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LIETUVOJE IR
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- Poetas A. Baranauskas 
pagerbtas rugpjūčio 28-29 d. 
Anykščiuose. Rugpjūčio 29 d. ryte 
Šv. Mato bažnyčioje mišias konce- 
lebravo Panevėžio vyskupas J. 
Preikšas, vyskupas P. Baltakis, mon
sinjoras J. Juodelis. Po mišių Vys
kupo skvere buvo pašventintas iški
lus paminklas Anykščių krašto 
sūnui Poetui ir Vyskupui A. Bara
nauskui. Paminklą pašventino 
vyskupas Paulius Baltakis. Iškil
mėse dalyvavo Lietuvos Preziden
tas A. Brazauskas, Seimo narys V. 
Landsbergis, paminklo autorius A. 
Sakalauskas. Poetas S. Geda savo 
kalboje priminė Pranciškaus Asy
žiečio sakme apie tai, kad bažnyčią 
pastatys ne tas, kas nešasi akmenį, 
kas eina su pilnom rieškučiom pi
nigų; ją pastatys tik tas, kas turi 
mylinčią Širdį.

- Vilniaus kunigų semina
rijoje, atidarytoje po 48 metų per
traukos, rugsėjo 1-ąją mokslą pra
dėjo 22 klierikai, iš jų du lenkai, 
mokantys lietuviškai. I Kauno 
kunigų seminariją šiemet priimti 
42 klierikai. Telšių kunigų semi
narijoje šiemet mokysis net 80 
busimųjų kunigų.

- Lietuvos ir Islandijos 
bendra įmonė "Proguna" pradėjo 
veikti Klaipėdoje Joje bus gamina
nt n^d^ų^yyaian^j^jiamų 
elementai ir iš jų bus montuojami 
modernūs vienaaukščiai ir dvi
aukščiai kotedžai.Manoma, kad 
namai bus populiarūs ne tik Skan
dinavijoje ir kitose Europos šalyse, 
bet ir Lietuvoje, nes jie bus pato
gūs, jaukūs, šilti ir kainuos ne 
brangiau už lietuviškus.

- 31 Kinijos kompanija ir 
4 kinų restoranai jau atvėrė savo 
duris Lietuvoje, šiemet Lietuva iš 
Kinijos jau importavo $223,000 
vertės grūdų, $133,000vertės taba
ko, $56,000 vertės arbatžolių ir 
prieskonių. Tai pat Lietuva iš Kini
jos įsivežė metalo dirbinių, teks
tilės, keramikos dirbinių, avalynės.

- Lietuvos-Latvijos-Estijos 
trišalė laisvos prekybos sutartis 
pasirašyta Tallinne rugsėjo 13 d.

- Didelė vakcinų siunta 
reisiniais lėktuvais atgabenta iš 
Kopenhagos į Vilnių. Šios vakci
nos gautos pagal Danijos vyriau
sybės finansuojamą pagalbos Lie
tuvai programą. Aprūpinti Lietu
vą vakcinomis įpareigotas Danijos 
valstybinis serumų institutas. Vak
cinos siunčiamos sistemingai. Siun
tose - vakcinos nuo tuberkuliozės, 
poliomdito, stabligės, raudonukės 
ir kitų užkrečiamų ligų.

- Vaidoto Žuko piešinių, 
akvarelių ir tapybos paroda, skirta 
Jono Pauliaus II vizitui į Lietuvą, 
rugpjūčio 24 - rugsėjo 14 dieno
mis veikia Vilniuje, galerijoje "Ar
ka*. Vaidotas Žukas - jaunosios
kartos dailininkas, vienas iš ne
daugelio sovietmečiu kūręs religi
ne tematika. Jis jau kelinti metai
Lietuvos radijo klausytojams pa
žįstamas ir kaip religinių laidų 
rengėjas.

- 99 tyčiniai sprogdinimai 
įvykdyti Lietuvoje per septynis šių 
metų mėnesius. Iki šiol rasti šeši 
padirbti 20 litų banknotai. Šiemet 
išaiškinta tik 32,1% nusikaltimų. 
Kas 8 minutės Lietuvoje padaro
mas nusikaltimas, o pagal rūšis - 
kas 11 min. - turto vagystė,kas 1.5 
- valandos smurtiniai nusikaltimai, 
kas 3 valandas - transporto prie
monių vagystė, kasdien -1 žmog
žudystė.

NEUŽMIRŠTAMA DIENA VISAM GYVENIMUI
"Mokykite savo vaikus mylėti Kryžių" — Jonas Paulius II

Ruošdamasis kelionei į Kryžių 
kalną, žinojau, kad jame 1990 
metais buvo suskaičiuota 15,000 
didelių ir 41,000 mažų kryžių, 
šiandieną skaičiai būtų dar įspū
dingesni. Tačiau ne skaičiai apibū
dina šią vietą, o jos šventumas ir 
nuotaika. Todėl kelionė į Kryžių 
Kalną pamatyti Popiežių man tu
rėjo ypatingą prasme

Rugsėjo 7-osios d. 1 vai. nak
ties visi buvome pakelti, kad ke
liautume iš Kretingos į Šiaulius, į 
Kryžių kalną. Kelionės tikslas buvo 
labai jaudinantis, todėl visi labai 
greitai susiruošėme. Kai lipome į 
savo autobusą, pamatėme, kad mes 
nevieniši naktibaldos. Dar septyni 
autobusai prie pranciškonų baž
nyčios laukė kitų keleivių.

Iš Kretingos išvažiavome 1:45 
vai. nakties ir Šiaulius pasiekėme 4 
vai. ryto. Tvarką pajutome iš kar
to: policija nurodė aikštele kur 
reikia sustoti. O ten jau stovėjo 
apie 20 kitų autobusų. Nemiga 
darė savo, todėl nutarėme trum
pai nusnūsti. O 7 vai. ryto jau visi 
buvome pasiruošę galutiniam ke
lionės į Kryžių kalną etapui. Kelias 
į Kryžių kalną buvo policijos sau
gomas, kas 10 pėdų stovėjo poli
cininkas. Įėjimas į Kryžių kalno 
teritoriją buvo aptvertas tvora, 
buvo įrengti vartai. Praeinant pro 
vartus, reikėjo parodyti bilietėlį.

