
DĖL RUSIJOS KARIUOMENĖS IŠVEDIMO

Vyriausias šefas, kuris yra lietu
vių kilmės Jeffrey Klovos, pa
ruošė ypatingų patiekalų.

Neaplenkta ir kita lietuvių pa
rapija — Šv. Jurgio — šiemet 
mininti 90 metų sukaktį. Svečius 
lauke pasitiko Lietuvos Vyčiai ir 
pasipuošę parapiečiai. Įžengus j 
bažnyčią, sugaudė Petro Pe
traičio valdomi vargonai. Klebo
nas kun. dr. Juozas Anderlonis 
svečius pasveikino lietuvių ir an
glų kalbomis. Vyčių atstovai 
įteikė dovanėles. Svečiai pasi
rašė lankytojų knygoje ir buvo 
pristatyti klebonui emeritui 
prel. dr. Vytui Martusevičiui, 
buvusiam aktyviam lėšų teikėjui 
Lietuvai laisvinti.

Lietuvių Namuose Įvyko 
premjero susitikimas su lietuvių 
visuomene, dalyvaujant arti 200. 
Vadovavo LB Pietryčių apygar
dos pirm. Linas Kučas, svečią 
supažindinęs su pastato istorija. 
Jis priminė, kad čia yra lankęsi 
dr. J. Basanavičius, M. Yčas, dr. 
J. Šliūpas, dr. P. Vileišis, Darius 
ir Girėnas. O dabai- po ilgų ne
laisvės metų sulaukta Lietuvos 
ministro pirmininko!

su Philadelphijoje gyvenančiais 
valdybos pareigūnais. Prie Dai
nos Krivickaitės paruošto stalo 
jaukiai pabendrauta.

Po devynetą valandų trukusio 
vizito, svečiai traukiniu išvyko Į 
VVashingtoną. Reklama tarp 
amerikiečių rūpinosi LB Krašto 
valdybos vicepirm. Rimantas 
Stirbys ir Teresė Gečienė. Vizitą 
filmavo ir plačiai parodė dvi TV 
stotys. Premjerą lydėjo milijoni

nio tiražo “The Philadelpbia In- 
quirer” užsienio korespondentas 
Steve Seplow ir išsamiai aprašė.

♦
Philadelphiečiai džiaugėsi, 

kad jų kolonija svečiams parody
ta visapusiškume Įvairume ir su
gebėta išeiti ir už lietuviškojo 
kiemo ribų.

Alg. Gečys

Artėja šventės. Kaip dovaną 
savo draugams bei artimie
siems užsakyk Darbininką.

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296- 
2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Newark office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.). Tel. 
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St Petersburg 
Beach, FL 33706. TeL 813 360-5577. KENFIELD WOODLAWN 
FUNERAL HOME, 200 Pasadena Avė., S. St. Petersburg, FL 33707. 
Tel. 813 345-9393. WOODLAWN MEMORY GARDENS, 101 58th 
St, S. St Petersburg, FL 33707. Tel. 813 345-9393.

Lapkričio 25 d. Jungtinių Tau
tų Generalinė Asamblėja, prieš 
priimdama Baltijos valstybių pa
teiktą rezoliuciją dėl Rusijos ka
riuomenės atitraukimo, išklausė 
daugelio valstybių atstovų pasi
sakymų, kurių dalis “Darbinin
ke” jau atspausdinta. Dabar pa
teikiamos santraukos kitų atsto
vų kalbų.

Vengrija ir Danija
Iš savo patirties, Vengrija 

užstojo Baltijos valstybes, paly
gindama šią Baltijos valstybių re
zoliuciją kaip nepuolimo pakto 
gulbės giesmę. Visiškas kariuo
menės išvedimas galų gale už
baigtų imperializmo siekius.

Prisimindamas, kad 1991 m. 
birželio 30 d. paskutinis sovietų^ w 
kareivis paliko Vengrijos žemę, 
Vengrijos ambasadorius Andre 
Erdos linkėjo Rusijai ir Baltijos 
valstybėm naudoti diplomatinį 
lankstumą ir tolerancijų atstatyti 
pilnus normalius santykius.

Kalbėdamas apie Šiaurės šalių 
susirūpinimą kariuomenės išve
dimo suspendavimu, Danijos 
ambasadorius Bent Haakonsen 
išreiškė viltį, kad Rusija toliau 
vykdys savo Įsipareigojimus pa
gal Helsinkio dokumentą.

“Baltijos kraštų reikalavimas 
išvesti kariuomenę yra teisėtas 
ir negali būti surištas su bet ko
kiu kitu politinio klausimo 
sprendimu”, pabrėžėamb. Haa
konsen. “Siaurės šalys supranta 
praktines, socialines irekonomi- 
nes problemas, kurias Rusija 
pergyvena ryšium su kariuo
menės išvedimu, ir mano, kad 
užsienio parama gali padėti tas 
problemas išspręsti. Bet tų pro
blemų negalima naudoti pre
tekstu kariuomenei neišvesti", 
baigė Danijos atstovas.

Rusijos ambasadorius 
aiškina savo pozicijas

Rusijos ambasadorius J ulij Vo- 
roncov pažymėjo, kad jo šalis 
siekia gerų kaimyniškų santykių 
su Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
valstybėmis. Rusijos Federacija 
pasiruošusi padaryti viską, kad 
būtų išspręstos šiuo metu egzis
tuojančios tarpusavio santykių 
problemos. Priminė, kad Rusija 
nuosekliai rėmė Baltijos šalių 
nepriklausomybės siekius, ir 
teigė, jog Rusija ir toliau remia 
šių valstybių nepriklausomą de
mokratinį vystymąsi ir mato jose 
partnerius kuriant naująją Euro
pą.

Tačiau Rusijos ir Baltijos šalių 
santykiuose yra likę keletas pro
blemų, tarp jų — Latvijos, Lie
tuvos ir Estijos teritorijoje esanti 
kariuomenė, kurią Rusija buvo 
priversta perimti savojurisdikci- 
jon kaip SSRS teisių paveldėto
ja. Rusijos Federacijos prezi-

dentas Jelcin ne kartą pareiškė, 
kad jo šalis yra aiškiai nuspren
dusi pilnai išvesti jos jurisdikci
joje esančią kariuomenę iš Balti
jos šalių: Rusija ir Lietuva yra 
pasirašiusios kariuomenės išve
dimo iš Lietuvos teritorijos iki 
1993 m. rugpjūčio 31 d. grafiką 
kartu su kitais dviem susitari
mais, liečiančiais kariuomenės 
išvedimą. Rusijos pusė yra pa
siūliusi išvesti savo jurisdikcijoje 
esančią kariuomenę iš Latvijos 
ir Estijos iki 1994 metų pabai
gos, jeigu bus susitarta dėl tvar
kingo kariuomenės funkcionavi
mo iki pasibaigiant išvedimui.

Kariuomenės išvedimas yra 
ne vienintelė Rusijos ir Baltijos 
šabų tarpusavio santykių proble
ma. Kadangi šių valstybių eko- 
riorhikbje vyksta gilūs struktūri
niai pertvarkymai bei nutrūko 
egzistavę prekybiniai ryšiai, atsi
rado problemų ekonominiuose 
šių šalių santykiuose.

Dar viena sudėtinga problema 
yra Baltijos valstybių rusakalbiai 
gyventojai. Jų padėtis Latvijoje 
ir Estijoje verčia rimtai su
sirūpinti, aiškino Voroncovas. 
Pasak jo, kalbama apie du milijo
nus žmonių, kurių teisės yra 
“masiškai” pažeidinėjamos. 
“Mūsų nuomone, Latvijoje ir 
Estijoje turi būti atšaukti Įstaty
miniai aktai, pažeidžiantys etni
nių rusų teises”, — pažymėjo 
Rusijos atstovas. Sis klausimas 
turi būti sprendžiamas nedel
siant, ir todėl Rusijos Federaci
jos prezidentas iškėlė jį Jung
tinėse Tautose, kur jis bus na
grinėjamas šios Generalinės 
Asamblėjos Trečiajame komite
te.

“Rusija pasiruošusi konstruk
tyviai ir atsakingai bendradar
biauti su Baltijos valstybėmis. 
Tokio bendradarbiavimo pa

vyzdžiu gali būti derybos tarp 
Latvijos, Lietuvos, Estijos dele
gacijų ir Rusijos delegacijos, 
ruošiant šios rezoliucijos projek
tą, kuris yra pateiktas priimti 
konsensuso keliu”, baigdamas 
pasakė Rusijos atstovas.

Kanados, Australijos ir Naujo
sios Zelandijos vardu kalbėjo Ka
nados ambasadorė Louise Fre- 
chette. Ambasadorė kariuome
nės buvimą Baltijos šalyse pava
dino “rimta kliūtimi” šių valsty
bių suverenumo Įtvirtinimui. 
Šio klausimo taikingas sprendi
mas, pasakė Kanados atstovė, 
yra būtinas regiono ir Europos 
saugumui. Nerimą kelia paskuti
nis Rusijos Įsakymas suspenduo
ti karinių pajėgų pasitraukimą.

‘Tokie vienašališki veiksmai^, 
pasakė ambasadorė? “neatitinka 
derybų dvasios ir šalių rodytos 
geros valios”.

Trijų valstybių vardu, amba
sadorė Frechette pasveikino jau 
pasirašytus Lietuvos-Rusijos su
sitarimus dėl kariuomenės pasi
traukimo ir ragino abi šalis gerbti 
sutartyse pramatomas sąlygas ir 
pasitraukimo grafiką.

Kanados ambasadorė pabrėžė 
savo, Australijos ir Naujosios Ze
landijos vyriausybių nuostatą, 
kad į derybas dėl kariuomenės 
pasitraukimo nereikėtų Įtraukti 
kitus šalutinius klausimus, ku
rie, pasak ambasadorės, “tiktai 
komplikuoja visoms interesuo
toms šalims jau ir taip sudėtingą 
klausimą”.

Moldovos ambasadorius Tu- 
dor Pantiru priminė, kad jo Re
spublika atsidūrė panašioje poli
tinėje ir istorinėje situacijoje, kai 
Molotovo-Ribbentropo pakto iš
davoje Moldova buvo SSSR-gos 
okupuota, kaip ir Baltijos vals
tybės. Ambasadorius atkreipė

Svečius pasveikino Lietuvių 
Namų tarybos pirm. Romas 
Tautkus, o premjeras papasakojo 
apie gyvenimą Lietuvoje, jos 
džiaugsmus ir rūpesčius, reikš
damas viltį, kad komunizmas 
niekados nesugrįš. Atsakė Į klau
simus.

Po šio susitikimo, ten pat vei
kiančiame Kultūros Centre, JAV 
LB Krašto valdyba savo būsti
nėje surengė svečių susitikimą

dėmesį Į Rusijos 14-tos divizijos 
rolę Transdniestro konflikte, ir 
kaip šios divizijos gerai apgink
luoti kareiviai destabilizuoja 
padėtį. Komentuodamas rezo
liucijos kompromisinį tekstą, ku
riuo siekiama konsensuso, Mol
dovos ambasądįprius pabrėžė, 
kad būtų norėjęs? kaip ir Baltijos 
valstybės, akcentuoti šio klausi
mo besąlygiškumą ir skubumą.

Kostarikos ambasadorius 
Tattenbach, vienintelis Lotynų 
Amerikos šalių atstovas, kalbėjęs 
per debatus kariuomenės išvedi
mo klausimu, savo kalbą pradėjo 
iškeldamas savo krašto ir Baltijos 
valstybių bendrus idealus — 
laisvę, suverenumą ir nepriklau
somybę. Ambasadorius palygino 
neprašytą kariuomenės buvimą 
kuriame nors krašte su nelauktu
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JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminė
ti, kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvi- 
niai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviš
ka ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei 
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd., 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". WINC-FM 
90.5, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas 
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 508 753-7232

NEW YORK-NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. iVto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side,NY 11364.Tel. 718229-9134arba718428-4552.Fax 718769- 
3302. 
-----  — — .... ——
KOLODNY&KOLODNY: Virginija Kolodny, lietuviškai kalbanti 
advokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, NY 10007. Tel. 
212 349-7771/Nelainiių ir susidūrimų atvejai, namų pardavi
mas, testamentai, išnuomojimai, kondomini jumų reikalai. Turi 
leidimą praktikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos atsiminimai", sekmadie
niais nuo 2 iki 3 vai. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Music of Lithuania" programa, vedama anglų 
kalba iš tos pačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 
2 vai. popiet. Dr. J. J. Štokas - direktorius, 234 Sunlit Dr., 
Watchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.

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

Lietuvos premjeras A. Abišala padeda pakrauti siuntinius į 
Philadelphijos BALFo skyriaus suorganizuotą talpintuvą, 
skirtą Lietuvos buvusių tremtinių ir politinių kalinių sąjungai 
Kaune. Iš k.: A. Abišala, kun. T. Burkauskas, M. Majauskienė 
ir V. Banevičius. Nuotr. Antano Krušinsko

20 MILIJONŲ VAIKŲ 
NUKENTĖJO
NUO KARŲ

• Jungtinių Tautų Vaikų Fondas 
(UNICEF) savo pranešime Ge- 
nevoje Įvykusioje JT Vaikų Tei
sių gynybos komiteto antrojoje 
sesijoje pranešė, kad vien tiktai 
per paskutinį dešimtmetį dėl pa
saulyje vykstančių ginkluotų 
konfliktų nukentėjo virš 20 mili
jonų vaikų. Pusantro milijono 
vaikų mirė, daugiau nei keturi 
milijonai prarado regėjimą, 
buvo sužaloti ar sužeisti.

Apie 12 milijonų tapo bena
miai, o penki milijonai iš gink
luoto konflikto zonų pasitrauku
sių vaikų gyvena pabėgėlių sto
vyklose.

Dokumentą parengė iš dešim
ties nepriklausomų ekspertų su
darytas tarptautinis komitetas, 
kuriam pavesta ištirti, kaip yra 
vykdomos Vaikų Teisių Konven
cijos nuostatos.

Pažymima, kad vaikai labiau
siai kenčia nuo “netiesioginių” 
karo pasekmių. Ginkluotieji 
konfliktai suardo gyvenimą re
guliuojančias infrastruktūras, 
medicininio aptarnavimo siste
mą, sugriauna mokyklas. Tačiau 
badas ir ligos yra pati pagrindinė 
konfliktinėse zonose gyvenančių 
vaikų mirties ir invalidumo 
priežastis. (VR)

66 - 86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
QUEENS N.Y. 11379
PHONES (718) 326- 1282 ; 326-3ISO

TAI Mtsę VIENINTELt VIETA-

- GAUSI PARODU SALE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
PRISTATOMI I VIS AS KAPINES 

NEW YORK, NEW JERSEY 
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.

IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

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, FAX718 769 - 3302
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— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA —

Skausmingi sprendimai
- Per Vilniaus radiją užsienio 
lietuviams skirtose laidose 
LDDP vidaus ir užsienio politi
kos bei tarppartinių santykių 
klausimais iki lapkričio 25 d. 
daugiausia kalbėjo Algirdas Bra
zauskas, Česlovas Juršėnas, Ge
diminas Kirkilas, Justinas Karo
sas ir Neris Germanas.

Pirmojo naujai išrinkto Seimo 
posėdžio išvakarėse, lapkričio 24 
d., Karosas stipriai apeliavo į 
dešiniąsias ir centro partijas su
dalyti “didžiąją koaliciją”. Jei jie 
siūlymą atmestų, — tai, Karoso 
žodžiais, “kentės Lietuva”. 
Klausytojui susidarė įspūdis, 
kad už galimus LDDP nepasise
kimus atsakomybės našta iš 
anksto planuojama krauti ant 
opozicijos pečių.

Juršėnas lapkričio 20 d. irgi 
tiesė opozicijai alyvos šakelę. Tik 

.su., tam tikru išdidumu: turime 
žmonių ir patirtį, ir Lietuvos 
naudai “dirbsime vieni patys”, 
jei į bendrą darbą opozicija eiti 
nepanorėtų.

Nors Vytautas Landsbergis ir 
Aleksandras Abišala viešai pasi
žadėjo atskirais atvejais ir spe
cialiose misijose LDDP valdžiai 
talkinti, tačiau LDDP vadų 
siūlomai “didžiajai koalicijai” en- 
tužiazmo ųeparodė. Sąjūdžio -žuvys. ’ -

Kaip pavyzdį, paimkime-rašy
toją Vytautą Petkevičių, kuris 
1988 m. darė tokius teigimus: 
Sovietų Sąjunga — “mūsų šalis” 
ir “bendroji Tėvynė”. Lietuva — 
tik “tėviškė”, stribai bent 
pradžioje — “šventi žmonės”. 
Stalinui — “pakrūmių” (t.y. par
tizanų) karas buvo naudingas”, 
ir todėl stribus stabdęs nuo 
laimėjimo (“Literatūra ir menas’,’ 
nr. 27). Šių žodžių iki šiol jis 
nėra atšaukęs, už piktažodžiavi- 
mą lietuvių tautos neatsiprašęs, 
ir LDDP pašaukė jį kurti Lietu-
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' .vykdomasis sekretorius Andrius 
Kubilius lapkričio 24 d. kiek 
praskleidė dešiniosios opozicijos 
busimosios taktikos šydą: neisi
me nei į vyriausybę, nei į Seimo 
komisijų pirmininkus, sudarysi
me “šešėlinę vyriausybę” ir 
ruošimės rinkimams.