Popiežiui aukoti mišias buvo 
pastatyta nedidelė koplytėlė ant 

Netoli jos buvo 
įrengtas "rentgenas", tai yra toks 
aparatas, kokie būna aerouostuo

Popiežius Jonas Paulius II vadovauja procesijai Kryžių kalne rugsėjo 7 d.

IŠ LIETUVOS NUOLATINĖS MISIJOS
PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ VEIKLOS

Rugpjūčio 30 d. misijos pa
tarėja G. Damušytė URM-jai 
pranešė, kad š. m. spalio 31 - 
lapkričio 6 d. New Yorke JT tei
sinių reikalų ofisas ir Taikos pa
laikymo operacijų departamen
tas rengia Taikos palaikymo ope
racijų seminarą. Lietuvos vy
riausybė kviečiama atrinkti vie
ną kandidatą, turintį profesinės 
patirties advokatūroj, teisėsau
goj ar viešojoje administracijoje. 

se. Praeiti pro tą aparatą turėjo visi 
dvasiškiai, kurie drauge su Popie
žiumi koncelebravo mišias. Buvo 
tikrinami ir jų nešami lagaminėliai. 
Aplink koplytėlę buvo palikta vie
tos dvasiškiams, seselėms, semi
naristams, chorui ir dignitoriams.

Kai mes atvykome, prie kop
lytėlės jau buvo apie 400 dva
siškių. Buvo atvykę ir vyskupai. 
Kol laukėme Popiežiaus, keli kuni
gai kalbėjo susirinkusiems per 
mikrofoną. Prieš 10 vai. ryto pama
tėme nusileidžiantį pirmąjį ma
lūnsparnį iš kurio išlipo ministras 
pirmininkas A. Šleževičius, užsie
nio reikalų ministras P. Gylys ir 
kt. Nusileido ir antrasis malūnspar
nis, kuriuo atvyko apsauga ir slap
toji policija. Pagaliau apie 10:15 
vai. išgirdome pranešimą, kad po
piežius Jonas Paulius II ir kardino
las V. Sladkevičius atvyksta sekan
čiame malūnsparnyje.

Po šio pranešimo minia tarsi 
atgijo, visi pradėjo mojuoti vėlia
vomis: Popiežiaus, Lietuvos, matėsi 
ir JAV, ir Estijos vėliavos. Kunigai, 
sulipę ant suolų, bandė pamatyti 
Popiežių, išlipantį iš malūnspar
nio. Bet mes nematėme šio mo
mento.

Tačiau visai netikėtai pama
tėme atvažiuojantį papomobilį - 
Popiežiaus automobilį. Žmonės 
skandavo, šaukė, mosikavo vėlia
vėlėmis, vis stengdamiesi kuo 
arčiau prieiti prie Popiežiaus. Jo
nas Paulius IL važiavo atitvertu 
keliu. Papomobiiyje Popižius stovė
jo, mojavo abiem rankomis, svei

Seminaro tikslas: apmokyti dar
binio lygio personalą šių operaci
jų teisiniuose aspektuose.

JT Generalinis Sekretorius 
rugpjūčio 31 d. paskleidė Latvi
jos URM pareiškimą dėl kariuo
menės išvedimo pristabdymo 
kaip oficialų JT dokumentą Sau
gumo tarybai ir Generalinei 
Asamblėjai. Siame pareiškime 
Latvija pareiškė apgailestavimą, 
kad Rusijos veiksmai “gali padi

kindamas žmones, ir juos laimino. 
Žmonės skandavo: "Tegyvuoja Po
piežius! Tegyvuoja Jonas Paulius!"'

Papomobilis privažiavo prie 
Kryžių kalno. Išlipęs Popiežius 
pabučiavo žemę ir lipo laiptais į 
pačią Kryžių kalno viršūnę, kur 
Jonas Paulius II praleido apie 20 
minučių melsdamasis. Sugrįžęs 
Popiežius persirengė palapinėje. 
Užsivilkęs raudonus bažnytinius 
drabužius, Jonas Paulius II vadova
vo procesijai iki koplytėlės, kur 
aukojo mišias. Choras giedojo "Kry
žiau šventas" ir minia susirin
kusiųjų prisijungė prie choro.

Prie altoriaus prieš mišias 
kardinolas V. Sladkevičius kreipėsi 
į Popiežių: "Su džiaugsmu ir 
nusižeminimu Lietuvos žmonės 
sveikina Jus, Jūsų Šventenybe, 
atvykusį į šį šventą Lietuvos kam
pelį. Priespaudos metais okupan
tai keturis kartus šią vietą buvo 
sunaikinę, bet kiekvieną kartą 
kryžiai buvo atstatyti. Tai buvo 
žmonių tikėjimo, tikėjimo į Prisi
kėlimą, ženklas ir įrodymas. Daug 
lietuvių žuvo Sibire arba kalėjimuo
se. Dabar, kai esame laisvi, dėko
jame Viešpačiui už tą gilų tikėjimą 
ir meldžiamės už lietuvių tautos 
nuodėmes, prašydami atleidimo..."

Popiežius atsakė į pasveikinimą 
gražia lietuvių kalba. Jis pasakė, 
kad yra labai laimingas, galėjęs 
atvykti į šią švenčiausią vietą. 
Popiežius tarė, kad Kryžių kalnas 
yra ne tik lietuvių tikėjimo Kristu
mi simbolis, bet ir gyvas liudinin-

(nukelta į 5 psl.)

dinti įtampą visame Baltijos re
gione ir ilgalaikių! neigiamai įtai
goti santykius tarp Rusijos Fede
racijos ir Baltijos valstybių”.

Misijos patarėjas A. Gureckas 
rugpjūčio 31 d. dalyvavo Rytų 
Europos grupės susitikime Mol
dovos Misijoje, kurio metu daly
viai paminėjo Rusijos kariuo
menės išvedimą iš Lietuvos. 
Žodį tarė Rusijos ambasadorius 
J. Voroncovas ir A. Gureckas.

Juozas B. Laučka kalba Angelų Karalienės lietuvių parapijos 
salėje Brooklyne, NY. Petro Ąžuolo nuotrauka

MIRĖ JUOZAS B. LAUČKA, 
— LIETUVIŲ KATALIKŲ VEIKĖJAS

Juozas Bronius Laučka, 
žymus lietuvių katalikų veikėjas 
Amerikoje, mirė rugsėjo 9 d. 
Washingtone, DC. Gyveno Bet- 
hesda, M D. Ten St. Francis de 
Chantal bažnyčioje vyko ir gedu
lingos laidojimo pamaldos. Pa
laidotas rugsėjo 13 d. Dangaus 
Vartų kapinėse Silver Spring, 
M D. Nuliūdime liko žmona ir 
dvi dukros.

-o-
Velionis buvo gimęs 1910 m. 

sausio 23 d. . Brockton, MA. 
Tėvai jį parsivežė į Vabalninką, 
kur užaugo ir mokėsi. Panevėžio 
gimnaziją baigė 1928 m. ir tais 
pačiais metais įstojo. į Lietuvos 
Universitetą studijuoti teisės.

Grįžta į Ameriką

Pirmą kartą į Ameriką grįžo 
1930 m. ir iki 1933 m. Bostone 
redagavo “Darbininko” laikraštį. 
1933 m. grįžo į Lietuvą ir tęsė 
studijas Vytauto Didžiojo Uni
versitete. Jas baigė ir diplomą 
gavo 1936 m. kovo mėn.

Antrą kartą į Ameriką išvyko 
1936 m. Ir čia jau pasiliko. 1937- 
1938 m. Columbijos universite
te studijavo viešąją teisę.

Redaktorius

Kaip minėjom, jam teko reda
guoti ir “Darbininką” 1930-33 
m. Nuo 1936 m. spalio 1 d. iki 
1945 m. sausio 1 d. jis redagavo 
Brooklyne leidžiamą “Ameriką”. 
Šio laikraščio vedamuosius jis iš
leido atskira knyga, kurią pava
dino “Žvilgsniai per Atlantą į 
Lietuvą. Knyga išėjo 1992 m. 
Lietuvoje. (“Amerika” 1951 m. 
susijungė su “Darbininku”, ku
ris iš Bostono buvo perkeltas į 
Brooklyną. NY).

1936 - 43 m. redagavo “Stu
dentų Žodį”.

CBS korespondentas JT-ose 
rugpjūčio 31 d. apklausinėjo Mi
sijos patarėją A. Gurecką apie 
Rusijos kariuomenės išvedimą iš 
Lietuvos. Pokalbis buvo trans
liuojamas iš JT-ų per CBS radiją.

Jungtinės Tautos rugpjūčio 31 
d. paskelbė, kad Lietuva prisi
jungė prie 1975 m. Europos su
tarties dėl pagrindinių tarptauti
nio eismo arterijų (AGR). Pra
nešimas apie tai iš Lietuvos gau
tas JT-ose rugpjūčio 27d.

Išsiųstos notos Belgijos, Di
džiosios Britanijos, Ispanijos, 
Italijos, Izraelio, Kinijos, Pran
cūzijos, Rusijos Federacijos ir 
Vokietijos Misijom prie JT pra
šant dvišalių susitikimų tarp Pre
zidento A. Brazausko ir minėtų

(nukelta į 2 psl.)

Katalikiškų organizacijų 
veikloje

Nuo pat gimnazijos laikų įsi
jungė į ateitininkų veiklą, buvo 
Panevėžio rajono moksleivių 
ateitininkų pirmininku, 1929 - 
30 m. Moksleivių ateitininkų 
centro valdybos pirmininkas, 
1934 - 35 m. Vytauto Didžiojo 
universiteto studentų ateitinin
kų sąjungos pirmininkas. At
vykęs į Ameriką, buvo ateitinin
kų sendraugių sąjungos pirmi
ninkas, ateitininkų Federacijos 
tarybos narys ir 1979 - 1983 m. 
Ateitininkų Federacijos vadas.

Plačiai veikė Lietuvių Katali
kų Federacijoje, eidamas įvai
rias pareigas, pačią Federaciją 
vis judindamas, organizuoda
mas. 1978 -1984 m. buvo Lietu
vių Katalikų Susivienijimo vice
pirmininku.

(nukelta į 2 psl.)

Paskola - 
atsargoms kaupti, 
skoloms padengti

Lietuvos vyriausybė nutarė 
30,7 milijono ekiu iš Europos Bend
rijos paskolos skirti valstybės ir 
savivaldybių kuro atsargoms kaup
ti. Tai didžiausia 50 min. ekiu EB 
paskolos dalis.

Vyriausybė taip pat paskyrė 
8,3 min. ekiu valstybinių įmonių 
"Šiluma", "Energetinė sistema" įsis
kolinimui už dujas padengti, 5,8 
min. ekiu - Lietuvos ūkio plėtoji
mo prioritetinėms investicinėms 
programoms finansuoti, 2,5 min. 
ekiu - privataus verslo investi
cinėms programoms finansuoti ir 
1,8 min. ekiu - dyzeliniam kurui 
įsigyti.

Vyriausybė nutarė, kad pasko
los, skirtos padengti valstybės įsi
skolinimams už dujas, atsiskaityti 
už įsigyjamą dyzelinį kurą bei Lie
tuvos valstybės ir savivaldybių kuro 
atsargoms kaupti, bus paskirstytos 
per valstybines įmones "Energeti
nė sistema* - 26,2 min. ekiu, "šilu
ma" - 4,8 min. ekiu, "Lietuvos 
kuras" - 8 min. ekiu bei "Lietuvos 
geležinkeliai* -1,8 min. ekiu.

Paskolos, skirtos įsiskolini
mams už dujas padengti, kurui 
įsigyti bei atsargoms kaupti, su
teikiamos ūkio subjektams ne ilgiau 
kaip vieneriems metams, o pasko
los ūkio subjektams pagal numa
tytas Lietuvos ūkio plėtojimo prio
ritetines investicines programas - 
ne ilgiau kaip 7 metams, šioms 
paskoloms nustatyta 7,12% meti
nių palūkanų norma ir 3% pasko
los sumos vienkartinė rinkliava.