Kiekvienas Seimo narys, pozi
cijoje ar opozicijoje, turi ne tik 

. įstatyminę, bet tautinę ir mora
linę pareigą dirbti Lietuvos nau
dai. Opozicijos “šešėlinė vyriau- 

. sybė” valstybės stiprinimo pro
cese atliks svarbų vaidmenį, jei 
savo kritiką LDDP valdžiai riš

Našlaičiai Lietuvoje
' Ši problema Lietuvoje yra 
didžiulė, ir ją konferencijai refe
ravo Regina Kučienė ir dr. Albi
na Prunskienė.

Šiuo metu Lietuvoje yra virš 
9200 našlaičių ir vaikų, neteku
sių tėvų globos. Lietuvos 
Kultūros ir Švietimo ministeri
jos žinioje yra 24 valstybiniai vai
kų globos namai su 2257 našlai
čiais ir 6 specializuoti kūdikių 
namai su 492 našlaičiais.

Apie 7000 vaikų laikomi naš
laičiais, kuriuos tėvai paliko dėl 
įvairių priežasčių, dažniausiai 
dėl girtavimo, skyrybų, nusikal
timų ir sėdėjimo kalėjimuose. 
Didžiumą jų auklėja ir išlaiko gi
minės, artimieji ir šiaip geros va
lios žmonės. Valstybės globoja
muose našlaitynuose sąlygos yra 
gan sunkios. Priežiūra ten disci
plinarinė, be motiniškos meilės, 
kuri būtina augančiam vaikui. 
Ten užaugę vaikai išeina į gyve
nimą be atsakomybės jausmo, 
gimdo panašius vaikus ir, laiky
damiesi tos pačios sistemos, juos 
dažnai palieka.

Tiems vaikams pagelbėti Lie
tuvoje susikūrė organizacija 
“S. O. S. Lietuvos Vaikai”. Į jos 
šauksmą atsiliepė ir išeivija, 
įkurdama jos padalinius, kurie 
sėkmingai renka aukas.

Paramos buvo ieškoma ir ki
tur. Pasaulinis Krikščionių Vai
kų fondas, kurio centras yra 
Richmonde, Virginijos valstijo
je, žada duoti paramą 900 naš
laičių ir jų augintojams, jei vie
nas iš maitintojų, vyras ar 
žmona, yra paliegęs, žuvęs ar 
miręs.

su konstruktyviomis alternaty
vomis.

Visose demokratijose laimėju
sioji pusė pralaimėtojams visada 
siūlo alyvų šakelę, ir pradžioje 
dirbama be didesnių kiyirčių. 
Amerikoje naujoji opozicija 100 
dienų nekritikuoja naujosios vy
riausybės. Vėliau prasideda ka
sdieninis juodas darbas su kriti
ka, konfliktais, susitarimais ir 
parlamentiniais manevravimais. 
Visiems privalu dirbti krašto “la
bui”, tik iškyla to “labo” skirtin
gos interpretacijos. Taip bus ir 
Lietuvoje.

Rašantysis kartą spaudoje yra 
pasakęs, kad LDDP lyderis Bra
zauskas (šiuo metu laikinai einąs 
valstybės prezidento pareigas), 
prisiėmęs atsakomybę, pirmiau
sia turėtų padaryti skaudžių 
sprendimų, ne opozicijos, bet 
savosios partijos atžvilgiu. Po 
pirmųjų trijų naujojo Seimo 
posėdžių, kai šios mintys rašo
mos, tebesu to paties įsitikini
mo.

Pirmiausia LDDP vadovybės 
iniciatyva iš tos partijos Seimo 
atstovų turėtų būti išjungti buvę 
slaptųjų Sovietų tarnybų talki
ninkai ir visuomenei žinomi, stri
bai. Bent pačios stambiosios

Lietuvos ambasadorius Stasys Lozoraitis moderuoja simpoziumą apie efektingesnės 
paramos Lietuvai organizavimą per pagerintą planavimą. Iš kairės: Jurgis Lendraitis, 
dr. Vitalis Vengris, Vaiva Vėbraitė-Gust ir Alfredas Jakniūnas. Nuotr. Kęstučio Miklo
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Viena tautietė iš Chicagos pa

skyrė $10,000 remti našlaičiams 
ir vaikams be tėvų globos.

Garsusis krepšininkas Šarūnas 
Marčiulionis pažadėjo remti 100 
našlaičių ir vaikų su įvairiais ne
galavimais.

JAV LB Švietimo taryba kartu 
su Socialinių reikalų taryba šia
me krašte vykdė vajų. Iki šiol jau 
trys talpintuvai su vaikiškais dra
bužiais, sausu maistu ir mokyk
liniais reikmenimis išsiųsti j Lie
tuvą. Vienas talpintuvas su dra
bužiais vaikams ir suagusiems 
nusiųstas ir j Sibirą, kai ten 
kūrėsi lietuvių bendruomenė. 
Sibiro lietuviai buvo nepaprastai 
sujaudinti, susilaukę tokios ne
tikėtos siuntos, ir dar net iš Ame
rikos.

Pagalba invalidumas vai
kams

Vaikų invalidumas ir įvairios 
chroniškos ligos, kurios Lietuvo
je neįmanomos pagydyti, yra 
didžiulė problema.

JAV LB Socialinių reikalų ta
rybos pastangų dėka tokiems 
vaikams yra sudaromos sąlygos 
nemokamai gydytis JAV esančio
se Shriners ligoninėse. Jos sutei
kia medicinos pagalbą tik to
kiems vaikams, kurių diagnozė 
nustato, kad jie turi ortopedines 
problemas, stuburo iškrypimą, 
trapių kaulų ligą, klubų išsivys

tymo ligą ar išnirimą, kojų iškry
pimą, nenormalų rankų ir kojų 
augimą bei nugaros problemas 
ir odos apdegimo problemas.

Ši taryba yra įkūrusi tam rei
kalui specialų komitetą “Lietu
vos Vaikų Viltis”, kuris bendra
darbiauja su atrankos komitetu 
Lietuvoje, prižiūri prašymus ir 
perduoda Shriners ligoninėms 
galutinai spręsti.

Iki šiol Chicagoje jau gydėsi 
14 vaikų, iš kurių 7 pagydyti 
grįžo į Lietuvą. Los Angeles 
Shriners ligoninėje dar gydosi 
penki. Iki šių metų galo bus pa
dėta 24 sunkiai sergantiems vai
kams.

Vieno vaiko gydymas siekia 
nuo $100,000 iki pusės milijono 
dol.,ir tas išlaidas padengia Shri
ners ligoninės. Komitetui kai
nuoja vaiko ir motinos ar tėvo ar 
globėjo atvežimas, jų išlaikymas 
prieš ir po operacijų. Tai susida
ro apie $5000 - $6000 vienam 
vaikui. Lietuvos oro linija atveža 
nemokamai vaikus ir tėvus iki 
Frankfurto ir iš Frankfurto pa
skui grąžina į Lietuvą.

Pagalba psichiniai 
sergantiems vaikams

Šia tema kalbėjo Rimas Jakas 
ir Dana Baltutytė. Šiuo reikalu 
susirūpinta visiškai neseniai. Tik 
šiemet liepos 1 d. Lietuvos vy
riausybės parėdymu buvo įkur
tas Ugdymo Centras “Viltis”, 
kur būtų lavinami vaikai nuo 2 
iki 16 metų amžiaus,turintieji 

sunkius psichikos ir motorikos 
sutrikimus. Centrą finansuoja 
Vilniaus savivaldybė. Dauguma 
specialių įrengimų ir žaislų gauta 
kaip aukos iš užsienio labdaros 
organizacijų.

Vilniuje veikia ir dr. Dainiaus 
Pūro įsteigtas Vaikų Psichinės 
Sveikatos centras, su kuriuo 
tamprius ryšius palaiko LB Phi- 
ladelphijos apylinkė, teikdama 
jam visokeriopą paramą moky
mo priemonėmis ir įrengimais. 
Jam buvo nupirktas ir kompiute
ris su printeriu, taip pat daug 
programų, skirtų įvairaus laips
nio psichiniai nesveikiem vai
kam lavinti. Daug tų programų 
buvo gauta dovanai iš įvairių 
Amerikos mokslo institucijų, ir 
tai sutaupė daug pinigų.

APPLE veikla
Angliškai skamba kaip kokia 

obuolio organizacija. Iš tikrųjų 
tai lietuvių profesionalų mokyto
jų sukurta organizacija mokykli
nio amžiaus švietimui Lietuvoje 
patobulinti, pritaikant vakarie
tiškus principus, “American 
Profesional Partnership for 
Lithuanian Education” (AP
PLE).

APPLE veikia nuo 1990 m. 
rudens. Jos įkūrėja ir iki šiol jai 
vadovauja, kaip generalinė di
rektorė, Vaiva Vėbraitė-Gust. 
Būstinė yra West Hartforde, 
CT. Narių turi 260, iš kurių 40%
— pokario ateivių vaikai, 40%
— ankstesniųjų ateivių vaikai ir 
20% — svetimtaučiai. Visi yra 
profesionalai mokytojai ar lekto
riai.

Organizacijos tikslas — ben
dradarbiauti su Lietuvos moky
tojais ir padėti jiems, supažindi
nant su vakarietiška dėstymo 
metodika, ypatingai anglų kalbo
je ir jos dėstyme. Jau dveji metai 
iš eilės APPLE Lietuvoje vado
vavo seminarams.

Pernai buvo nuvykę 50, o šie
met — net 80 mokytojų, įvairių 
sričių specialistų. Šių metų se
minaruose dalyvavo virš tūks
tančio Lietuvos mokytojų, su
važiavusių savanoriškai. Semi
narai vyko įvairiose Lietuvos 
vietovėse.

Lietuvos Kultūros ir Švietimo 
ministerija tuos seminarus skati
no ir rėmė. Svečiai dėstytojai

(nukelta j 4 psl.)

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS 
NEGRįŽTA ARKLIU 

m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje
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Metamorphoseos tou Sotiros
— Išganytojo Atsimainymo vie-

• nuolynas turbūt yra ant aukš- 
. čiausios uolos iš visų Meteorą.
Eremitas Atanasijus jam davė 
“Meteoros” — “[Ore] Pakabin
tas” vardą. Tai uola su plačiausia 

f viršūne. Vietos pakanka net ke- 
;. turioms šventovėms. Išganytojo 
ė Atsimainymo šventovė yra se

niausia ir didžiausia Meteorą 
šventovė. Vienuolynas turtingas 
relikvijomis, ikonomis, ir turi

< namą svečiams. Nykiame sode- 
lyje vienuolis veda gilų pokalbį 

f su jaunuoliu. Pokalbis neįprastai 
lėtas z Atrodo, kad kiekvienas 

' žodis sveriamas ne vieną, bėt ke- 
■ lėtą minučių.- •

Šventovė spindi Viešpaties at
simainymo ikona. Jai būdingas

• judesys — atsimainymas^ Jude- 
£ sys Jėzaus veide, rankose, 
\ rūbuose, judesys šventuosiuose, 
' kurie supa Jėzų; judesys visoje

žemėje. Atsimainymas tikrai ga
lingas! Atsimainymas — Paskuti

nis teismas. Šventovė daug vie
tos skiria Marijos, Dievo Moti
nos ikonoms. Joms būdinga arba 
nuostaba, arba skausmas.

Meteorą lankymas supažindi
na ne tik su krikščionių vienuo
liais, bet sudaro progos pasižval
gyti po nuostabiai gražias apy
linkes. Agia Triada — Švč. Tre
jybės vienuolynas, be abejo, tam 
tinkamiausia vieta. Prieš akis di
dinga uola su vienuolyno pastatų 
vainiku. Pastatų sienos baltai 
dažytos, o stogai raudonų čer
pių. Fone miškingi Pindos kal
nagūbriai su mėlynu dangumi. 
Tarp didingosios uolos ir Pindos 
kalnagūbrių driekiasi gilus Pen- 
eios upės slėnis. Pasiekus patį 
vienuolyną ant uolos viršūnės 
patogiai uoloje išskobtu takeliu, 
vaizdas užima kvapą. Pietų 
pusėje Tesalijos lyguma dingsta 
tolimame rūke, o iš vakarų, iš 
šiaurės ir iš rytų dunkso masyvūs 
kalnai. Žemai, tarsi po kojomis, 
Kalambakos stogai. Ir jie iš rau

donų čerpių.
— Dar vieną vienuolyną ap

lankysime — Šv. Stepono, — 
kartoja gidė mums lipant iš auto
buso.

Šį kartą lipti nereikia. Pakelia
masis tiltas su vienuolynu jungia 
kalnų šlaitą, kuriame sustojo 
mūsų autobusas. Šv. Stepono 
vienuolynas, būdamas lengvai 
prieinamas, teberodo musulmo
nų pomėgį kapoti ikonas ar bent 
išbadyti šventųjų akis. Tai ryšku 
vienuolyno šventoriuje. Įėjus į ; 
Šv. Stepono šventovę, gidė at
kreipia mūsų dėmesį į turkų iš
niekintas šventoves. Ji sako, kad 
graikai turkus laiko ir laikys bar
barais. Turkų ir graikų sankirčio 
šaknys, anot graikų, nėra reli
ginės, bet politinės. Bet turkai, 
būdami musulmonai, negali 
pakęsti krikščionių ikonografijos 
— rašymo paveikslais. Ikonos 
musulmonams yra baisus Dievo 
įžeidimas.

Pastebėjęs bėgiojančius vai
kus, klausiu gidę, iš kur tie vaikai 
vienuolyne.

— Šv. Stepono vienuolyne da
bar yra pradžios mokykla, — 
paaiškina.

r M ’ ... ,

Kelionė po klasikinę 
Graikiją baigiasi

Pajudėjus iš Meteorą, gidė 
pereina per autobusą, sustoda
ma prie kiekvieno keleivio. Tei- 
raujasi, kaip patiko kelionė, ar

nėra klausimų, ir primena, kad 
šį vakarą grįšime į Atėnus.

Graikai yra puikiai pasiruošę 
turizmui. Gidai, dažniausiai 
gidės, yra išsilavinę žmonės. Be 
to, jie turi jausti pareigą domėtis 
savo sritimi, dalyvaudami kur
suose, būti kolegų priežiūroje, 
kad nesustabarėtų. Graikai turi 
puikų viešbučių tinklą ir moka 
turistui patarnauti su šypsniu.

j Termopilus

Kalambaką paliekame tik po
pietėje. Meteorą uolose užsibu
vome. Kelionės bendrai, buvę 
tingūs Olimpijoje ir Delfuose, 
dabar apipila gidę klausimais 
apie Meteorą. Gidė juos glaustai 
atsako, primindama, kad mūsų 
kelionės tikslas yra susipažinti su 

Romėnų imperijos likučiai Salonikuose-Tesalonikoje. Nuotr.
kun. prof. Antano Ruhšio

klasikinę Graikija, o Meteorą yra 
geologine Graikijos įžymybė.

Daugelis keleivių domisi šiuo
laikiniu vienuolių gyvenimu 
Graikijoje. Gidė nukreipia kalbą 
į Atos kalno vienuolių respubliką 
Graikijos šiaurėje, bet į klausi
mus nenoriai atsako. Ilgainiui 
paaiškėja, kad gidė nori mus pa
ruošti Termopilų lankymui.

— Už poros valandų pasieksi
me Termopilus — gidė pradeda.

Gidė vykusi dėstytoja. Pajutu
si, kad “Thermopylae” žodis 
daug kam laužo liežuvį, pastebi, 
kad vardas reiškia “Karšti var
tai ”, nes turi ryšį su karštais mi
neralinio vandens šaltiniais. 
“Karšti vartai” — Termopilai 
buvo maždaug 15 m pločio tar
peklis tarp Oetos kalno uolų ir 

jūros.
— Termopilų tarpeklyje, 480 

m. prieš Kristų, žuvo Leonidas 
ir trys šimtai spartiečių, gindami 
Atėnus nuo persų, — gidė pa
ruošia mus pasakojimui apie per
sų invaziją į Graikiją.