Illinois gubernatorius Jim Edgar aplankė ir lietuvių kioskų Illinois valstijos tautų festi
valyje, Springfield, IL, rugpjūčio mėnesį. Iš k.; etninio kaimelio direktorė Pati Kohl- 
becker, Jim Gleeson, Joe Richardson. Lietuvių kioską apmokėjo Antoni Turasld.

IŠ LIETUVOS NUOLATINĖS MISIJOS

IŠ LIETUVOS AMBASADOS 
VVASHINGTONE VEIKLOS

Lietuvos . ambasadoje Wa- 
shingtone rugpjūčio 18 d. apsi
lankė Lietuvos Seimo Nacionali
nio saugumo komiteto pirminin
kas Gediminas Kirkilas bei šio 
komiteto narys Saulius Pečeliū
nas. Lietuvos Krašto apsaugos 
ministro pavaduotojas Jonas 
Gečas, atvykę j JAV USIA 
(United States Information 
Agency) kvietimu dalyvauti mai
nų programoje.

Lietuvos ambasados Wash- 
ingtone Ekonomikos ir komerci
jos skyrius paruošė duomenų ba
zės “JAV verslo interesai Lietu
voje” trečiąjį biuletenio numerį 
ir rugpjūčio 20 d. išsiuntė Lietu
vos regioniniams Prekybos ir 
pramonės rūmams, vyriausybi
nėms žinyboms ir įstaigoms. Iš- 
nagriaėti gauti pasiūlymąi. iš

MIRĖ JUOZAS B. LAUČKA, 
— LIETUVIŲ KATALIKŲ VEIKĖJAS
(atkelta iš 1 v si.)

Bendrinėse organizacijose
Kai New Yorke 1939 metais 

buvo rengiama pasaulinė paro
da, jis pirmininkavo komitetui, 
kuris toje parodoje rengė lietu
vių dieną. Buvo BALFo pirmo
sios valdybos narys, vėliau reika
lų vedėjas, NCWC įkurdinimo 
tarnybos lietuvių skyriaus 
vedėjas.

Gyvendamas New Yorke, 
1936 - 1952 m., dalyvavo įvairių 
vietinių organizacijų veikloje, 
pvz. Amerikos Lietuvių Tarybo-

LIETUVOJE
— Į Lietuvą nuo spalio 1 d. 

NVS, Gruzijos, Azerbaidžano ir 
'Moldovos gyventojai galės atva
žiuoti tik su užsienyje galiojan
čiais savo valstybės užsienio pa
sais. Nuo lapkričio 1 d. minėtų 
valstybių piliečiai privalės gauti 
ir vizas. Su vidaus pasais iki lapk
ričio 1 d. laikinai bus įleidžiami 
tik Kaliningrado srities gyvento
jai.

— Aviakompanija “Lietuva” 
pradėjo oro keliu susisiekimą 
Kaunas — Helsinki. Skrydžiai 
bus tris kartus per savaitę, bilie
to kaina iki Helsinkio — 366 li
tai. Pirmieji suomių keleiviai į 
Lietuvą — susirengusieji gydy
tis ir pailsėti Druskininkuose.

— Naujus mokslo metus Lie
tuvoje šiemet pradėjo pusė mili
jono moksleivių. 2140-tyje mo
kyklų dirba 40,000 mokytojų. 
Buvo pramatyta šiems mokslo 
metams išleisti 117 naujų va
dovėlių.

URM, Lietuvos Informacijos in
stituto, “Lito” redakcijos dėl 
biuletenio turinio.

Ambasados Ekonomikos ir ko
mercijos skyriaus darbuotojai 
kreipėsi į firmą “Algor Interacti
ve Systems, Ine. ”, dėkodami už 
kompiuterinę įrangą, dovanotą 
dr. Algirdui Marchertui, tirian
čiam Ignalinos atominės elek
trinės saugumą.

Ambasadoje rugpjūčio mėn. 
priešpaskutinę savaitę gauti 
kvietimai dalyvauti šiose konfe
rencijose: ”Exporting Fumiture 
to the United States”(spalio 12- 
23 dienomis Atlanta, GA); Tre
čiojoje tarptautinėje konferenci
joje ‘Trade in Organic Products” 
(rugsėjo 7-9 dienomis Baltimo- 
re, MD); “Mid-Atlantic Prepara- 
tory Consultation” (lapkričio 19- 

je, Amerikos Raudonajame Kry
žiuje, Lietuvai gelbėti komitete.

Darbas “Amerikos Balse”

į Amerikos Balso” lietuviš
kąjį skyrių buvo pakviestas 1951 
kovo mėn. Tada “Amerikos Bal
so” centrinė įstaiga buvo New 
Yorke. 1951 m. gegužės mėn. 
buvo perkeltas į Mūncheną, kur 
vadovavo “Amerikos Balso” lie
tuviškam skyriui. 1958 m. vasa
rio mėn.perkeltas į Washingto- 
ną. Į pensiją pasitraukė 1973 m. 
sausio 31 d.

Spaudos baruose

Juozas B. Laučka profesiona
liai rašė pasaulietinėmis ir reli
ginėmis temomis įvairioje spau
doje, atsiliepdamas į dienos ak
tualijas. Jis bendradarbiavo: “XX 
Amžiuje”, “Pavasaryje”, “Atei
tyje , Drauge”, “Aiduose”, 
“Darbininke”, “Garse”, “Tė
viškės Žiburiuose”, “Tėvynės 
Sarge”.

Už nuopelnus katalikiškai vi
suomenei ir spaudai, už jo uolią 
visuomeninę veiklą popiežiaus 
Jono Pauliaus II1984 m. pakeltas 
į Šv. Silvestro ordino riterius.

Prieš kelerius metus Lietuvos 
Vyčių organizacija J. B. Laučkai 
suteikė garbės nario žymenį.

Velionis savo pašaukimu buvo 
tikras visuomenininkas, greitai 
supratęs skubius lietuviškus rei
kalus, skubiai reagavęs. Mokėjo 
organizuoti ir plačią veiklą. Jis 
tikrai uoliai tarnavo Dievui ir 
Tėvynei.

Jis mielai bičiuliavosi su “Dar
bininko” redakcija, į kurią buvo 
įsijungęs prieš 60 metų. Visiems 
velionio artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą, (p.j.) 

21 dienomis Airlie, VA). Kvieti
mai persiųsti į URM Ekonomi
nių ryšių departamentą.

LOS ANGELES
Sv. Kazimiero parapinė mo

kykla naujus mokslo metus 
pradėjo rugsėjo 1 d. Mokyklą 
lanko 257 mokiniai. Mokyklai 
vadovauja Antoinette Crump.

Sv. Kazimiero šeštadieninė 
— lituanistinė mokykla naujus 
mokslo metus pradėjo rugsėjo 11 
d. Mokyklą lanko per 100 moki
nių. Veikia “Kiškiukų” klasė 
(nuo 3 metų amžiaus) ir visi sky
riai nuo vaikų darželio iki 10 sky
riaus. Veikia lietuvių kalbos ir 
literatūros seminaras, į kurį yra 
kviečiami 11 ir 12 skyrių moki
niai. Mokyklai vadovauja peda
gogė Marytė Sandanavičiūtė- 
Newsom, kapeliono pareigas ei
na kun. Aloyzas Volskis. Mokyk
lai vadovauti padeda mokytoja 
Violeta Gedgaudienė ir režisie
rius Algimantas Žemaitis.

Lietuvių Katalikų Religinei 
Šalpai šiais metais surinkta 
$10,485.

Lietuviai esame visi - 
Lietuvių Fonde ar esi?

IMHNMS UniMUR FODNDATIOH

66 -86 to ST. MIDDLE VILLAGE, 
QUEENSN.Y. 11379 

PHONES (718) 326- 1282; 326-31SO 
- TAI MOŠŲ VIENINT1I1 VIETA.

■ GAUSI PARODU SALĖ -

LIE1LVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

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

1993 m. gegužės mėn.:

1 x $20 Aras Kostas atminimui, $270.
1 x $100 JAV LBCIevelando Apylinkė, $2,-400.
2 x $150 Bielkavičius Romualdas atm. įn.: Mažeika Vytautas 

ir Dana $100, Baluta Pranas ir Bronė $50, $150; Lietuvių Padėkos 
Paminklo Fondas: Solys dr. H. ir AHcia $100, JAV LB Palm Beach 
Apylinkė $50, $7,970.

1 x $160 Griciuvienė Juzė atm. įn.: Goebel Richard ir Regina 
$50, Janušis Antanas ir Zuzana $25 ir 6 kt asm., $160. '

1 x 450 Indreika Lionginas ir Stasė atm. įn.: Indreika-Biskis dr. 
Meilė, $1,000.

Iš viso $1,030.00

1993 m. birželio mėn.:

1 x $55 Jasėnas Kazys atm.: Jasėnienė Marija. $455.
2 x $100 Bačkaitienė Marija atm. įn.: Bačkaitis Stanley ir Aldona 

$50, Butkūnas Andrius ir Alice $25; Rugienius Algis ir Liuda $25, $100; 
Rimas dr. Motiejus ir Aldona, $4,100.

1 x $185 Vidugiris Vytautas ir Elena, $1,100.
1 x $500 Kairys Vincas atm. įn.: Kairytė Irena, $2,500.
1 x $1,000 Liubinskas Juozas, testamentinis palikimas, $1,100.
1 x $6,500 Mandeikis Feliksas atm.įn.: Jansonas dr. Eduardas, 

$7,800.
Išviso $8,440.00.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1993.VI.30 pasiekė 6,363,013 
dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, meną, kultūrą 
ir jaunimą 3,588,611 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo daŲ. Iš viso palikimais 
gauta 2,273,780 dol. Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime 
Lietuvių Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

“LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT FOR-PROFIT
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL"

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes Lietuvių Fondas remia lietuvybę.

PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ
(atkelta iš 1 psl.)

valstybių delegacijos vadovų 48- 
tosios Generalinės Asamblėjos 
sesijos atidarymo proga. Prezi
dentas A. Brazauskas kalbės JT- 
ose rugsėjo 28 d. popiet.

Misijos patarėjas D. Sužiedė
lis kalbėjo apie dabartinę Lietu
vos politiką ir vyriausybę brifin- 
ge skirtame JAV savanoriams 

Rimo ir Ramutės Polikaičių 
sūnų Gajaus Jono vardais rug
pjūčio 21 d. pakrikštijo prel. A. 
Olšauskas. Krikšto tėvais buvo 
Tomas Stančikas ir Danguolė Jo
kūbaitis.

Vyto ir Kristinos Bandžiulių 
dvynukes dukreles rugpjūčio 28
d. pakrikštijo kun. A. Volskis. 
Dainos Virginijos krikšto tėvais 
buvo Rimas Polikaitis ir Rasa Va
siliauskas, o Rūtos Veronikos — 
Algis Regis ir Diana Veselka.

Radijo valandėlės ruošiamas 
metinis balius įvyks rugsėjo 26 
d. S v. Kazimiero lietuvių parapi
jos salėje.

Kazimieras Bandzevičius, se
niausias Los Angeles lietuvių pa
rapijos narys, mirė rugpjūčio 22 
d. Kazimieras buvo gimęs 1887 
m. balandžio 12 d. Keturldemio 
kaime, Kėdainių apskrityje. 
Baigęs Vilniaus berniukų gimna
ziją, 1913 m. išvyko studijuoti į 
Petrapilio universitetą, kur įsigi
jo fiziko-matematiko specialybę. 
Bestudijuodamas aktyviai daly
vavo Petrapilio Lietuvių draugi
jos veikloje. Baigęs mokslus, 
grįžo į Lietuvą ir dirbo Lietuvos 
Ūkio banko direktorium. 1941 
m. su šeima pasitraukė į Vokie
tiją, 1950 m. atvyko į Chicagą, 

f o nuo 1952 m. apsigyveno Los An
geles. Velionis buvo labai aukštų 
moralinių principų ir nepaprasto 
pareigingumo žmogus. Nuliūdi
me liko gausus giminių būrys.

L.Ž.K. 