Termopilai — mūšio vieta
— Graikai, — sako gidė, — 

buvo nugalėję persus prie Mara
tono 490 m. prieš Kristų. — bet 
persai nerimo.

Gidė įdomiai pasakoja. Po 
Maratono mūšio, sako, per 
dešimt metų graikai galėjo at
sikvėpti. Mat persai turėjo bėdų 
savo imperijos viduje. Mirė Da
rijus, sukilo Egiptas. Bet Dari
jaus sūnus Kserksas, atsisėdęs į 
Persijos sostą 485 m. prieš Kri
stų, buvo pasiryžęs tęsti tėvo po
litiką prieš graikus.

Per metų metus vergas, sto
vėdamas šalia jo pietų metu, jam 
primindavo: “Valdove, neuž
miršk atėniečių”! Kserksas no
riai ruošėsi karo žygiui prieš 
graikus. Net kanalą iškasė per 
Atos kalno pusiasalio sąsmauką, 
prie kurios jo tėvo laivai buvo 
audros nuskandinti pirmosios in
vazijos metu.

Tuo tarpu Atėnai buvo įsivėlę 
į politinius kivirčius. Nepaisant 
to, palengvėle daugiau žmonių 
gavo teisę balsuoti, ir aristokratų 
savivalė buvo aptramdyta.

(Bus daugiau)
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Po to Ivanas čiupo Maksimą už 
krūtinės ir prispaudęs jį prie sie
nos pradėjo jam dėstyti kaltini
mus, matyt, ne pirmą kartą. 
"Kur, niekše, prostitute tu, 
paslėpei Peišės daiktus”? — su 
įniršiu jį trankydamas į sieną, 
klausinėjo Ivanas. “Aš jų 
neėmiau, garbės žodis”, — vos 
neverkdamas atsikalbinėjo Mak
simas. Ir jis visai nepagailėjo 
panašių kaltinimų savo opo
nentui. Staigiai pripuolęs prie 
manęs, Ivanas atėmė kirvį. 
“Viešpatie, — pagalvojau, — 
tuoj prasidės baisios skerdynės!” 
Jis puolė ant grindų ir pradėjo 

neseniai prikaltas lentas.
Su šęs rankas iki pažastų, 
pi ėjo ieškoti daiktų. Pasirausė 
še;, ir ten, bet nieko nerado. 
Tada Maksimas, atėmęs iš jo 
kirvį, mikliai išlupo lentas Ivano 
gulto pusėje ir iš po grindų ėmė 
svaidyti liemenėles, moteriškas 
kelnaites, po to išlėkė keli balti
niai ir palaidinukės. Kiekvieno 
skarmalo skrydis buvo palydi
mas tinkamais šiai situacijai 
keiksmažodžiais.

Stovėjome su Binderiu išsi
žioję, nesuprasdami, kas čia da
rosi ir kas tikrasis tos vagystės 
kaltininkas. Šią sceną nutraukė 
lauke pasigirdęs šunų lojimas. 
Po kelių sekundžių į Perešeiką 
įėjo Kliackinas. Apstulbo iš
vydęs žuvim irdarvelniaižin kuo 
prasmirdusią landynę primėtytą 
moteriškos atributikos, su apati
niais stovinčius vyrus ir išluptas 
grindų lentas. Prie Kliackino 
prišoko Ivanas: “Duok užrūky
ti ' įsiaudrinę po šių įvykių su
stojome į eilę prie prikimštos 
Kliackino tabokinės.

Sutrikęs transporto viršinin
kas nežinojo, nuo ko pradėti 
klausinėti. Tik po to, kai visi ge
rai parūkėme, pradėjo po tru
putį narpliotis visų tų dienų įvy
kiai ir fokusai. Tą pačią naktį, 
šiaip taip atšildę ir užvedę maši
nos variklį, laimingi palikome 
Perešeiką. Kliackinas su tuo 
pačiu kinkiniu išdūmė atgal į 
Tiksį.

Kas iš tikrųjų pavogė daiktus
— taip ir liko neaišku. Greičiau
sia tai. buvo abiejų banditų prieš 
mus suvaidintas spektaklis, nes 
jie abu buvo likę landynėje, kol 
mes atkasėme sniegą ir kol ati- 
i-mpė mašiną.

Pasiekę Tiksį, kaip buvo lie
pęs Kliackinas, atidavėm žuvį į 
aerouosto sandėlį. Kiek jos trūko 
ar netrūko, niekas nesidomėjo
— net maišų neskaičiavo.Ta 
žuvis vis vien kitu lėktuvo reisu 
iškeliaus į Maskvą raudonie
siems budeliams.

Kliackiną susiradom Vyriau
siosios uosto valdybos kontoroje 
ruošiantį dokumentaciją 2,5 to
nos medžio anglių žuvies įmonės 
kalvei. Apsistojom tresto užei
gos namelyje. Tai buvo toks 
pseudoviešbutis su dviem lo
vom, pilnom blakių. Tą patį va
karą sulaukėme svečių iš Byko
vo. Jakutas kajūras atgabeno 
inan padėjėją Petią Filatovą, at
seit direktorius Avakimovas, su
sirūpinęs mašinos likimu, nu
taręs sustiprinti jos ekipažą.

Trise — Filatovas, Kliackinas 
ir aš — išvažiavome į sandėlį pa
sikrauti anglių. Binderis su savo 
nelaiminguoju maišu liko Tiksy- 
je komerciniais tikslais.

Pagaliau pasikrovę,po 12 die
nų patraukėme į Bykovą. Kaip 
norėjosi kuo greičiau po to 
gulėjimo ant nešvarių grindų ir 
nesiprausimo patekti namo ir 
žmoniškai išsimiegoti švariam, 
savam patale!

Artėjant prie nelemto Pere- 
šeikos namelio, Filatovas bosu 
užbaubė. “Vėl bus pūga”! Kliac
kinas, taip pat sėdėjęs kabinoje, 
išgirdęs šiuos baisius žodžius, 
drebančiom lūpom vos ištarė: 

“Neduok Dieve”. Oras iš tikrųjų 
vėl ėmė po truputį bjurti. Pri
važiavę Perešeiką, užėjome pa
sišildyti. Lauke jau smarkiai 
pustė. Abu sukčiai ramiai sau 
sėdėjo ant savo guolių nuleidę 
kojas, dairėsi čia į vieną, čia į 
kitą įsibrovėlių kompanijos da
lyvį ir, matyt, spėliojo kas bus 
toliau.

Netrukus Kliackinas vis ne
kantraudamas liepė Petiai išeiti 
ir pažiūrėti, ar galima važiuoti 
toliau. Tas grįžęs pasakė, kad 
apie porą valandų reikėtų pa
laukti, per tą laiką vėjas turėtų 
kiek aprimti. Po penkiolikos mi
nučių vis zirzėdamas Kliackinas 
mane išstūmė laukan: “Pažiūrėk 
gerai, gal jau galėsim važiuoti”?
Lauke smarkiai pustė, mėnulio 
nesimatė, o tamsu — kaip peklo
je, bet tikros pūgos nebuvo. Po 
dešimties minučių Kliackinas 
vėl išvarė Filatovą laukan. Sis 
užpykęs tuoj pat apsisuko, grįžo 
atgal ir išdrožė: “Oras stebuklin
gas, galime zvimbti f Atsisvei
kinę su paniurusiais ivanais, 
sėdom į mašiną ir šovėm Bykovo 
link.

Netrukus mašinos žibintai pro 
pustomą sniegą apšvietė nelem
tą apykaklę. Atsargiai privažia
vę, išlipome apsižiūrėti. Plyšys 
šį kartą buvo sumažėjęs — ne 
platesnis kaip 10 centimetrų.

“Ką darom? — paklausiau 
Kliackino. — Gal grįžkim į Tiksį, 
ten susirasim gerų lentgalių”. 
Filatovas pareiškė, kad toks 
plyšys grybo vietoj, tik reikia jį 
šokte peršokti. Kliackinas jam

Dail. Antanas Petrikonis, gy-_ 
venęs tada Juno Beach, FL, 
mirė prieš 10 metų — 1982 m. 
spalio 17 d. Rodos, vakar, pasi
ėmęs mešk s ir žaisdamas są
mojais, jis ėjo prie Atlanto meš
kerioti. Rodos, vakar rodė savo 
paveikslus, kur bangavo pavasa
riai, rudenys ir žiemos. Rodos, 
vakar jis turėjo ir savo galeriją 
tame pačiame pajūrio miestely
je, viename prekybos kvartale.

Jo daug kūrinių yra pasklidę 
Chicagoje ir jos apylinkėje, kur 
jis ilgai gyveno. Su parodom ke
liavo po įvairius miestus. Ir New 
Yorke jo paroda buvo 1975 m. 
lapkričio 15-16 dienomis 
Kultūros Židinyje. Ir čia paskli
do jo paveikslai.

Našlė Liucija Lauciūtė-Petri- •

pritarė. “Gerai, tada aš atsisakau 
atsakomybės”! Tikrai nesinori ' 
grįžti į Tiksį — jis taip man1 
įkyrėjo su savo blakėmis ir omu- 
liais. “Važiuojam namo”, — nu
sprendė Kliackinas. Įjungiau at
bulinę pavarą, pavažiavau apie 
200 metrų tiesiai ir sukomanda
vau: “Kliackinai, lipk į kėbulą, 
ant anglių, o mes su Petia 
važiuosim ant kabinos laiptelių. 
Gerai, jei namo, tai su muzika”! 
Įjungiau pirmą, antrą, trečią pa
varą ir, užtraukęs rankinio kuro 
rankenėlę, šoviau į priekį. Ply
šys artėjo. Jis jau čia pat. Staiga 
priekiniai ratai trenkėsi į jo kraš
tą ir atskėlė didžiulę pusmėnulio 
formos ledo lytį, kuri iš karto su
trupėjo, bet dar laikė mašinos 
priekį. O užpakalinis tiltas tuoj 
pradėjo grimzti. Kliackinas su il
gais plevėsuojančiais kailiniais, 
rėkdamas visa gerkle, kaip kata- 
pultuotas išlėkė per kabinos sto
gą į priekį, nuskrido dešimt me
trų oru ir lyg gulbė pilvu nutūpė 
ant sveiko ledo. Mašinos kėbulas 
su anglim lėtai nuskendo ir at
sirėmė į dugną, tačiau priekinis 
buferis, užkliuvęs už tvirto ledo 
tilto, laikėsi.

n
būdavo apgyvendinami bendra
bučiuose, maitinami ir vežiojami 
po Lietuvą valstybės lėšomis. 
Žinoma, į pačią Lietuvą reikėjo 
nuvykti savo pinigais. Amerikos 
Informacijos agentūra apmokėjo 
kelionę 7 mokytojams. Iš Lietu
vos Fondo taip pat buvo gauta 
paramos, bet ji buvo sunaudota 
administracijai ir mokslo prie
monėms, kurios buvo nuvežtos 
į Lietuvą. Išsiųsta už $7000 va
dovėlių apie pasiruošimą anglų

Dabar mašina stovėjo po van
deniu vertikaliai, tik du jos 
žibintai švietė į dangų. Kliacki
nas liko sausas kaip parakas, o 
mes aptėkšti mašinos smūgio į 
vandenį, šokinėdami per ledus 
tuoj apšalome.

(Bus daugiau)

John Kozeluh (kairėje) kaip Huck ir Barry Scott kaip Jim 
miuziklo “Big River” pastatyme Alabama Shakespeare festi
valyje. Nuotr. Scarsbrook/ASF

Dail. Antanas Petrikonis savo darbo studijoje.

DAIL. ANTANĄ PETRIKONĮ PRISIMENANT

konienė globojo jo palikimą, bet 
kur parodą surengti jai buvo per 
sunku ir sudėtinga. Prieš kokius 
trejetą metų ji ištekėjo už Valte
rio Beržanskio. Šiemet abu nu
vyko į Lietuvą ir ten nuvežė ve
lionio dailininko 45 darbus ir 
juos padovanojo Dailės muzie
jui. Rugsėjo 3 d. Vilniaus dailės 
muziejuje buvo atidaryta dail. 
Petrikonio kūrinių paroda, kur 
buvo išstatyta tik dalis dovanoto 
rinkinio. Parodą aprašė spauda, 
dailės istorikė Dalia Karatajienė 
gražiai paminėjo “Respublikoje” 
rugsėjo 17 d. numeryje. Parody
ta ir televizijoje. Našlės Liucijos 
seniai buvo noras kūrinius per
kelti į Lietuvą.

Antanas Petrikonis gimė 1923 
m. Alytuje. Ten lankė gimnaziją.

EFEKTINGESNEI LIETUVOS PARAMAI
t kalbos egzaminams pagal vaka

rietišką metodą.
Padedama ir kitaip. Šiuo metu 

5 mokytojai iš Lietuvos studijuo
ja Amerikoje specialiose srityse 
darbui su aklaisiais ir psichiniai 
neišsivysčiusiais. Trūksta anglų 

” kalbos mokytojų Lietuvoje. Ir 
čia APPLE tarpininkauja ir pa-

■ dedai norintiesiems ten vykti.

(atkelta iš 3 psl.)

Parama Lietuvai 
akademinėje srityje

Šiam simpoziumui vadovavo 
JAV LB Krašto valdybos vicepir-

MIUZIKLAS “BIG RIVER 
— ASF ŠEDEVRAS

ALFONSAS NAKAS ASF didysis Festivalio teatras 
turi išskirtinai erdvią, visokiom 

Alabamos Shakespeare Festi- modemybėm aprūpintą sceną, 
valis (ASF) 1992-93 sezoną tad joje daug ką galima sukurti.

Išradingas scenovaizdininkas 
Charles Caldvvell nuostabius 
vaizdus sukūrė su mažai medžia
gos. —
»J

Kone visa scena tapo didžiąja 
upe, panaudojus ant grindų vin
guriuojančius tamsius brūkšnius 
— “bangeles”. Tik gilumoje 
siauras ruoželis paliktas “sausu
mai”, ant kurios atsirasdavo na
mai, net su žiburiais languose. 
Scenos fonas — dangus. Jame ir 
lengvi debesėliai, ir upės atšvai

pradėjo lapkričio mėnesį dviem 
veikalais. Vienas iš jų “Big Riv
er”. Šiai labai amerikietiškai, sa
kytum tautinei, operetei muziką 
ir dainų bei giesmių tekstus su
kūrė Roger Miller. Draminį pri
taikymą paruošė William Haupt- 
man pagal Mark Tvvain romaną 
“Huckleberry Finn nuotykiai”. 
Veikiama apie 1840-tuosius me
tus, kai Mississippi pakrantėse 
liejosi juodųjų vergų prakaitas ir 
sklido liūdnos jų giesmės bei dai
nos.

stai, ir, kai reikėjo, didelis, pil
nas mėnuo. Upe plaukiojo (tik
rai!) irklinės valtys, baržos, net 
dideli, keliaaukščiai garlaiviai. 
Pačiame “upės” priešaky, publi
kai beveik ranka pasiekiamas, 
nuolat slankiojo Finno plaustas, 
s*u ilga kartimi pastumdomas.

Kai Finnas trumpam sugrįž
davo pas artimuosius į sausumą, 
iš padangių nusileisdavo durys, 
buvo įnešama lova bei stalelis,. 
Tik kvailiausias žiūrovas pasaky
tų “koks gi čia kambarys”?! Kele
tą kartų lijo. Sodriai, beveik tro
piškai. Tai vėl dar niekad nema-
tyta naujovė

-Ar (nukeltu į 6 psl.)

Dailės studijas pradėjo Vil
niaus dailės akademijoje. Greitai 
teko pasitraukti į Vakarus, 1944 
m. vasarą. Iš Vokietijos buvo iše
migravęs į Angliją, kur dailę stu
dijavo Londone ir Manchestery- 
je. Į Ameriką atvyko 1959 m. ir 
apsigyveno Chicagoje, kur ver
tėsi kaip dailininkas, turėjo ir 
savo galeriją. Iš Chicagos nu
sikėlė į Juno Beach, FL, kur taip 
pat plačiai reiškėsi. Amerikoje 
surengė savo 27 autorines paro
das.

Dail. Petrikonis buvo gamtos 
dailininkas, tapė aliejiniais ir ak
riliniais dažais, plačiai juos lieda
mas. Dirbo greitai, apibendrin
damas detales, ieškodamas visu
mos derinio, judesio ir spalvin
gumo. (p. j.)

-iw T» i -r-1 ’d'ių • • u-

mininkas mokslo reikalams dr. 
Vitolis Vengrys. Įvairiomis te
momis kalbėjo: US Health Insti
tuto mokslininkas dr. Petras 
Kaufmanas, prof. dr. Regina Ku
lienė, Vytauto Didžiojo univer
siteto Senato narys, Columbiau- 
to prof. dr. Rimas Vaičaitis ir Li
tuanistinių Tyrimų ir Studijų 
centro prezidentas prof. dr. Jo
nas Račkauskas.