3001 W. 59th Street 
L Chicago, IL 60629 
lL (312)471-3900

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
LĖKTUVAI

*• LAIVAI (CRUISES)
*• TRAUKINIAI (AMTRAK)
* AUTOBUSAI
* NUOMOJAMOS MAŠINOS
* VIEŠBUČIAI
* ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 
GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA 

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

vykstantiems į Lietuvą dėstyti 
anglų kalbą.

Misijos patarėja G. Damušytė 
kalbėjo apie Lietuvos padėti 
caro ir sovietų okupacijos laikais. 
Brifingą surengė Lietuvių Kata
likų Religinė Šalpa ir Faith in 
Action”.

Ambasadorius A. Simutis rug
sėjo 3 d., dalyvavo Baltijos vals
tybių ambasadorių pasitarime
Estijos Misijoje prie JT. Pokal-

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 
PSvay St), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios pariipinamos visose miesto dalyse. TeL 296- 
2244.

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, NY. 
TeL 847-2323 (namų teL 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminė
ti, kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgevvood, 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 BeU Baking Co. Lietuviš
ka ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei 
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04Junction BIvcL, 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

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

NEW YORK-NEVV JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-9:30 
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side, NY 11364. Tel. 718 229-9134arba 718 428-4552. Fax 718 769- 
3302.

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

NEW JERSEY, NEW YORK - "Lietuvos atsiminimai", sekmadie
niais nuo 2 iki 3 vaL popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Music of Lithuania" programa, vedama anglų 
kalba iš tos pačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 
2 vai. popiet. Dr. J. J. Stukas - direktorius, 234 Sunlit Dr., 
Watchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636. Universiteto vasaros 
atostogų metų transliacijos laikinai sustabdytos. Trandįarijos 
vėl bus tęsiamos po atostogų sekmadieniais, pradedant rugsėjo 
12 d.

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

VEIKLOS
bio tema: prezidentų vizitų pro
gramų derinimas 48-tosios Ge
neralinės Asamblėjos sesijos 
metu ir kiti einamieji reikalai. Į 
pasitarimą Ambasadorių lydėjo 
Misijos patarėja G. Damušytė.

Misijos patarėjas D. Sužiedė
lis rugsėjo 3 d. dalyvavo Penkto 
komiteto posėdyje, kuriame bu
vo svarstomas tolimesnis JT Tai
kos palaikymo operacijų finansi
nis likimas.



se Rūmuose pokalbiui buvo pri- LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ATSTOVAI 
nės Visuomeninių reikalų tary- JAV TAUTINIO SAUGUMO TARYBOJE 
bos atstovai — pirm. Algimantas

Popiežiaus vizitas Lietuvoje
Lietuvos santykius su Vatika

nu savotiškai nulėmė lenkai. 
Kryžiuočiai, sutelkę krikščioniš
kos Europos didžiausias ginkluo
tas pajėgas, veržėsi j Rytus, 
norėdami Lietuvą apkrikštyti. 
Krikštas buvo tik priedanga, 
norėjo tik užkariauti lietuvių 
žemes. Lietuva krikšto ne
priėmė iš krikščioniško kariško 
vokiečių ordino.

Krikšto nepriėmė ir iš Rytų 
Bažnyčios provoslavų, nors jų 
Lietuvoje gyveno nemažai. Lie
tuvą apkrikštijo krikščioniškoji 
Lenkija. Taip buvo Jogailos ve
dybų sutartyje įrašyta, kad už ka
raliaus karūną turi apkrikštyti 
Lietuvą. Politiniame žaidime 
kryžiuočiai pralaimėjo, bet jų 
veržimąsi į Rytus ir įtaką Vytau
tas turėjo sustabdyti ties Žalgi
riu, laimėdamas 1410 m. svar
biausias kautynes.

Apkrikštiję Lietuvą, lenkai 
jautė pareigą ją globoti. Ir čia 
prasidėjo dideli vargai, trukę 
bent kelis šimtmečius. Lietuvo
je nebuvo sudaryta atskira Baž
nytinė provincija, nes Lietuvą 
jie laikė savo valstybės dalimi. 
Žemaičių vyskupiją, kuri apėmė 
beveik visą etnografinę Lietuvą, 
prijungė prie lenkiškos arkivys
kupijos. ’ ’ *■ »--- ■ ■>-.

Kai Lietuva atstatė savo nepri
klausomybę ir organizavo naują 
lietuvišką gyvenimą, lenkai mo
kėjo paveikti Vatikaną, kad nek
reiptų dėmesio į Lietuvos reika
lavimus. Jaunutė Lietuva išdrįso 
išprašyti net Vatikano pasiun
tinį, kai jis savo veiksmuose pa
sirodė prolenkiškas. Tas pasiun
tinys greitai tapo popiežiumi 
Piju XI.

Tik arkivyskupas Jurgis Matu
laitis sugebėjo sutvarkyti senus 
supainiotus reikalus: jis 1926 
metais suorganizavo Lietuvos 
bažnytinę provinciją, sudarė

konkordatą tarp Lietuvos ir Vati
kano.

Po daugelio šimtmečių Lietu
vos ir Vatikano santykiai buvo 
sunormuoti. Tai padarė arkivys
kupas Jurgis Matulaitis, pats il
gai gyvenęs tarp lenkų ir ten 
veikęs.

Po Antrojo pasaulinio karo vėl 
buvo daug trinties su Vatikanu. 
Popiežiai neparodė lankstumo 
Vilniaus klausimo sprendime. 
Vilniaus vyskupija vis buvo pri
jungta prie Lenkijos provincijos.

Štai atėjo popiežius Jonas Pau
lius II. Jis lenkas. Ir tai daug ką 
gąsdino, bet jis visur vykdė 
meilės evangeliją. Sutvarkė Vil
niaus vyskupijos reikalus, pri
jungdamas ją prie Lietuvos, 
įkurdamas atskirą metropoliją, 
vadovaujamą arkivyskupo Aud
rio Bačldo.

Lietuva jam rūpi. Tai pareiškė 
ne kartą savo kalbose. Bet ten 
nuvykti negalėjo, kai Lietuva 
buvo Sovietų Sąjungos dalis. 
Niekas neįsileido. Tik dabar, kai 
Pabaltijo kraštai atgavo nepri
klausomybę, Popiežius atliko šią 
didelę istorinę kelionę, aplankė 
Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Šv. Tėvas rugpjūčio 29 d. Ca- 
selgondolfe sekmadienio maldi- 
ninRajns. .primigę tai, kad jis 
aplankys tuos- kraštus, kur “tau-. 
tos išėjo iš prievartinės ateizaci- 
jos tunelio. ” Jis priminė, kad da
bar jos vėl ugdys giliai jų istori
joje įsišaknijusį tikėjimą.