Dr. Kaufmanas, JAV National 
Heart, Lung and Blood Institute 
psichologinių mokslų skyriaus 
vedėjas, su Amerikos delegacija 
kelis kartus lankėsi Lietuvoje ir 
turėjo progos iš arčiau susipažin
ti su universitetuose dėstomais 
socialiniais mokslais, kaip socio
logija, psichologija ir psichiatrija, 
ir aplankyti kelias psichiatrines 
ligonines Vilniuje ir Kaune.

Anot jo, aplinka ten liūdna. 
Nepaisant to, kad ligoninės atro
do švariai, tačiau bendras vaiz
das niūrus. Kadangi psichiatrija 
sovietinėje sistemoje turėjo 
žemiausią prioritetą medicinoje, 
praktiškai buvo ignoruojama, ir 
dabar veikia labai ribotomis lėšo
mis. Ligoninių patalpos yra 
perkrautos, niūrios, trūksta dak
tarų, slaugių ir kito pagalbinio 
personalo. O tam visam persona
lui paruošti reikia lėšų ir tinka
mų sąlygų. • ■ ‘

Dr. Kaufmanas kalbėjo taip
pat ir apie mokslo bei technolo
gijos prioritetų nustatymą, pa
teikdamas įvairių konkrečių 
pasiūlymų.

Dr. Kulienė painformavo, kad 
Kaune Vytauto Didžiojo univer
sitete jau įsteigtas socialinių dar
buotojų paruošimo centras. Jos 
nuomone, tie Lietuvos darbuo
tojai būtinai turėtų susipažinti su 
savo kolegų praktišku darbu 
užsienyje, ypač JAV. Ji taip pat 
paminėjo, kad šį rudenį JAV jau 
studijuoja dešimt šios srities stu
dentų. Numatoma, kad dar 15 
atvyks 1993 m. sausio mėnesį ir
kiti 15 — ateinantį rudenį.

(nukelta į 8 psl.)

Skausmingi 
sprendimai
(atkelta iš 3 psl.)

vos ateitį ir stiprinti jos valsty
bingumą. Vien už tai Petkevičiui 
Seime vieta nepriklauso, net 
nediskutuojant jam daromo 
priekaišto dėl. talkininkavimo 
Sovietų saugumui. O juk tais 
pačiais 1988 m. jis kėlė lietuvišką 
trispalvę kartu su Vytautu Zem- 
kaln iu-Landsbergiu.

Ši problema savaime nepra
nyks; ją LDDP turės atsakingai 
spręsti.

Kitas skubus reikalas — KGB 
archyvų ateitis. Mechaniškai 
pašalinti Gajausko vadovaujamą 
komisiją ir sudaryti galimybę 
prie archyvų prieiti buvusiems 
kagėbistams ir stribams būtų tik 
nuolatinės tautos žaizdos pagili
nimas. Kančių, kraujo ir gyvybių 
aukomis pasirašytą mandatą lai
kyti ranką ant rakto į KGB archy
vus istorija suteikė pirmoje vie
toje net ne valstybei, bet politi
niams kaliniams, tremtiniams ir 
jų palikuoniams. Darydama 
sprendimą šiuo reikalu, Brazau
sko valdžia, jei nori išvengti ne
sibaigiančio konflikto su didele 
tautos dalimi, turėtų iš anksto ty
liai ir rimtai tartis ir nuomones 
suderinti su Tėvynės Santaros 
koalicijos lyderiais ir politinių 
kalinių ir tremtinių vadovybe. 
Juršėno “dirbsime vieni patys” 
formulė čia neveiks, nes gali su
kelti, kas Amerikoje vadinama, 
“civil disobedience” (pilietinio 
nepaklusnumo) reakcijų.

Skubiai eliminuotinas ir Kazio 
Bobelio sindromas. Klausant 
Vilniaus radiją, nesunku supras
ti, kad LDDP Bobelį remia, o 
jis ta partija remiasi. Jo pasigyri
mai Lietuvoje veda į netiesos 
skelbimą ir narsaus kareivio 
Šveiko didvyriškumą. Bobelis 
Lietuvoje prieš rinkimus trejų 
metų negyveno (sakosi gy
venęs), priimdamas Amerikos 
pilietybę, kaip ir visi kiti, įsak
miai (“Without mental reserva- 
tions ) atsisakė Lietuvos pilie
tybės (sakosi neprisimenąs). Jis 
niekad nebuvo VLIKo pirminin
kas. Tokio posto nebuvo VLIKo 
statute. Buvo tik valdybos pirmi
ninkas ir tarybos pirmininkas. 
Bobelis buvo įsiveržęs į valdybos 
pirmininkus. Jis Amerikoje nėra 
buvęs profesoriumi, ir ne už 
Lietuvos vadavimą Popiežiaus 

apdovanotas ordinu. Jis neturi 
teisės kalbėti išeivijos vardu, 
kaip oficialiai pareiškė PLB val
dybos pirmininkas Bronius Nai
nys. Bobelis išeivijos nevienijo, 
bet skaldė. Taip pasakytų turbūt 
visi PLB valdybų ir JAV LB 
Krašto valdybų buvusieji pirmi
ninkai. Gal kiek atsargiau 
kalbėtų Antanas Butkus.

Bobelio veržimąsi į valdžią ir 
Lietuvoje lydi skaldymo taktika: 
susirado krikščionių demokratų 
atskalą ir susilpnino tautininkus; 
jaunalietuviai, kaip ir neo-litua- 
nai, istoriškai yra organiška tau
tininkų dalis. Skaldymo pirštai 
pasirodė ir Sausio 13-osios broli
joje. Jei ne Bobelis, krikščionys 
demokratai su savo sąjunginin
kais į Seimą galėjo laimėti dar 
6-10 atstovų. Būtų stipriau pasi
rodę ir tautininkai. Nei Ameri
kos lietuviai tautininkai, nei kri
kščionys demokratai Bobelio 
kandidatūros neparėmė. Per Bo
belio rankas Klimaičiui nuėjo di
delės dolerių sumos, nors dabar 
nuo jo atsiriboja.

Paprasčiausiai pataikauja Bra
zauskui tie, kurie skelbia, kad jis 
tapęs istorine asmenybe, nes lie
tuvių tautai gražinęs vėliavą, 
himną ir tikintiesiems Vilniaus 
katedrą. Jis grąžinti negalėjo, 
nes ne jam priklausė. Visa tai su
sigrąžino pati lietuvių tauta. Al
girdas Brazauskas, LDDP lyde
ris ir laikinai einąs Lietuvos pre
zidento pareigas, gali tapti isto- 

•rine asmenybe. Istorija jam tokią 
progą duoda. Ar pasinaudos?

Juozas Kojelis



TAIP KALBAMA JUNGTINĖSE TAUTOSE 
DĖL RUSIJOS KARIUOMENĖS IŠVEDIMO

(atkelta iš 2 psl.)

svečiu, įsibrovusiu į nuosavus 
namus. Tai, pasakė ambasado
rius, būtų asmens orumo pažei
dimas, o Baltijos šalių atveju, 
svetimų karinių pajėgų buvimas 
jų teritorijose pažeidžia jų nacio
nalinį orumą.

Afganistano delegacijos vado
vas Abdul Rahim Ghafoorzai de
legatams aiškino, kodėl jo šalis 
nutarė pasisakyti Baltijos šalių 
klausimu. “Afganistanas pats yra 
gerokai nukentėjęs nuo svetimos 
karinės okupacijos pasekmių ir 
nuo devynerius metus trukusio 
svetimų karinių pajėgų buvimo 
mūsų šalyje . Svetimų karinių 
pajėgų buvimas bet kurioje šaly
je be tos šalies žmonių sutikimo 
yra nesuderinamas su tarptau
tinės teisės principais, sako afga
nistanietis. “Sovietų Sąjungos 
subyrėjimas... leido formuotis 
naujiems dvišalių 
kiams...tarp Rusijos Federacijos 
ir kitų naujų nepriklausomų val
stybių. Mūsų įsitikinimu, reikia 
pasinaudoti šia nauja atmosfera

santy-

LIETUVOS NAŠLAIČIUS PRISIMENANT
Jau geras pusmetis skiria 

mane nuo tos dienos, kai, viešė
damas Lietuvoje, turėjau progos 
Vilniuje aplankyti našlaičių sto
vyklėlę. Tai buvo vasaros metu, 
o dabar, artėjant metinėms žie
mos šventėms, dažnai pagalvo
ju, kaip jie ten laikosi. Kai skai
tome, jog visokeriopa pagalba 
reikalinga kiekvienam Lietuvos 
gyventojui, galvoju, kaip su šal
čio ir maisto problemomis kovo

ja tie nelaimingieji, SOS Lietu- jauno gyvenimo nelaimių skry- 
vos vaikai. nias^ įrakintas, įrųąętriausįpm,

spynom. Ten guli jų kad ir nei
dealus dvasios pasaulis. Raktus 
joms atrakinti tegali rasti tik jį 
mylinti motina. Ir tos kilnios mi
sijos ėmėsi Elena Kubilienė, pir
moji pajutusi pareigą gelbėti glo
bos ir rūpesčio reikalingus vai
kus. Ir taip atsirado “SOS — Lie
tuvos Vaikai” organizacija.

Sulaužiusi senąją vaikų namų 
ir internatų struktūrą, ji kuria 
šeimyninius namus, kuriuose 
yra visuomet balta staltiesė ant 
pietų stalo, malda prieš valgį, 
tyli raminanti kalba ir pamokanti 
motiniška meilė kiekvienam.

Stovyklėlė buvo Vilniuje, Va
lakampių miške, pakeliui į Tur
niškes. Ten šiemet pirmą kartą 
atostogavo apie penkiasdešimt 
našlaičių, nuo vienerių iki šešio
likos metų amžiaus. Tai vaikai, 
iškritę iš šeimos židinio, tai 
“SOS Lietuvos Vaikai” agentū
ros globotiniai. Elenos Kubi
lienės dėka (ji pati užaugusi naš
laičių namuose), šis margas 
būrelis tapo surinktas iš visų pa
kelių, gatvių, prieangių, ir net 
pačių motinų atiduotų, vaikų. Ji, 
tartum žąsis, priglaudė kiekvie
ną po savo dideliais motiniškos 
meilės sparnais. Ši vasaros sto
vyklėlė pirmąsyk šiemet buvo 
gavusi progos būti savose patal
pose. Jiems pasisekė gauti seną 
buvusią Justo Paleckio vilą. Pa
statas solidus ir romantiškoje 
aplinkoje, tiktai labai apleistas ir 
reikalaujantis didelio remonto. 
Čia, nors ir ankšta, jie žadėjo pa
silikti žiemai. Čia jų šeimos židi
nys, atgyja meilė ir gyvenimo 
viltis.

O kas gi tie našlaičiai? Štai 
mažasis Mariukas iŠ Radviliškio 
— šešeri metukai. Glaudžiasi jis 
prie kiekvienos moters. Kiekvie
ną vadina “mama”. Matomai su
muštas, apleistas, sukandžiotas 
parazitų... Ginasi rankomis pri
ėjus didesniems, seka akimis 
kiekvieno judesį...

Štai vilniečio Rimvyduko isto
rija. Nuo trejų metų amžiaus al
koholikų tėvų išmestas už durų, 
glaudėsi pas svetimus žmones, 
pagaliau buvo atvestas už ran
kutės ir paleistas šioje sto
vyklėlėje. Vienintelis jo draugas 
buvo ir yra mažas šunelis Zūza. 
Čia jie abu rado namų ir šeimos 
šilimą. Laimingas, kad niekas iš 
jo daugiau nesijuokia, nepra
vardžiuoja.

Jauna, trapi mergaitė, vardu 
Auksė, su rimtu, suaugusiu vei
du, kuri net tris kartus mėgino 
žudytis, kol tapo išgelbėta “ma
mos” Elenos. Ji jau išmoko šyp
sotis ir jaučiasi laiminga.

Štai Remigijus iš Ukmergės. 
Viską, ką turėjo, tapo iš jo atim- 

taikos bei regiono ir viso pasaulio 
ramybės tikslams”.

Afganistano atstovas baigė 
savo kalbą, išreikšdamas savo ša
lies paramą Baltijos šalių pa
siūlytai rezoliucijai, o kartu ir 
viltį, kad kariuomenės išvedimo 
klausimas bus sprendžiamas tei- 
kingu diplomatijos keliu.

Kroatijos ambasadorius dr. 
Mario Nobilo pradėjo savo kal
bą, pavadindamas 1991 m. rug
sėjo 17 dieną, kuomet į Jungti
nes Tautas buvo priimtos trys 
Baltijos valstybės, “svarbia die
na šios organizacijos istorijoje”. 
“Tai buvo didelis šuolis naujo
sios pasaulinės santvarkos link”, 
pasakė Kroatijos atstovas, “o kar
tu ir ženklas, kad artimoje ateity
je kitos tautos iškovos savo suve
renumą ir nepriklausomybę”.

Ambasadorius Nobilo pabrė
žė, kad “svetimos karinės 
pajėgos negali be kitos šalies su
tikimo būti tos šalies tarptau
tinės bendruomenės pripažinto
je teritorijoje. Baltijos valstybių 
atvejis negali būti šios taisyklės, 

ta. Dabar jis vis dar tebėra godus 
daiktams ir juos pasivogęs slepia 
savo “slėptuvėje”. Stovyklos va
dovybė žino ir stebi jo gobšumą, 
bet jo nebaudžia, nesmerkia, o 
gražumu bando įtikinti, kad jam 
nereikia taip daryti, ir jis po tru
putį pats grąžina pasisavintus 
daiktelius atgal, 
paėmė.

Kiekvienas iš 
šimties pulkelio

iš kur juos

to penkiasde- 
nešiojasi savo

Čia nėra buvusios pionieriš
kos disciplinos, piktų vadovų 
žvilgsnių, fizinės bausmės, pa
juokos, pravardžiavimo. Viskas 
yra atliekama šeimyniška dvasia. 
Yra “mama”, keletas “tetų”, ret
karčiais patalkina ir vyriškos ran
kos. Vyksta tvarka ir susiklausy
mas, nes kiekvienas turi savo 
užduotį, pareigas. Vieni tvarko 
namus, kiti kiemą, kiti prižiūri 
daržus, kur auginamos daržovės. 
Dar kiti prižiūri ir tvarko pačius 
mažiausiuosius, apvalo, apren
gia, nešioja ir pamaitina. Viskas 
vyksta “mamos” priežiūroje ir 
“tetų” pamokomoje dvasioje. 
Kiekvienas pajunta jų rankų šilu
mą ir globą. Visi mažieji šios sto
vyklos gyventojai pastebi idea
lųjį šeimos namų modelį, kuriuo 
lėtai įsisąmonina dorąjį, tvarkin
gą gyvenimą. Čia antrąkart, per 
vargą ir kančias, vėl tartum gim
sta jaunas žmogus. Ne per vieną 
dieną, ne per savaitę, bet lėtai 
ugdomas motiniškų rankų.

O kas gi remia šią stovyklėlę? 
Nemažai gauta iš labdaros siuntų 
per organizacijos užmegztus 
ryšius, iš žmonių suaukotų lėšų, 
nuoširdžių geradarių, lietuvių 
užsienyje. Lietuvos vyriausybė 
žada padėti. Gerai, kad sto
vyklėlė yra atleista nuo mo
kesčių. Ogi vien tik Vilniuje yra 
apie 6 tūkstančiai padrikusių šei
mų, reikalingų pagalbos, kurių 
vaikai atsiranda už durų.

Dažnomis progomis Vilniuje 
prie kryžių ir paminklų sužimba 

regioninio ir pasaulinio stabilu
mo ramsties, išimtimi”. Kroati
ja, pasakė ambasadorius, tvirtai 
įsitikinusi, kad prevenatyviniai 
diplomatiniai pasitarimai turi 
būti pagrindiniai įrankiai įtam
pai mažinti ir teisingam bei ilga
laikiam sprendimui įtvirtinti. 
“Deja”, pasakė jis, “tokia diplo
matinė politika nepavyko Balka
nų šalyse.... Negalime užmiršti, 
kad Serbija, be pagrindo teigda
ma, jog serbų teisės Kroatijoje 
ir Bosnijoje-Hercegovinoje 
buvo pažeidžiamos, panaudojo 
savo karines pajėgas šių dviejų 
JT narių teritorijose brutaliai 
agresijai, norėdama užgrobti 
kiek galint daugiau sau žemės”.

Po visų pasisakymų, Genera
linės Asamblėjos pirmininkas 
paklausė ar 179 JT nariai priima 
rezoliuciją be balsavimo. Nie
kam neprieštaraujant, Baltijos 
valstybių rezoliucija dėl sveti
mos kariuomenės išvedimo 
priimta vieningai.

Lietuvos Nuolatinė Misija 
Jungtinėms Tautoms

vilties žvakutės, uždegtos šios 
stovyklos vaikučių rankomis. 
Kokia gi intencija?

— Kad žemėje nebūtų alkoho
likių motinų, — šnibžda jau
nutės Vaivos lūputės, jos akučių 
kampuose pasirodo dvi didelės 
ašaros. Tai šios dienos intencija, 
kitų kartą bus kitos. O jų daug. 
Aplink dega Vilniaus miesto 
žiburiai. Aukštai danguje mirga 
didelės, ryškios žvaigždutės.

CHICAGOS lDANGEJE
Aprašė vilnietį dailininkę

“Life”laikraštis, kuris aptar
nauja Cicero, Berwyn ir kitus 
Chicagos vakarinius priemies
čius, lapkričio 22 d. laidoje 
plačiai aprašė Ciceroje gimusį ir 
prieš 65 metus į Lietuvą išvykusį 
dail. Daukantą, kuris praėjusią 
vasarą čia buvo atvykęs pirmą 
kartą paviešėti.

Rašinys, kuris pailiustruotas 
Ed. Sulaičio daryta dailininko 
nuotrauka, įdėtas laikraščio pir
mame puslapyje, kaip svarbiau
sias to numerio rašinys. Jame ci
tuojama Sulaičio laikraščiui pa
teiktoji medžiaga apie šį tolimą 
svečią. Šiltai atsiliepta apie daili
ninką ir Lietuvą.

Dėl gastrolių Lietuvoje
Jau septynerius metus gyvuo

jantis Chicagos “Vaidilutės” tea
tras per savo veikimo laikotarpį

LIETUVIŲ FONDO
DOVANA 
KAUNO 
KONSERVATORIJAI

1993 m. vasario 7 d. minėsime 
Kauno konservatorijos įkūrimo 
60-mėtį.

Jubiliejinių naujųjų mokslo 
metų pradžioje mus pasiekė 
džiugi žinia iš Chicagos. Lietu
vių Fondas Kauno konservatori
jai skyrė $3,000 reikalingo in
ventoriaus įsigijimui.

Šiandieninėmis Lietuvos sąly
gomis tai didelė suma, svari pa
galba, už kurią konservatorijos 
pedagogų, studentų ir savo var
du nuoširdžiai dėkoju.

Su pagarba, 
dekanas doc. R. Čepinskas

Artėja šventės. Kaip dovaną 
savo draugams bei artimie
siems užsakyk Darbininką.

VISUR‘>

Lietuvos Krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius kal
ba Lietuvių Tautiniuose namuose Chicagoje Amerikos Lietu
vių Tarybos suvažiavime spalio 31d. Dešinėje: G. Lazauskas 
ir A. Šūkis. Nuotr. Ed. Šulaičio

Našlaičių būrys žiūri į jas, stebi. 
Jos niekados nebuvo jiems tokios 
gražios, tokios pilnos vilčių, 
gražios ateities... Tyliai “mama” 
pajudina kiekvieno užsimąsčiu- 
sio jauną petį, ir visas būrys, nu
leidęs galvutes, grįžta toliau tęsti 
savo pamestos vaikystės gyveni
mą. Tai SOS — Lietuvos Vaikai.

Nepamirškime jų. Jų ateitis 
priklauso nuo mūsų meilės 
mažajam Lietuvos piliečiui, iš
mestam į gyvenimo patvorį žmo
gui, lietuviui!

Jų adresas: “Agentūra — SOS 
Lietuvos Vaikai”. Vilnius. Mėsi
nių g-vė 9, tel. o (122) 221170, 
FAX. 223770. Stovyklos telef. 
779164.

Juozas Abaras-Starėnas 

yra paruošęs nemaža premjerų 
ir du kartus dalyvavęs Š. Ameri
kos lietuvių teatro festivaliuose, 
kuriuose laimėjo atžymėjimų.

Ateinantį pavasarį numatytos 
šio teatro gastrolės Lietuvoje, 
parodant P. Vaičiūno dramą “Pa
triotai”, kurią Chicagoje su
režisavo Klaipėdos teatro vyr. 
režisierius Povilas Gaidys.

Dėl šių gastrolių teatro direk
torė Ona Šulaitienė kalbėjosi su 
rež. P. Gaidžiu Klaipėdoje, o 
taip pat ir su Lietuvos kultūros 
ir švietimo ministeriu Dariumi 
Kuoliu Vilniuje ir kitais.

Videojuosta apie rinkimus
Jaunimo Centro Moterų klu

bas po savo dirbinių parodos ati
darymo Čiurlionio galerijoje 
lapkričio 20 d. surengė videofil
mo demonstravimą iš Seimo rin
kimų Lietuvoje.

Juostą pagamino vilnietis foto
grafas Viktoras Kapočius, o ją 
parūpino Ed. Šulaitis. Žiūrovai 
turėjo retą progą iš arti stebėti 
taip daug dabar diskutuojamus 
rinkimus Lietuvoje, kurie savo 
pasekmėmis buvo labai netikėti 
nei ten, nei čia.

Maloniai kviečiame atsilankyti į 
Connecticut Lietuvių Bendruomenės rengiamą 

š. m. gruodžio 31 d., 9 v. v. Šv. Juozapo mokyklos 
didžiojoje salėje (29 John St., VVaterbury, CT)

Naujų Melų sutikimo balių
Programoje: 

iškilminga vakarienė, šampanas ir 
atsinešti kilnieji gėrimai pagal savo skonį.

. Šokiai grojant populiariam JOE ROGERS orkestrui.
Jėjimo rezervacijomis pasirūpinama iki gruodžio 26 dienos. 
Bilieto kaina 35 dol. asmeniui.. Rezervacija užtikrinama iš 
anksto užsimokėjus. Dėl stalų Ir bilietų rezervacijų skambinti

Juozas Karmūza — 203 457-1236,
Vytas Trečiokas — 203 529-6804, 
Antanas Paliulis — 203 756-1874.

APYGARDOS VALDYBA

(

ALTo metinis suvažiavimas
Amerikos Lietuvių Taryba 

(ALT) spalio 31 d. Lietuvių Tau
tiniuose namuose Chicagoje su
rengė savo 52-jį suvažiavimą, 
kuriame dalyvavo 38 atstovai ir 
apie 60 svečių. Jam pirmininka
vo A. Mažeika, iš Los Angeles, 
A. Šūkis, iš St. Petersburgo ir 
K. Oksas, iš Chicagos.

Ilgesnį pranešimą padarė ALT 
pirm. Gražvydas Lazauskas. 
Taip pat buvo ir kitų valdybos 
narių bei ALT atstovo VVashing- 
tone J. Genio pranešimai. Pa
teiktas ir ALT iždo globėjų pra
nešimas. Po to buvo pasisakymai 
dėl pranešimų, rezoliucijų 
priėmimas ir kt.

Daug dėmesio sukėlė Lietu
vos Krašto apsaugos ministerio 
Audriaus Butkevičiaus praneši
mas ir jo atsakymai į klausimus. 
Svečias pareiškė savo nuomonę 
dėl rinkimų Lietuvoje ir Lietu
vos ateities, laimėjus LDDP 
partijai. Jis bandė į viską žiūrėti 
objektyviai, tačiau kai kurie pak- 
lausėjai vis tiek liko nelabai pa
tenkinti jo atsakymais.

Iš iždo tikrintojų pranešimo 
paaiškėjo, kad ALTo finansinis 
stovis netaip blogas ir kasoje bei 
bankuose yra apie $63 tūkstan
čiai. Tačiau tikrintojai rado rei
kalą pareikšti, kad, mažėjant au
koms, rekomenduotina, jog kai 
kurios, ypač kelionių, išlaidos 
turėtų būti vengiamos. Taip pat 
pridėjo, kad kai kurioms išlai
doms trūksta sąskaitų ar grįžusių 
čekių.

Suvažiavimas baigtas toje 
pačioje salėje įvykusiu pobūviu.

Iškovojo meisterio vardą
Lapkričio 1 d. Lituanicos fut

bolo komanda iškovojo I vietą 
Chicagos ir apylinkių futbolo ly
gos aukščiausioje divizijoje, ku- 
rioje rungtyniauja geriausios 
vienuolikės, jų tarpe ir lenkų Ea- 
gles komanda, nekartą buvusi 
JAV mėgėjų futbolo taurės nu
galėtoja.

Ši pergalė pasiekta pirmą kar-

(nukelta į 6 psl.)

— Prel. Vaclovas Grauslys, 
Šiluvos klebonas ir Raseinių de
kanas, lapkričio 4 d. mirė Kauno 
ligoninėje. Velionis buvo gimęs 
1913 m. kovo 17 d., kunigu įšven
tintas 1940 m. birželio 16 d.

— Lietuvos oro linija duoda 
nemokamai Lietuvos Vaikų Vil
tis į JAV gydytis atvykstantiems 
vaikams, motinoms/tėvams 
skrydžio bilietus iš Vilniaus į 
Frankfurtą ir iš Frankfurto į Vil
nių. Iki šių metų galo Lietuvos 
oro linija bus atskraidinusi 25 
Lietuvos Vaikų Viltis globoja
mus invalidus vaikus.

— Virginija Džiovėnienė, iš 
Mažvydo Lietuvos Nacionalinės 
Bibliotekos Vilniuje, yra atvyku
si keliems mėnesiams į Lituani
stikos Tyrimo ir Studijų Centrą 
Chicagoje. Čia ji pradėjo katalo
guoti apie 6,000 iš Lietuvos 
įgytų knygų, kurios papildys Pa
saulio Lietuvių Archyvo ir kitų 
Centro padalinių rinkinius, jau 
gerokai viršijančius 100.000 
tomų. Džiovėnienė Vilniuje va
dovauja LNB katalogavimo sky
riaus užsienio literatūros sekto
riui.

— Lietuvos kūdikiams, gimu
sioms su sutrikimais, Catholic 
Medical Mission Board organi
zuoja neurovystymosi terapijos 
programą, kuriai vadovauti yra 
pakviestas logopedas Arimas 
Ciuberkis. Ieškoma asmenų, ku
rie yra Certified Pediatric Neu- 
rodevelopmental terapistai ir 
norėtų įsijungti į šią programą. 
Turintys šias kvalifikacijas 
prašomi kreiptis adresu: Mrs. 
Rasa Razgaitis, Program Servi- 
cers Dept., Catholic Medical 
Mission Board, 10 West 17th 
St., New York, NY 10017. Tel. 
(212) 242-7757.

— Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės būstinės Vilniuje 
adresas yra toks: Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, Gedimino 
Pr. 53, kamb. 215. 2026 Vilnius, 
Lithuania. Telef. 613441. Fax7- 
0122-226896.

— Stasys Miknius, gyvenęs 
New London, CT, lapkričio 20 
d. žuvo St. Petersburg, FL. Pa
laidotas Putnam, CT, “Dangaus 
Vartų” kapinėse. S. Miknius ke
liolika metų buvo LB New Lon
dono apylinkės valdybos pirmi
ninkas, keletą metų Alkos direk- 
toriato iždininkas ir Alkos išlai
kymo fondo valdybos iždininkas. 
Nuliūdime liko žmona Elena, 
dukros Laima ir Angelą su šei
momis.

— Ieškomi Teofilė Urban - 
Urbonienė ir jos vaikai: duktė 
Ona ir sūnus Petras. Iki 1962 m. 
gyveno Brooklyne. Duktė buvo 
ištekėjusi ir jos pavardė galėjo 
būti Sleder. Ieško Lietuvoje gy
venanti Teresė Lukauskienė, 
kurios motina buvo Uršulė 
Šiugždaitė-Lukoševičienė. Žiną 
apie šiuos asmenis prašomi pra
nešti: Teresė Lukauskienė, Jot
vingių g. 9, bt. 14, Kaunas, Lith
uania.

— Nauji “Darbininko” skaity
tojai: T. Juozitis, Boonton, NJ; 
M. Spuras, Baltimore, M D; L. 
Karmazinas, St. Petersburg, 
FL; G. R. Ambrazaitis, Montva- 
le, NJ. Sveikiname naujus skai
tytojus ir dėkojame užsakyto
jams. “Darbininko” metinė pre
numerata visiems $30 metams.



-• 3Y?Z

MIUZIKLAS “BIG RIVER 
— ASF ŠEDEVRAS

(atkelta iŠ 4 psl.)

Reiktų išgirti, pavardėmis iš
minėti visų technikinj personalų, 
bet mažai tuo skaitytojus tesušil- 
dyčiau. Užjuos visus gal užtenka 
per petį patapšnoti tik režisie
riui, ASF meno vadovui Kent 
Thompson, nes juk jis ir vertas 
didžiausio pagyrimo, kad sceno
vaizdis, apšvietimas, visos kitos 
priemonės čia sudarė beveik to
bulybę.

Pastatyme veikia apie 30 as
menų ir jie atlieka daugiau kaip 
60 vaidmenų. Jei ne programos 
lankstinukas, nurodųs, kuris ak
torius turėjo po dvi ar tris roles, 
net nesusigaudytumėm, kad tai 
buvę kiti žmonės — taip greitai 
užkulisiuose jie buvo perren- 
ginėjami. Nuostabus masinių 
scenų choreografinis tikslumas, 

ansambliškumas. Choristai —

“ūkininkai” bei jų vergai nedai
navo nustėrę, o scenų užliedami 
savotiškai šoko, dainuodami 
judėjo, vaikščiojo, lakstė. Nie
kur nepastebėjome mažiausios 
klaidelės, susimaišymo, netikru
mo. Didžiausių įspūdį paliko 
vergų negrų judesiai scenos gilu
moje, medvilnę renkant.

! 
išskirti du pačius pagrindinius ir pabėgusį vergų Jim, lygiai gerai Juan. Viši jie ASF vaidina ir dai- 
šalia jų — vienų merginų. suvaidino William Bany Scottpę; uuoja pirmų kartų.

Šį nuostabų miuziklo spektak
lį penki Sunny Hills lietuviai iš
gyvenome šeštadienį, lapkričio 
28 d. Kiekvienų dienų po du “Big 
River” spektaklius vyks iki 
gruodžio 27 d. Žinau, kad “Big 
River” buvo statytas New Yorko 
Broadway. Kaži, ar išdrįs Missis- 
sippi upę į scenų perkelti provin
cijos teatrai? ASF išdrįso, ir 
sukūrė šedevrų.

Pats pagrindinis, beveik tris 
valandas nuo scenos nepasi
traukęs, tai Huckleberry Finn. 
Jo rolę dideliu temperamentu ir 
įsijautimu atliko John Kozeluh. 
O nuolatinį jo plausto draugų,

Puikūs buvo jų duetai. O kai 
Scott užbaigdavo bet kurį savo 
solo, publika palydėdavo katučių 
audra. Lygiai tokiu nuostabiu, 
dideliu balsu porų kartų pasi
reiškė medvilnę renkančių ver
gų choro solistė Kūnberly Ja-

CHICAGOS PADANGĖJE
(atkelta iš 5 psl.)

tų šio klubo 42 metų gyvavimo 
laikotarpyje. Paskutinėse rung
tynėse įveikta čekų Spartos vie
nuolikė 2-0, o įvarčių autoriai 
Gytis Kavaliauskas ir Virgis 
Zuromskis — abu buvę Vilniaus 
Žalgirio jaunių komandos žaidė
jai, šiuo metu gyvenantys Chięa- 
goje ir talkinantys Lituanicai.

Ilgame ASF sezone (beveik iki 
rugpjūčio vidurio) bus pastatyti 
dar šie veikalai: Lorraine Han- 
sberry “A Raišio in the Sun”, 
Thorton Wilder “Our Town”, 
Noel Coward “Blithe Spirit”, 
William Shakespeare “A Mid- 
summer Night’s Dream”, “Hen
ry IV, Part 1”, “Henry TV, Part 
2 ir John MacNicholas “Du
rnas”. Gauti informacijų ar užsa
kyti bilietus galima paskambinus 
neapmokamu telefonu: 1-800- 
841-4273.kavimų palydėjo jau senokai Chi

cagos lietuvių tarpe besireiš
kiantis kitas kaunietis muzikas 
A. Bamiškis, kuris pabaigai visus 
pakvietė vienų dainų kartu sudai
nuoti.

Jau nėra “Paramos”
Ne vien Marąuette Parko lie

tuviai gyventojai, bet ir tau
tiečiai visoje Chicagoje bei apy
linkėse pasiges stambios ilgų lai
kų gyvavusios maisto ir gėrimų 
parduotuvės — “Paramos”. Ji 
užsidarė liepos mėnesį, ir. tai ne
buvo nelauktas įvykis, bet suriš
tas su lietuvių mažėjimu toje ko
lonijoje.