Tai buvo evangelinė kelionė. 
Popiežius prašė viso pasaulio ka
talikus, stačiatikius, liuteronus 
melstis, kad ši apaštalinė kelionė 
būtų sėkminga.

Lietuvoje tiek metų buvo iš
juokiamas tikėjimas, šmeižiamas 
Popiežius. Dabar jis atvyko, neš
damas visiems Dievo dvasią ir 
meilę. Jis keliavo visur, kalbėjo 
ir kvietė grįžti prie Kristaus, ku-

S. Gečys, LB įstaigos Washing- 
tone direktorė Asta Banionytė ir 
tarybos narys pulk.' Jonas Kron- 
kaitis. Pasimatymas įvyko JAV 
Tautinio Saugumo Tarybos pa
geidavimu, pokalbyje dalyvau
jant specialiam JAV prezidento 
asistentui ir vyr. direktoriui Ru
sijos, Ukrainos ir Europos reika
lams R. Nicholas Bums ir Saugu
mo Tarybos vice-direktorei Eu
ropos reikalams Beth E. Sanner. 
Ponios Sanner tiesioginėje žinio
je yra su Baltijos valstybėmis su
siję klausimai.

Pakvietimas atvykti į Saugu
mo Tarybą LB-nės pareigūnams 
atėjo dėka š. m. rugpjūčio 23 d. 
prez. B. Clinton pasiųsto laiško, 
kuriame prezidentas buvo infor
muojamas apie Rusijos nutarimą 
suspenduoti Rusijos kariuome
nės iš Lietuvos atitraukimą. 
Laiške Valstybės departamentas 
kaltintas nepastebėjimu bei ne
įvertinimu politinio bei ekono
minio sprendimo, kurį Rusija 
naudojo derybų su Lietuva 
metu.

Apsilankymo Saugumo Tary- - 
boję metu, Rusijos kariuomenės 
atitraukimas iš Lietuvos buvo 
jau įvykęs faktas. LB atstovams 
beliko tik padėkoti už JAV val
džios formalius pareiškimus, 
smerkiančius amerikiečius Rusi
jos nutarimą sustabdyti karinių 
pajėgų atitraukimą, o taip pat ir 
tylomis vykdytą diplomatinį 
spaudimą į Rusijos vyriausybę.

okupacinė kariuomenė, pa
stebėta, kad JAV LB siekia ir yra 
įsipareigojusi darbuotis, kad Ru
sijos kariuomenė būtų išvesta iš 
Latvijos ir Estijos. Tuo tikslu 
JAV LB veiks, kad šen. R. Byrd 
įstatyminė pataisa, sąlygojanti 
ekonominės paramos Rusijai tei
kimą su kariuomenės iš Baltijos 
valstybių išvedimu, būtų priim
ta ir 1994 metais.

R. N. Bums pastebėjo, kad 
JAV Baltijos valstybes specialiai 
išskiria iš Nepriklausomų valsty
bių sąjungos valstybėms taiko
mos politinės linijos. JAV siekia 
pilno Rusijos kariuomenės ati
traukimo iš Pabaltijo. Pastebėjo, 
kad rugsėjo 2 dieną Washingto- 
ne įvykusio prez. Clinton susiti
kimo su Rusijos ministru pirmi

ninku metu, prezidentas pa
reiškęs, kad JAV yra suintere
suotos greitu Rusijos karinių 
pajėgų išvedimu iš Latvijos ir 
Estijos. Artimu laiku NVS reika
lais besirūpinąs amb. StrobėTal- 
bott pats lankysis Azijos respub
likose, o po to užsuks į Maskvą 
ir Rygą.

Toliau LB atstovai kėlė Kali
ningrado (Karaliaučiaus) srities 
demilitarizavimo klausimą, mo
tyvuodami, kad ten esančios 
gausios Rusijos karinės pajėgos 
galinčios destabilizuoti padėtį 
Baltijos valstybėse. Patirta, jog 
oficialios nuomonės ar pozicijos 
Saugumo taryba šiuo metu netu
rinti. Helsinkio aktu Kaliningra
do sritis ir toliau palikta Sov. Są
jungai (o dabar Rusijai) admini-

Nors Lietuvos jau nebemindo

ris yra tiesa, gyvenimas ir meilė. 
Ir tai darė didelį įspūdį, ypač 
jaunajai kartai, kuri tikrai jautė 
tą gėrio ir meilės spinduliavimą.

Popiežius praėjo ateistų nu
siaubtą kraštą, kviesdamas atgai- ’ 
lai ir maldai, prisimindamas sta- *'• 
linizmo aukas, linkėdamas stip
rėti krikščioniškajame tikėjime 
ir tarnauti tiesai, o ne melui.

Popiežius atėjo į Lietuvą kaip 
krikščioniškosios meilės apašta
las. Visa tai buvo niekinama, di
dele propagandos jėga naikina
ma, o dabar kiekvienas pajuto, 
kad yra dar žemėje ir. gėris, 
meilė, ir šventumas. Tai tikrai 
teigiamai paveiks lietuvių tautą, 
kurios dvasingumą ateizmas taip 
naikino. Popiežiaus vizitas paža
dino tautos gerąsias jėga^ vėl kel
tis ir siekti didžiųjų idealų, vėl 
būti šventąja Lietuva.

Jo 
Šventenybės 
popiežiaus 

Jono 
Pauliaus II 

atvykimo 
proga

PARODOS

struoti. Atsižvelgiant į tai, bet 
kokie pasikeitimai Kaliningrado 
srities priklausomumo požiūriu 
tėra galimi taikiu valstybių susi
tarimu. Kiek tai liečia kai kurių 
rusų norą turėti Baltijos valsty
bes Rusijos įtakos sferoje, JAV 
tam nepritariančios.