Jau ilgas laikas buvo kalbama 
apie galimų užsidarymų, bet sa
vininkas vis nesusitardavo su 
pirkėjais, o be to — bet kam ir 
nenorėjo parduoti. Dabar tose 
patalpose įsikurs medicinos cen
tras. - •

“Paramos” savininkais yra 
buvęs žum. J. Janušaitis kartu 
su J. Mažeika. Pirmajam iš
sikėlus į Floridų, jau ilgų laikų 
“Paramos” savininku buvo tik 
viena Mažeika su žmona Anice
ta. Čia tautiečiai galėjo nusi
pirkti ne tik maisto ir gėrimų, 
bet ir lietuviškos spaudos, kurios 
čia buvo labai gausu iš viso pa
saulio. Čia buvo ir tautiečių su
sitikimo vieta, nes atvykę apsi
pirkti, turėdavo progos pasi
kalbėti su pažįstamais bei drau- (

Labai tiksliai buvo žaidžiama 
šviesomis. Saikingai naudoti gar
so efektai. Pavyzdžiui, prieš 
didįjį lietų, prieš audrų, su
griaudė tik vienintelį kartų ir ab
soliučiai užteko. O būna pastaty
mų, ypač mėgėjų teatruose, kad, 
kai jau užeina audra, tai griau
dėja, žaibai blykčioja, publikų 
gųsdindami, kelias minutes. 
^Nesiimsiu prisMnėti ir v^sų firtMtafokai

yra iš Lietuvos, ir be jų talkos, 
žinoma, apie tokį laimėjimų nie
kada nebūtų buvę galima nė syų- 
joti. Tarp jų yra ir pats geriausias 
komandos įvarčių medžiotojas- 
Rolandas Urbonavičius, pa
siekęs beveik pusę visų koman
dos pelnytų įvarčių (12). Rudens 
rate lietuvių vienuolikė nepa
tyrė nė vieno pralaimėjimo, , o 
per visus metus tik vienų kartų 
turėjo nusileisti varžovams. Li- 
tuanica surinko 26 taškus ir 28- 
13 įvarčių santykį.

Klubo vadovybė džiaugiasi šia 
pergale ir tautiečių iš Lietuvos 
talka, kuri įgalino Lituanicų pasi
puošti meisterio vardu. įvykis 
bus labiau atžymėtas klubo me
tiniame baliuje-pobūvyje, kuris 
rengiamas lapkričio 28 d. Pasau
lio lietuvių centre Lemonte. >

aktorių, taip puikiai, kaip 
minėjau, atlikusių net po kelis 
(statistų ir ne statistų) vaidme
nis. Tik visgi noriu pavardėmis

DARBININKO SKAITYTOJAM
Skaitytojams palengvinti išsiųsti prenumeratų, dedamas 
šis

□
□

įrėmintas lapelis. Prašome jį išsikirpti, užpildyti ir 
drauge su čekiu pasiųsti adresu:

DARBININKAS
341 Highland Blvd., Brooklyn, N Y 11207

Prašau pratęsti prenumeratų 1993 metams......$30.00
Atsilyginu už 1992 metus .................................$20.00
Atsilyginu už 1991 metus .................................$20.00

Vardas ir pavardė ...................................................................

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

Siunčiu už prenumeratų

Už kalendorių ................

Aukoju spaudai stiprinti

$......

$.....

Viso $..

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĖLIS (angliškai) 
INTRODUCTION TO MODERN UTHUANIAN, 
nauja laida.......... ..................................................

Prie šios knygos įkalbėti pagalbiniai tekstai 
į keturias kasetes 
MOTERIS SU BALTU CHALATU (35 apsakymai iš 
autorės pergyvenimų dirbant ligoninėse) 

Dr. K. Paprockaitė - Šimaitienė, 494 psl...........
KARAS BRAUKIA KRUVINĄ AŠARĄ, II Pasaulinio 
karo dienoraštis, daug aprašymų iš Hanau 
(Vokietijoje) stovyklos gyvenimo - A. Gustaitis 
940 puslapių su nuotraukomis ir žemėlapiais, 
su persiuntimu........................................................

ŠVENTASIS RAŠTAS, SENASIS TESTAMENTAS, 
Pranašų knygos, vertė prof. kun. A. Rubšys, 
670 psl.....................................................................

ATGAVĘ VILT), Pertvarkos tekstai, 
Vytautas Landsbergis, 227 psl...........................

ATEITININKAI KOMUNISTŲ IR NACIŲ KANKINIAI, 
L. Kerulis, P. Narutis, J. Prunskis, 246 psl............

KELIAUJAME ABU, MĖNULI, Aleks. Rodžius, 
astrologijos eilėraščiai, 64 psl.............................
LAIKO PAGRĖBSTAI, atsiminimai, VI. Kulbokas,. 
UETUVOS ŽEMĖLAPIS, didelio formato, 
(J. Andriaus)...........................................................

ANGLŲ - LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNAS...................
LIETUVIŲ - ANGLŲ KALBŲ ŽODYNAS...................
ANAPUS HORIZONTO, Australiškos apysakos - 
Ava Saudarglenė, 189 psl..................................

ŠAUS, KURIOJE GYVENAM, kelionių po JAV 
įspūdžiai, V. Šalčiūnas, 296 psl..........................
BERŽAS UŽ LANGO, romanas.
Dalia Mackiallenė, 324 psl..................................

NAKTIS, trijų veiksmų drama, J. Gliaudo...........
UGNIS IR ŽODIS, poezija su iliustracijomis, 
didelio formato, V. Kazokas, 94 psl.................
GROBIO IR NAIKINIMO ŽYGIS, Z. Roulinaitis......
BALTŲ KALBŲ BRUOŽAI IBERŲ PUSIASALY, 
Jūratė Statkutė de Rosales...............................
VAIVOS JUOSTA, eilėraščiai ir dialogai, 
J. Rūtenis, 134 psl................................................
PRIE VILTIES KRYŽIAUS, Juozas Prunskis..............
KOVO KETVIRTOJI, Jurgis Gliaudo.....................
TANKĖJANTI ŠVIESA, eilėraščiai, originalai 
ir vertimai, Tomas Venclova.............................

DIDYSIS VARPININKAS VINCAS KUDIRKA, 
Aleksandras Merkelis..........................................

VISAIP ATSITINKA, A. Galliušis..............................
MARGO RAŠTO KEUU, (Darbininko premijuota 
apysaka), Alė Rūta, 281 psl..............................
UETUVOS VALSTIEČIAI LIAUDININKAI,
Juozas Audėnas..................................................

LEMTINGOS DIENOS, apysakos. 
Jonas Jašauskas, 187 psl...................................
IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI, Evangellnlai 
mąstymai, eilėraščiai, K. Trimakas........~........

Šios knygos gaunamos Darbininko Administracijoj. Galima užsakyti 
skambinant telefonu (718) 827-1351 arba rašant Darbininko 

administracijai - 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207. Galima 
nesiųsti iš anksto čekio, nes nežinome, kiek kainuos persiuntimo 
išlaidos. Kai išsiųsime užsakytas knygas, tada išsiųsime lt sąskaitą.
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NAUJAUSIOS KNYGOS
TIKIU, Katalikų Tikybos Vadovėlis Mokyklai, su spal
votomis nuotraukomis ir piešiniais. Vertimas iš italų 
kalbos, kun. S. Jurčys, OFM. 5 dalys, kiekvienos kaina 
tik $5.00.
MY DICTIONARY - MANO ŽODYNAS, geriausia 
dovana vaikams ar anūkams išmokti lietuviškai ar 
angliškai, daugiau kaip 1400 pavadinimų angliškai ir 
lietuviškai, kiekvienas turi po spalvotą piešinį, kaina 
tik $20.00.
Idėjų Sankryžoje, Kritinis skerspjūvis,
Antanas Poškus. Kaina $6.00.

Šios knygos gaunamos Darbininko Administracijoj. Galima 
užsakyti skambinant telefonu (718) 827-1351 arba rašant 
Darbininko administracijai - 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207. Galima nesiųsti iš anksto čekio, nes nežinome, kiek 
kainuos persiuntimo išlaidos. Kai išsiųsime užsakytas knygas, 
tada išsiųsime ir sąskaitą.

Popietė Seklyčioje
Beveik kiekvieno trečiadienio 

popietę Marąuette Parko rajoje 
esančioje “Seklyčioje vyksta ren
giniai, kurie yra'didžiumoje skir
ti vyresniojo amžiaus tau
tiečiams. ’

Spalio 21d. popietėje atsilan
kiusieji (o jų buvo pilna salė) 
buvo supažindinti su kauniete 
Liucija Atkočiūniene, jau ilgesnį 
laikų viešinči’a Chicagoje. Ji Kau
no meno mokykloje yra studija
vusi tapybų, muzikų ir dainavi
mų. Ji parodė jau Amerikoje nu
tapytus savo paveikslus (dalis iš 
jų didelio dydžio), padainavo ir 
pasmuikavo..

Popietę pradėjo jos organiza
torė Elena Sirutienė. Supažindi
no su menininke, o taip pat ir su 
jos paveikslais, kurie “Seklyčio
je” buvo išstatyti. Galima buvo 
įsitikinti, kad viešnia turi neblo
gų dailės mokyklų ir piešti suge
ba. Gražus atrodė buv. Lietuvoj 
teisingumo ministerio Šilingp 
žmonos portretas, kurį užsakė 
salėje buvusi jos duktė Galinda 
Šilingaitė, Chicagos šaulių 
veikėja. «

Atkočiūnienės dainas ir smuįx_

lodo ■ *
E, Sulaitis

ATGIMUSIOS

Jūs galite namuose klausytis » 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite trijų 
kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
. tikužl7dol.

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti 

Darbininko administracijai
9 vai. - 4 vai. p. p. 
tel. 718 827-1351

arba rašyti: T“ 
Darbininkas (administr.)

341 Highl and BĮ v d.
Brooklyn, NY 11207 i I

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A VENDE 

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

WE DELIVER 
296 • 4130

ę

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO 

atlanta IMPORT EXPORT 
Trumpiausias kelias į Lietuvą 
SIUNTINIAI | LIETUVA 

SIUNTINIAI PRISTATOMI l NAMUS
NEW YORKE, KREIPKITĖS 1 MŪSŲ ATSTOVĄ I 

TEL. (718) 235-5272
355 Highland Boulevard 

Brooklyn, NY11207
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL. 

1-800-775-SEND
IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE (312) 434-2121

W. a/fg/tto IMPORT EXPORT, 1902;

PRADEKITE NAUJUS METUS TAUPIAI:
Žemesnes kainos telefoniniams skambinimams į -

* Lietuvą
* bet kur Amerikoje
* daugiau kaip į 180 pasaulio krantų

Jū'siį ypatinga parama jgalino mus patrigubinti linijas j Lietuvą. Norėdami 
atsidėkoti esamiems ir būsimiems klijentams, mes suteikiame papildomą 
nuolaida -10% - telefonavimui | Lietuvę gruodžio ir sausio mėnesiais.

Palyginimas 10-ties minučių, pokalbio

From ACC AT&T SPRINT MCITo

New York: Chicago 1.90 2.30 2.30 2.30
New York S t. Petersburg, FL 2.00 2.40 2.46 2.36
New York Los Angeles, CA 2.10 2.50 2.50 2.49
New York Boston 1.80 2.20 2.20 2.20
New York "^ithuania* 14.60** 17.33 16.65 17.32

, K £ ų..
L' ')

♦ Rates based on daytime calls between 7:00 a.m. and 1:00 p.m. ACCs rates are 
even lower for your night and weekend calls.

*♦ Special discount rate for December and January

ACC Long Distance skiria 3% Jūsų telefoninių išlaidų Lietuvos Respublikos 
Ry<ių Ministerijai.

Nuo 1981 metų, ACC Long Distance Corp. teikia telefoninį aptarnavimu 
gyvenantiems Šiose valstijose: Illinois, Massachusetts, New York, Connecticut ir 
Kanadoje.

TAUPYKITE! TAUPYKITE! TAUPYKITE!

Nėra jokių mėnesinių ar kokių 
nors kitiį, papildomų, mokesčių.

•i

rACC
t JA

Prašome skambinti: 
Romai Česonienei 1-800-388-3414 

arba
Coileen McNair 1-800-456-6006



MIRĖ PRANCIŠKONAS 
VYTAUTAS J. BALČIŪNAS

St. Petersburg, FL, gruodžio 
1 d. mirė Tėv. Vytautas Juozas 
Balčiūnas, OFM, Lietuvių misi
jos kapelionas. Prieš tai jam 
buvo padaryta vėžio operacija.

Gruodžio 3 d. jis buvo pašar
votas Šv. Vardo bažnyčioje, kur 
būna pamaldos lietuviams. 
Gruodžio 4 d. parvežtas į Brook- 
lyno vienuolynų ir pašarvotas ko
plyčioje. Tų vakarų buvo mišios 
už velionį. Dalyvavo vienuolyno 
bendruomenė.

Šeštadienį, gruodžio 5 d., 9:30 
vai. ryto laidotuvių koncelebra- 
cines mišias aukojo vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, pranciškonų 
provinciolas Tėv. Placidas Ba
rius, OFM, Brooklyno vienuoly
no viršininkas Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM. Suoluose dar 
sėdėjo 11 kunigų vienuolių ir su
važiavusių iš apylinkės.

Pamokslų pasakė provinciolas 
Tėv. Placidas Barius, OFM, ryš
kindamas mirties prasmę žmo
gaus gyvenime. Mišiose taip pat 
dalyvavo ir Belleville vyskupijos 
kancleris prel. Sullivan, atsiųs-
tas tos vyskupijos vyskupo. Jis 
taip pat tarė atsisveikinimo žodį, 
nes velionis 12 metų dirbo toje

A.t A.
Mielam broliui skautininkui

GEDIMINUI SURDĖNUI 
amžinybėn iškeliavus, jo žmonai Danutei, 
sūnums ir dukroms: Laimai, Alei, Vytui, Dainai 
ir Linui bei jų šeimoms reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime.

New Yorko Vyr. Skaučių Židinys VILIJA

Mielam draugui
A.+ A.

GEDIMINUI SURDĖNUI
iškeliavus, amžinybėn, žmoną Danutę, dūk- 
teris, sūnus bei visą šeimą užjaučiame ir kartu 
liūdime.

Irena ir Mindaugas Jankauskai

A.t A.
GEDIMINUI SURDĖNUI,

’Bridges' žurnalo iždininkui, mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame jo žmoną Danutę, sūnus ir dukras: 
Laimą, Alę, Vytą, Dainą ir Liną bei kitus gimines 
ir artimuosius. Visi jungiasi į bendrą liūdesį, 
a.a. Gedimino netekus.

JA V LB Krašto valdyba, 
"Bridges" žurnalo redakcija 
ir administracija

A.t A.
Skautininkui GEDIMINUI SURDĖNUI

mirus, jo žmonai v.s. Danutei, Seserijos 
Garbės Gynėjai, vaikams Linui, Alei, Da
nutei, Laimai, Vytui ir jų šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu nuoširdžiai liūdime.

v.5. Birutė Banaitienė, 
Seserijos Vyriausia Skautininke,

ir
Vadija

Mielam gimnazijos ir ilgų tremties Vakaruose 
metų klajonių draugui 

A.t A.
GEDIMINUI SURDĖNUI

mirus, jo žmoną Danutę ir visus šeimos 
narius jų liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Jonas ir Ariane Bortkevičiai

A. t A.
STASIUI MIKNIUI

iškeliavus amžinybėn, liūdi ir reiškia užuojautą 
jo žmonai Elenai, dukroms Laimai ir Angelai 
bei jų šeimoms

Alkos direktoriatas ir
Alkos išlaikymo fondo valdyba

Tėv. Vytautas J.
Balčiūnas, OFM

vyskupijoje, buvo East St. 
Louis, IL, Nekalto Marijos Pra
sidėjimo lietuvių parapijos kle
bonas. Svečias amerikietis 
kalbėjo angliškai, prisiminda
mas, kaip velionis buvo uolus 
kunigas, gražiai patarnavo vietos 
lietuviams.

Mišiose taip pat dalyvavo ir
būrelis pasauliečių, kurie palai
ko artimesnius ryšius su vienuo
lynu.

Po mišių velionį išlydėjo į Šv. 
Jono kapines, kur pranciškonai 
turi savo sklypų ir kur yra palai
doti visi Amerikoje mirę lietu
viai pranciškonai. Pastatytas ten 
ir dail. V. K. Jonyno suprojek
tuotas paminklas. Kapinėse mal
das sukalbėjo Tėv. Placidas Ba
rius, OFM, sugiedota Viešpa
ties Angelas.

Pūtė šaltas vėjas, nešė pirmas 
snaiges. Jos krito visur ir taip 
užbaigė šio žmogaus viešnagę 
žemėje.

Iš kapinių visi grįžo į vienuoly
nų, kur valgomajame buvo polai- 
dotuviniai pietūs.

Iš Kennebunkporto buvo 
atvažiavęs provinciolas ir dar - 
keli pranciškonai.

-o-
Tėv. Vytautas Juozas Balčiū

nas, OFM, buvo gimęs 1917 m. 
lapkričio 20 d. Rokiškio apskrity
je. Aukštaičių tarmės įtaka 
lydėjo jį visų amžių, — vis nu
spalvindavo savo tarme daugelį 
žodžių.

PRIEŠKALĖDINIS APREIŠKIMO 
CHORO POBŪVIS

Sekmadieniais Apreiškimo 
parapijos choro nariai, tuojau po 
sumos, skuba į choro kambarį ir 
ten repetuoja. Bet gruodžio 6- 
ųjų jie ten rinkosi ne repetuoti, 
o šeimyniškoje nuotaikoje pa
bendrauti ir pasivaišinti.

Tik įėjus į choro kambarį, tuo
jau krito į akis kalėdiniais ži
bučiais padabinta eglutė ir šven
tiškai papuošti stalai. Tai pasi
darbavo choro parengimų šeimi
ninkė Veronika Kazlauskis.

Choro pirmininkas Constanti- 
ne J. Kazlauskis, pasveikinęs su
sirinkusiuosius, pakvietė parapi
jos klebonų kun. Vytautų Palu
binskų sukalbėti maldų.

Klebonas kalbėjo: “...Viešpa
tie, Tavo valioje esame, todėl 
kreipiamės į Tave ir prašome, 
kad Apreiškimo choras dar ilgai 
nepaliautų Tave giesme garbi
nęs”.

Choro vardu, valdybos sekre
torė Nijolė Baltrulionis klebonui 
ir choro vadovei muzikei Ginta
rei Bukauskienei įteikė visų cho
ristų pasirašytus kalėdinius svei
kinimus.

Prisimintas netikėtai ir staigiai 
miręs choristas, bosas Kazimie
ras Skobeika. Kiek pavėlavęs 
atėjo ir buvęs Sv. Jurgio lietuvių 
parapijos klebonas, emeritus 
kun. Bruno Kruzas. Jis gyvena 
šios parapijos klebonijoje ir kiek 
gali talkina klebonui. Paskutiniu 
laiku buvo kiek sunegalavęs. Jis 
sutiktas plojimais, ir jam sugie
dota ilgiausių ir sveikiausių 
metų.

A.t A.
Dr. JADVYGOS URBANAVIČIŪTĖS 
mirties 5 metų sukakties proga už jos sielą 
Mišios bus aukojamos gruodžio 19 d., šešta
dienį, 11 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
Brooklyne. Draugai ir pažįstami prašomi prisi
minti ją savo maldose. *

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

A.t A.
EUGENIJAI KEZIENEI

mirus, Jos sūnui Romui Keziui, jo šeimai ir 
kitiems Velionės artimiesiems reiškia gilią 
užuojautą

Valė ir Bronius Nemickai

į pranciškonų ordinų įstojo 
1937 m. liepos 19 d. Amžinuo
sius įžadus padarė 1941 m. lie
pos 19 d. 1944 m. vasarų pasi
traukė iš Lietuvos, studijavo 
Mūnchene, kunigu įšventintas 
1944 m. gruodžio 21 d. Po karo 
buvo Bad Tolze, kur aptarnavo 
vietos lietuvius.

Iš Vokietijos buvo emigravęs 
į Australijų. Iš ten persikėlė į 
Amerikų. Kurį laikų buvo Gree- 
ne, Maine, Toronto, Brooklyno 
vienuolynuose. Prieš 15 metų 
buvo paskirtas į East St. Louis, 
IL, minėton Nekalto Marijos 
Prasidėjimo parapijom Ten iš
buvo 12 metų. Tada buvo per
keltas į St. Petersburg Beach, 
FL, į lietuvių misijų eiti kape
liono pareigų.

Visų laikų buvo sveikas ir tvir- 
(||tas. Mėgo gamtų, mėgo meške

rioti, bet jį pasigavo greitasis 
vėžys ir greit jį palaužė. Velionis 
buvo tylus, užsidaręs ir kuklus, 
stropiai atlikęs savo kunigiškas ir 
vienuoiliškas pareigas, (p.j.)

Toliau, besivaišinant Lino ir 
Birutės Šidlauskų pagamintais 
valgiais, buvo giedamos 
kalėdinės giesmės.

Apreiškimo bažnytinis choras, 
savo veiklų pradėjęs prieš 77 me
tus, bus bene vienas seniausių 
Amerikoje dar tebeveikiančių 
lietuviškoje parapijose. Jame yra 
tokių dainų ir giesmę mylinčių 
choristų, kurie choro eilėse jau 
išbuvę 30, 40 ir net 50 metų! Jie 
chorui yra didelis turtas. Gyve
nimas sparčiai rieda ir daro savo. 
Didelė choristų dalis jau yra su
laukę taip vadinamo brandaus 
amžiaus. Anksčiau ar vėliau 
reikės juos pakeisti, nes negi lei
sime, kad šis vienintelis New 
Yorke likęs dainos ir giesmės 
vienetas nutiltų!

Todėl parapijos klebonas kun. 
Palubinskas, choro valdybos pir
mininkas C. J. Kazlauskis ir cho
ro vadovė Bukauskienė kviečia 
visus balsingus asmenis, o ypa
tingai jaunimų, stotį į Apreiški
mo choro eiles. Dabar yra 
nemažai naujai atvykusių iš Lie
tuvos. Jie taip pat kviečiami ir 
laukiami.

Šiuo metu choras ruošiasi 
Kalėdoms. Kalėdų naktį, prieš 
Bernelių mišias, bus koncertas. 
Ištraukas iš J. S. Bacho Kalėdų 
oratorijos atliks choro solistas 
Paul Dulkė, alto smuikininkė Ri- 
tonė Ivaškaitė ir vargonininkė 
Gintarė Bukauskienė.

p. palys

ADOLFĄ ČAMPĘ ATSISVEIKINANT
Waterbury, CT, spalio 16 d. 

9 v. v. mirė šviesus ir judrus lie
tuvis Adolfas Čampė, palikęs žy
mius pėdsakus lietuviškų organi
zacijų veikloje, šiame mieste iš
gyvenęs per 40 metų. Palaidotas 
spalio 20 d. iš Šv. Juozapo 
bažnyčios lietuvių kapinėse Wa- 
terbury. Liko žmona Kazimiera, 
du sūnūs: Mindaugas Kazimie
ras ir Gediminas su šeimomis ir 
6 anūkai.

Velionis buvo gimęs 1910 m. 
liepos 23 d. vargonininko šeimo
je. Jo tėvas buvo Tomas Čampė, 
motina — Emilija Valiūtė-Čam- 
pienė. Tėvas buvo ne tik vargo
nininkas, bet ir mokytojas, vals
čių kooperatyvų ir prieglaudų 
organizatorius. Judrus ir veiklus 
žmogus, vargonininkavęs įvai
riose Žemaitijos bažnyčiose: 
Gaurėje, Mosėdyje, Švėkšnoje, 
Sedoje, Barstyčiuose, kur ir 
mirė 1936 m.

Sūnui Adolfui teko mokytis 
įvairiose mokyklose ir pagelbėti 
tėvui. Lankė aukštesniųjų tech
nikos mokyklų Kaune.Turėjo 
gražu boso balsų ir įsijungė į Įgu
los chorų. Choras buvo aukšto 
lygio, dainininkai buvo apmoka
mi. Tarnaudamas kariuomenėje 
pionierių batalione, vadovavo 
karių chorui.

Tada jis buvo parinktas studi
joms užsienyje, kad pasirengtų 
tekstilės inžinerijos profesijai. 
Siuntė į Klaipėdų, kad ten atliktų 
reikiamų praktikų. Ten jis daly
vavo St. Sodeikos vadovaujama
me chore, susipažino su “Vaidi
lutės” choro nare Kazimiera ir jų 
vedė.

NEW YORKE
Vytautas Vaitiekūnas, teisi

ninkas, gyvenęs New Yorko ar
tumoje, miręs 1984 m., parašė 

: daug straipsnių lietuvių tautos 
aktualiaiš klausimais, atsidėjęs 
sekė okupuotos Lietuvos gyve
nimų ir apie jį daug rašė. Jo 
straipsniai surinkti ir išleidžiami 
dviem tomais. Redakcinį darbų 
atliko Antanas Sabalis. Jau bai
giamos taisyti pirmojo tomo ko
rektūros. Leidinys vadinsis “Vi
durnakčio sargyboje”.

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 23 d., trečiadienį, 8 
vai. vak. New Yorko laiku per 
televizijų bus transliuojama Gae- 
tano Donizetti opera “L’Elisir 
d’Amore”. Pagrindiniai solistai: 
Luciano Pavarotti, Kathleen 
Battle, Juan Pons. Diriguoja Ja
mes Levine.

New Yorko filharmonija šie
met švenčia 150 metų sukaktį. 
Apie tai daug kalbama, rašoma. 
Iškilmingas sukaktuvinis kon
certas buvo gruodžio 7 d. Avery 
Fisher — filharmonijos salėje. 
Jis buvo transliuojamas per tele
vizijų ir per radijų.

Elena Kepalaitė, skulptorė, 
dalyvauja su vienu kūriniu “Stu
dija skulptūrai” didelėje dabar
ties amerikiečių meno parodoje. 
Iš 58 dalyvaujančių dailininkų ji 
yra vienintelė lietuvė. Latvių 
yra bent keletas. Paroda vyksta 
Broome Street Gallery, 498 
Broome St., New Yorke. Ji ati
daryta praeitų savaitę, priėmi
mas ta proga buvo lapkričio 28 d.

Charles Grubinskas, So. Bos
ton, MA, suprasdamas “Darbi
ninko” sunkų finansinį stovį, 
prenumeratų apmokėjo kaip ir 
kasmet, atsiųsdamas $100 čekį. 
Nuoširdžiam lietuviškos spau
dos rėmėjui labai dėkojame.

Gintaras Vitkus, kunigas 
jėzuitas, Kauno jėzuitų gimnazi
jos direktoriaus pavaduotojas, 
nuo 1992 m. rugsėjo mėn. iki 
1993 m. liepos mėn. Fordhamo 
universitete studijuoja mokyklų 
administravimų. Lydimas kun. 
prof. V. Jaskevičiaus, svečias 
aplankė Kultūros Židinį, pran
ciškonų spaustuvę ir “Darbini- 
ko” redakcijų.

Adolfas Čampė

Tekstilės studijuoti išvyko į 
Cekoslovakijų drauge su žmona. 
Ten jiem gimė pirmasis sūnus 
Mindaugas Kazimieras.

Giųžęs Lietuvon, buvo Švieti
mo ministerijos specialių mo
kyklų departamento sekretoriu
mi ir amatų mokyklos mokytoju. 
Atgavus Vilnių, buvo komandi
ruotas ten perimti esančias ama
tų mokyklas ir įvairius kur
sus. Vėliau bent keliose įmonėse 
ėjo vedėjo pareigas. Prieš pasi
traukdamas iš Lietuvos, vadova
vo tekstilės įmonei Biržuose.

Prasidėjus emigracijai, jis su 
šeima 1949 m. balandžio 29 d. 
atvyko į Amerikų, į Waterbury, 
kur gyveno jo žmonos dėdė. Čia 
jis įsikūrė, dirbo Chase Brass & 
Cooper Co., kur 1975 m. išėjo į 
pensijų. 1986 m. birželio 13 d. 
paminėjo savo vedybinio gyve
nimo 50 metų sukaktį.

Užaugino du sūnus. Mindau
gas Kazimieras įsigijo doktorato 
laipsnį iš atominės srities mokslų 
ir dabar eina atsakingas pareigas. 
Yra vedęs pianistę Dianų Papie- 
vytę, augina du sūr ’s. Jaunes
nysis sūnus Gedimi, .s, mecha- 
nikas inžimt.1 ū Kompiuterių 
specialistas, yra vedęs Audrę 
Keniausytę, su kuria augina du 
sūnus ir dvi dukras.

VVaterbury Adolfas visų laikų 
giedojo bažnytiniame chore ir 
kvartete, dažnai pavaduodavo 
vargonininkų A. Aleksį. Paskuti
niu laiku sekmadieniais vargoni
ninkavo lietuviškom pamaldom.

Nuo pat atvykimo į JAV įsi
jungė į lietuviškų veiklų. Padėjo 
suorganizuoti lietuviškų mokyk
lų ir tremtinių draugijų, kuri 
vėliau pasivadino Lietuvių 
Bendruomenės vardu. Buvo il
gametis ALTo skyriaus pirmi
ninkas, Tautos Fondo įgaliotinis, 
daug kartų perrenkamas to Fon
do revizijos komisijon. Aktyviai 
dalyvavo Fondo suvažiavimuose 
Kultūros Židinyje Brooklyne. 
Taip pat rūpinosi ramovėnų 
veikla ir buvo ilgametis jų pirmi
ninkas. Priklausė ir keletui ame
rikiečių organizacijų.

VVaterbury buvo paprotys, 
kad atskirų etninių grupių tauti
nių švenčių proga miesto burmi
stras vienai dienai paskelbdavo 
tos tautos iškilų asmenį. Adolfas 
Čampė tokiu burmistru buvo du 
kartus — 1977 ir 1992 m., kai • 
jau buvo 81 metų amžiaus.

Adolfas Čampė buvo mielas ir 
jautraus būdo žemaitis, visada 
bičiuliškas, vaišingas ir rūpestin
gas. Niekada neužmiršo to, kas 
svarbiausia, kas reikalingiausia 
— rūpinosi Lietuva ir jai tarnavo 
visų savo amžių. Praėjo savo gy
venimų, triūsdamas visų labui, 
skleisdamas gėrį ir meilę dalin
damas visiems.

Velionio žmona Kazimiera 
taip pat yra iš muzikalios šeimos. 
Jos brolis, Vytautas Račas, buvo 
Kauno operos solistas. Kazimie
ra turi gražų lyrinį balsų ir dai
nuoja įvairiuose choruose, daly
vauja įvairiose radijo programo
se skaitydama eiles. Veikia LFK 
Federacijos VVaterburio klube, 
buvo valdybos sekretorė, taip 
pat yra ir Putnamo seserų 
rėmėjų narė, (p.j-)
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: gruodžio 12 d., šeštadienį, 
1:15 v. popiet kavinėje skautų 
sueiga; gruodžio 13 d., sekma
dienį, 2 vai. kalėdinė popietė 
tiems, kurie yra neseniai atvykę 
iš Lietuvos ir sustoję ar apsigy
venę New Yorke. Popietė vyksta 
kavinėje. ..

Popiežius Jonas Paulius II 
Lietuvoje lankysis rugsėjo 4-7 
dienomis. Ta proga iš Amerikos 
rengiamos ekskursijos. Tokią ek
skursiją rengia Apreiškimo para
pija ir Vytis kelionių biuras.

Juozas Andriušis, praleidęs li
goninėje dvi savaites, gruodžio
4 d. grįžo namo ir toliau gydosi, 
prižiūrimas žmonos Elenos.

Pagal Vytauto Kašubos pro
jektą Vilniuje statys paminklą 
Lietuvos valdovui Gediminui. 
Ten buvo paskelbtas konkursas, 
buvo susiųsta įvairių projektų, 
pasirinktas Vytauto Kašubos 
projektas. Vytautas Kašuba yra 
žymus skulptorius, gyvena New 
Yorko Manhattano dalyje. Jo 
skulptūros puošia nemažai Ame
rikos bažnyčių. Taip pat yra 
sukūręs gražių medalių.

“Life” žurnalas praeitą sa
vaitę atspausdino ilgą 7 puslapių 
straipsnį apie Latviją, kaip ten 
auga antisemitizmas, kiek ten 
esą sunaikinta žydų. Straipsnis 
priekaištingas. Lietuviai šiame 
straipsnyje nepaminėti.

Apie pianisto Petro Geniušo 
koncertą, kuris buvo lapkričio 28 
d., “The New York Times” įver
tinimą išspausdino tik gruodžio
5 d. Rašo muzikos kritikas Alex 
Ross. Koncerto įvertinimas nei
giamas. Muzikai, kurie nusima
no apie piano muziką ir kurie 
buvo koncerte, yra priešingos 
nuomonės. Jų teigimu, Petras 
Geniušas yra tikrai geras piani
stas. Kritiko daromi priekaištai 
pianistui todėl, kad buvęs blogas 
instrumentas. Pianistas William 
Smiddy pažadėjo parašyti savo 
pastabas, kaip jis žiūri į šį kon
certą. Jam koncertas patiko.

Skautų tradicinės kūčios bus 
gruodžio 19 d., šeštadienį, 
Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje. Pradžia 6 v.v.

Lietuvos nepriklausomybės 
75 metų sukakties minėjimas 
1993 m. rengiamas iškil
mingas. Leidžiama minėjimo 
programa. Jos viršeliui sukurti 
rengėjai yra paskelbę konkursą. 
Premija 100 dol.

55 SVARAI MAISTO ŠVEN
TĖMS — cukrus, sūris, dešros, 
mėsa, šprotai, aliejus, kava ir kt. 
$98. 22 SVARAI mažesnis pake
tas $65. 22 SVARAI mėsos pro
duktai, aliejus $98. Prie visų 
maisto siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. TRANS- 
PAK, 2638 W. 69th St., Chica- 
go, IL 60629. Telef. 312 436- 
7772.

Kalėdų ir Naujų Metų šven
čių proga, kaip ir anksčiau, skai
tytojai yra kviečiami sveikinti 
savo draugus ir artimuosius per 
“Darbininką”. Jūsų sveikinimas 
tokiu būdu iš karto pasieks di
desnį sveikinamųjų skaičių, o 
Jūs sutaupysite laiko ir pinigų, 
kuriuos praleistumėte atvirukus 
pirkdami, rašydami, adresuoda
mi ir siųsdami. Už pridedamą 
auką spaudai stiprinti iš anksto 
dėkojame.

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa taria nuoširdų ačiū šiems 
asmenims už jų savanorišką tal
ką: Pranutei Ąžuolienei, Filo
menai Ignaitienei, Malvinai Kli- 
večldenei, Astai Lukoševičiūtei, 
Kostui Norvilai, Algiui Pliūrai, 
Ramunei Pliūrienei, Antanui Sa- 
baliui ir Pauliui Sabaliui.

LDK Birutės dr-jos narių su
sirinkimas įvyks gruodžio 13 d., 
sekmadienį, 2 vai. popiet Kazi- 
mieros Sventoraitienės namuo
se, 85-39 89th Street, Woodha- 
ven, NY. Telef. 718 849-0629.

Balfo 100-asis skyrius tebe
vykdo rudens aukų vajų. Iki šiol 
stambiausi aukotojai buvo: Hen
rikas ir Elena Andruškos - $400, 
Eugenijus Pakulis - $100, kun. 
Jonas Pakalniškis - $100, Jurgis 
Valaitis - $100, V. L. Milukai - 
$100, V. D. Anoniai - $100. Ral
fas laukia aukų iš visų, nes šelp
tinų skaičius visada yra didelis. 
Kiekviena auka Balfui brangi. 
Aukas siųsti: Balfas, P.O. Box 
81, Woodhaven, NY 11421.

A. a. Eugenijos Kezienės at
minimą pagerbiant, vietoje gėlių 
prie jos karsto aukojo “Laisvės 
Žiburio” radijui: po $100 — D. 
ir A. Šilbajoriai, M. ir Z. Rauli- 
naičiai, M. Shalins, A. ir J. Aly- 
tai, Al. Marcelynas, Lietuvių 
Katalikių 29 kuopa; $80 — M ote- 
rų Vienybė; po $50 — dr. V. ir 
M. Nemickai, A. Mackevičienė, 
G. Diržienė, Ed. Vaičiulis; $35 
— G. Penikas; po $30 — H. E. 
Andruškos, M. ir J. Klivečkos; 
po $25 — A. ir R. Cesnavičiai, 
O. Barauskienė, V. ir J. Jankau
skai; po $20— Ž. Jurienė, J. Kiz- 
nis, D. Ūzas, V. Maželis, Z. Ju- 
rys, D. ir J. Vaitkevičiai, B. ir 
A. Bagdžiūnai. Radijo vadovybė 
visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja.

Išnuomojamas kambarys su 
virtuve. Prie gero susisiekimo ir 
netoli parduotuvių. Gali gyventi 
pora arba pavieniai vyras ar mo
teris. Nuoma $200 mėnesiui. 
Skambinti 718 235-3961.

Jaunas gabus kompozitorius, 
iš Lietuvos, būtų labai dėkingas, 
jeigu kas iš Amerikos lietuvių 
galėtų jam padovanoti vartotą 
elektrinę 6 stygų gitarą (kairia
rankiui - lefty). Skambinti Sa
lomėjai, dienos metu 718-827- 
1352 arba vakare nuo 7 vai. 718- 
647-2054.

Efektingesnės paramos Lietuvai konferencijos simpoziumo “Parama Lietuvai akade
minėje ir mokslo srityse” moderatorius JAV LB vicepirmininkas mokslo reikalams dr. 
Vitolis Vengris pristato simpoziumo kalbėtojus. Iš kairės: dr. Petras Kaufmanas, prof. 
dr. Jonas Račkauskas, prof. dr. Regina Kulienė ir prof. dr. Rimas Vaičaitis. Nuotr. 
Kęstučio Miklo

EFEKTINGESNEI PARAMAI
Geriausia dovana Kalėdoms 

— tai knyga Introduction to Mo- 
dem Lithuanian (nauja laida).
Jei kas nori išmokti lietuvių kal
bos ar pagilinti savo žinias -— In
troduction to Modern Lithua
nian pilnai padės tai padaryti. 
Tai didelio formato arti 500 psl. 
knyga. Ją parašė L. Dambriū- 
nas, A. Klimas ir W. Schmals- 
tieg. Kaina 25 dol. (Iki Kalėdų 
— be priedinio persiuntimo mo
kesčio). Knygą tikrai gerai su
prasti paruoštas komplektas 
įkalbėtų juostelių — iš viso 4 (4 
audiotapes). Jų kaina 40 dol. (Iki 
Kalėdų irgi be priedinio per
siuntimo mokesčio). Kreiptis į 
Darbininko administraciją telef. 
(718) 827-1351 arba rašyti: Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N Y 11207.

1993 m. DARBININKO spal
votas kalendorius išsiuntinėtas 
gruodžio 2 d. ir šią savaitę skai
tytojus turėtų pasiekti. Yra 
įdėtas administratoriaus laiškas 
su atkarpėle ir vokelis. Jais 
prašome pasinaudoti, užsimo
kant 1993 metų prenumeratą (30 
dol.) ir pridedant auką už kalen
dorių. Prenumeratos pasibaigi
mo data pažymėta lipinuke prie
skaitytojo pavardės. Sunkėjant ‘ 
lietuviškos spaudos padėčiai ir 
mažėjant skaitytojams, būsime 
labai dėkingi už bet kokią auką 
laikraščiui paremti.

Iš Metropolitan operos rūmų 
gruodžio 19 d., ateinantį šešta
dienį, 1:30 vai. popiet New Yor
ko laiku per radiją bus transliuo
jama Peter Ilyich Tchaikovsky 
opera “Eugene Onegin”. Pa
grindiniai solistai: Mirella Freni, 
Birgitta Svenden, Nicolai Ghia- 
vrov. Diriguoja Seiji Ozawa. 
Gruodžio 12 d., šį šeštadienį, 1 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją transliuojama Gaetano 
Donizetti opera “Lucia di Lam- 
mermoor”. '

Tradicinės bendros kūčios . 
Apreiškimo parapijoje bus ‘ 
gruodžio20 d., sekmadienį, tuoj ' 
po sumos, mokyklos žemutinėje j 
salėje. Visi kviečiami dalyvauti. V

Nevvarke, NJ, išpažinčių lie- j 
tuviškai bus klausoma gruodžio * 
21 d. 7 v.v. Švč. Trejybės lietu- l
vių bažnyčioje.

Juozas ir Eugenija Pažemė- . 
nai, pagerbdami a.a. Eugenijos : 
Kezienės atminimą, Kultūros 
Židiniui aukojo $25.

I
Lietuvos aidas, pagrindinis 16 

psl. Lietuvos dienraštis, duoda 
vyriausybės žinias ir objektyvų 
atsikuriančios Lietuvos vaizdą. 
Jo žinios išeivijai yra labai nau
dingos. Prenumerata metams 
oro paštu $85. Čekius rašyti 
“Lietuvos aido” vardu ir siųsti 
JAV įgaliotiniui adresu: Bronius , 
Juodelis, 239 Brookside Lane, 
Wil1owbrook. IL 60514. (sk.)

KONTEINERIAI Į LIETU
VĄ siunčiami kas savaitę pt 
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, IL60629. Tel. 312 
436-7772. (sk.)

(atkelta iš 4 psl.)

Prof. Vaičaitis savo pranešime 
paminėjo apie trūkumą stipendi
jų Lietuvos studentijai studijuoti 
pačioje Lietuvoje. Jis apgailesta
vo, kad daug gabių studentų 
meta studijas ir išeina uždar
biauti, kad galėtų patys ir savo 
šeimą išlaikyti. Matydamas tokią 
padėtį, jis ėmėsi iniciatyvos ir 
sugebėjo sutelkti lėšų, iš kurių 
buvo įsteigtos net 42 stipendijos 
po $250 studijuojantiesiems Vil
niaus universitete, Vilniaus 
Technikos universitete, Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete ir 
Kauno Technologijos universite
te.

Kalbėdamas apie Lietuvos au
kštąjį mokslą, jis pabrėžė, kad jis 
aukšto lygio. Tik kai kurie 
mokslininkai stokoja mokslinių 
žinių iš Vakarų pasaulio. Žino
ma, esama ir tokių, kurie tuo ne
sidomi, tad ir nebandyk jiems 
duoti patarimų. Anot Vaičaičio, 
galbūt reiktų pakabinti Vilniaus 
aerodrome tokį šūkį, kaip Izrae
lyje, Tel Avivo aerodrome, kur

RENGIAMA DAILĖS PARODA
Ateinančiais metais sueina 75 

metų sukaktis kai paskelbtas 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimas. Tai labai svarbi sukak
tis, kai Lietuva dabar vargsta 
savo kelyje, norėdama įtvirtinti 
nepriklausomybę ir ekonomiškai 
sustiprėti. Vasario 16-tos aktas ją 
palaiko kelyje į nepriklausomą 
gyvenimą.

Lietuvos priešai, kurie 'mus 
buvo okupavę, norėtų, kad 
sužlugtų Lietuva ir kad vėl 
galėtų ją pasigrobti. Jie norėtų, 
kad ir išeivija būtų neveiksminga 
ir dingtų tautų katile, kad 
sužlugtų jos kūrybinės jėgos, ku
rios skatina tautos gyvastingu
mą.

Visi norime, kad Lietuva išsi
laikytų ir stiprėtų, praeitų pro 

feujųjy Mėly dulikimę
ketvirtadienį,1992 m. gruodžio 31 d., 8 vai. vak. 

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS ir 
KULTŪROS ŽIDINYS 

drauge rengia

— GROS ŠAUNUS ROMO TELŠINSKO ORKESTRAS — 
Bus skanus, karštas maistas, paruoštas Birutės Šidlauskienės 

įėjimas 37.50 dol. asmeniui
Kas užsisakys pilną 10-čiai žmonių stalą iki gruodžio 15-tos dienos — kaina 350.00 dol. 

Vietas užsisakyti skambinant V. Kulpai tel. (718) 846-1056. Čekius rašyti 
Lithuanian Cultural Center, Ine. vardu.

♦ ♦ ♦

Apatinėje Kultūros Židinio salėje taip pat bus galima sutikti Naujus Metus prie kasečių 
muzikos ir šaltų užkandžių už 20.00 asmeniui, bet tiktai tuo atveju, jei susidarys pakan
kamas skaičius norinčių dalyvauti. Ten vietas galima užsisakyti skambinant tuo pačiu 

V. Kulpos telefonu iki gruodžio 20 d.

Užpildykime abi Kultūros Židinio sales, užsisakydami bilietus iš anksto. 
Bilietai prie įėjimo nebus pardavinėjami.

ATVYKITE VISI J KULTŪROS ŽIDINJ IR LIETUVIŠKOJE APLINKOJE 
JAUKIAI SUTIKITE NAUJUS METUS!

įspėjama atvykstančiuosius: 
“Nebandykite būti gudresni, 
mes visi esame gudrūs”.

Prof. Račkauskas savo pra
nešime daugiausia lietė aprūpi
nimą knygomis, perkėlimą 
užsienio lietuvių archyvų į Lie
tuvą, išlaikymą muziejų, rengi
mą įvairių parodų. Jis kėlė reika
lą, kad naujoji Lietuvos istorija, 
įskaitant ir bolševikmetį, būtų 
išleista be didelių atidėliojimų. 
Jos išleidimu rūpinasi Istorijos 
institutas, ir jis išleis ją Lietuvo
je.

Dr. Vengris, uždarydamas 
simpoziumą, perskaitė dr. Ma
tulionio laišką apie ALPA, t. y.
apie Amerikos Lietuvių Profe
sionalų asociaciją, veikiančią nuo 
1990 m. spalio 20 d. Laiške 
prašoma padėti Lietuvoje esan
tiems profesionalams visose sri
tyse, teikiant jiems JAV techni
nes ir mokslines informacijas. Jis 
taip pat nupasakojo ir JAV LB 
Krašto valdybos užmojus padėti 
Lietuvai mokslo srityje.

(Bus daugiau)

visus pavojus ir saugiai vystytų 
savo nepriklausomą gyvenimą su 
kitomis laisvomis tautomis. Mes 
galime jai padėti ir būdami emi
gracijoje. Kai palaikysime savo 
kūrybines jėgas, kai savo kūryba 
papuošime jos laisvę, mes tuo 
pačiu stiprinsime ir pačią Lietu
vą.

Todėl verta ir reikalinga šią 
75-erių metų sukaktį papuošti 
didele gražia dailės paroda. Ji to
kia ir rengiama 1993 m. vasario 
13-14 dienomis Kultūros Židiny
je Brooklyne.

Kviečiami ne tik šios apylin
kės lietuviai dailininkai, bet ir iš 
toliau įsijungti į šį mūsų manife
stą už laisvą, demokratišką, 
kūrybingą Lietuvą. Dailininkai 
prašomi jau dabar tai parodai

Ramutė ir Algirdas Česna- 
vičiai sveikina Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų metų proga visus savo 
pažįstamus ir bičiulius, linki 
jiems visiems daug sveikatos ir 
Dievo palaimos, Darbininkui 
skiria auką.

Laima Sileikytė ir jos vyras 
John Hood Kalėdų proga sveiki
na draugus ir pažįstamus, linki 
visiems sveikų ir laimingų Naujų 
metų!

Algirdas ir Danutė Šilbajoriai 
sveikina “Darbininko” skaityto
jus, draugus bei gimines ir vi
siems linki malonių Šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujų metų. Švenčių 
proga skiria auką Kultūros Židi
niui ir Pranciškonų spaudai.

Irena ir Mindaugas Jankaus
kai švenčių proga sveikina visus 
draugus ir pažįstamus, linkėda
mi daug laimės ir džiaugsmo 
ateinančiais metais. Vietoje atvi
rukų skiria auką lietuviškai spau
dai paremti.

Vanda, Stasys, Linas ir Eimu
tis Karmazinai Kalėdų ir Naujų 
metų proga sveikina visus gimi
naičius, draugus ir pažįstamus 
bei buvusius vyrų choro “Perkū
nas” narius, linkėdami gražių 
švenčių ir sėkmės Naujuose me
tuose! Vietoje kalėdinių atvirukų 
skiria auką “Darbininkui”.

Margarita Samatienė, San 
Francisco, C A, nuoširdžiai prisi
mindama savo mielus pažįsta
mus, visoms ir visiems siunčia 
širdingus Šv. Kalėdų sveikini
mus, linkėdama visiems Aukš
čiausiojo palaimos.

Irena ir Jonas Vilgaliai sveiki
na savo bičiulius ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų proga ir linki kuo ge-» 
riausios sėkmės ateinančiuose 
metuose. Ta proga skiria auką 
“Darbininkui”.

Marina ir Zigmas Rauli- 
naičiai Kalėdų švenčių proga 
sveikina savo bičiulius ir pažįsta
mus, linkėdami laimės ir viso 
gero ateinančiais 1993 metais. 
“Darbininkui” paremti skiria 
auką.

rengtis. Atsiliepkime savo tauti
nę kūryba į savo tautos didžiau
sią šventę.

Parodą rengia LB New Yorko 
apygardos valdyba, (p.j.)

NEW YORKO AKADEMIKAI SKAUTAI 
maloniai kviečia visus atvykti į 

tradicinius Kalėdų šokius
š. m. gruodžio 25 d., 7:30 v. v.

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 
Įėjimo auka 4 dol. iki 9 vai. vak., 

vėliau atvykusiems — 6 dol.
Neatsinešami savi gėrimai.