Pokalbio metu išreikštas su
sirūpinimas, kad Rusija dabar
tiniu metu esanti geroje pozici
joje prieš Lietuvą vykdyti eko
nominį spaudimą, ypač gamtinių 
dujų ir naftos tiekimo požiūriu. 
Pageidauta, kad JAV atidžiai 
stebėtų Lietuvos ir Rusijos koo
peraciją ekonominio bendradar
biavimo srityje, ir, pastebėję eko
nominį spaudimą, atitinkamai 
reaguotų. Lietuvai, yra būtina 
JAV techninė bei ekonominė pa
rama, kad Lietuvą padaryti eko-

(nukelta į 5 psl.)

Kardinolas 
aplankė Kiniją

Vilniaus arkikatedra bazilika
Ekslibrisai Šventajam Tėvui
Taikomosios dailės muziejus (Arsenalo g.2)
Senųjų bažnytinių rūbų paroda
Nacionalinis Lietuvos valstybės ir kultūros istorijos
muziejus (Arsenalo g.1)
Paroda „Iš liaudies religinės kultūros istorijos”.
Lietuvos fotomenininkų sąjungos galerija (Didžioji g.19)
Paroda „Jo Šventenybė Popiežius Jonas Paulius II Lomžoje”
Galerija „Arka” (Aušros Vartų g. 7)
Dailininkų, kuriančių religine tematika, paroda
(A.Kmieliauskas, M.Skudutis, V.Žukas ir kt.)
Galerija „Langas”
Tautodailės paroda
Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
Spaudinių paroda „Šventasis Tėvas Jonas Paulius II”.

Lietuvos kultūros fondo meno salonas (AJakšto g.9)
Paroda, skirta Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II atvykimui pagerbti.

: KONCERTAI
Rotušės aikštė

G.Hendelis. Oratorija „Mesijas ”. Atlieka Lietuvos kamerinis or
kestras ir Kauno valstybinis choras (dirigentas S.Sondeckis).

Kardinolas Roger Etchegaray, 
aukščiausiai vertinamas Vatikano 
oficialus asmuo, rugsėjo 4 d. at
vyko j Kinijos miestą Beijing. Vizi
tas tęsėsi keturias dienas. Kardi
nolą Kinijon pakvietė Kinijos spor
to ministras Wu Shaozu, kad kardi
nolas galėtų dalyvauti nacionali
nių atletikos varžybų Beijing ati
daryme

Kardinolas, prieš išvykdamas 
rugsėjo 8 d., savo pareiškime pa
sakė, kad Kinijos oficialūs asme
nys, kuriuos jis sutiko, išreiškė 
"norą pakeisti istorijos puslapius" 
ir pradėti iš naujo.

Kinija nutraukė diplomatinius 
santykius su Vatikanu 1950 m. ir 
suformavo vyriausybės kontroliuo
jamą Kinijos Patriotinę Katalikų 
Asodadją. Kinijos vyriausybė įsakė 
Katalikams atsižadėti Popiežiaus 
įtakos ir tūkstančius žmonių, ku
rie nepakluso šiam įsakymui, areš
tavo ir uždarė į kalėjimus.

Kardinolo Etchegaray vizitas 
gali atvesti prie dviejų šalių san
tykių pagerėjimo ir išgrįsti kelią 
galimam Popiežiaus vizitui. Jonas 
Paulius II š.m. birželio mėn. pasa
kė, kad turi stiprų norą aplankyti 
Kiniją. Kalbama, kad Popiežius vizi
tas į Kiniją gali įvykti 1995 m.

DARIUS IR GIRĖNAS
JŲ SKRYDŽIO r 
60 METŲ 
SUKAKTĮ 
PRISIMENANT 12

PAULIUS JURKUS

Darius važinėjo po Klaipėdos 
kraštą, sakydamas kalbas, kad 
būtina nepasiduoti ir sukilti, pri
sijungti prie Lietuvos. Jis 
kalbėjo Priekulėje, Šilutėje, 
Rusnėje, Viešvilėje, Smiltynėje. 
Prakalbų maršrutas baigėsi prieš 
Kalėdas.

Sukilimas turėjo įvykti Naujų
jų metų naktį. Manifestas jau bu
vo surašytas ir paruoštas spau
dai. Tuo metu atėjo žinia iš Lie
tuvos, kad šaulių pagalbos nega
lima tikėtis. Žinia sukilimo orga
nizatorius paveikė kaip perkūno 
trenksmas. Sukilėlių nuotaika 
buvo įtempta, bet pakili. Visi 
buvo pasirengę ir laukė tik paramos.

Organizatoriai bijojo, kad to 
sukilimo rengimo nesužinotų 
nei vokiečiai, nei prancūzai. Ta
da padėtis jau būtų buvusi kritiš
ka.

Tik po Naujųjų metų atėjo iš 
Kauno žinia, kad šaulių pagalba 

ateis tik sausio 6 d. Darius, ne
pakęsdamas tos padėties, grįžo į 
Kauną, kad galėtų šaulius orga
nizuoti suJdlimui. Į Kauną jis at
vyko sausio 4 d. ir tuoj apsilankė 
šaulių štabe. Lietuvos vyriau
sybė dar tuo metu bijojo rizikuo
ti, kad sukilimas nepakenktų 
laisvai Lietuvos Respublikai. 
Tuo metu į Kauną atvyko ir kiti 
sukilimo organizatoriai: Simo
naitis, Bruvelaitis, Marcinke
vičius. Jis ir privertė vyriausybę 
nekliudyti sukilimo idėjai.

Darius susidarė įspūdį, kad 
Kaune apie sukilimą visi jau 
žino, o Klaipėdoje tuo metu apie 
tai niekas nekalbėjo. Darius dar 
aplankė Vilkaviškio šaulius. Ten 
sustojo raitelių pulke. To pulko 
karininkai visi norėjo dalyvauti 
Klaipėdos žygyje.

Sukilimas prasidėjo
1923 m. sausio 9 d. Darius su 

trečia sukilėlių grupe —: batalijo- 
nu užėmė Šilutę, būdamas šios 
grupės vado padėjėju. Kelias 
dienas buvo Šilutės įgulos virši
ninku.

Prancūzų įgula ir vokiečių 
žandarai Klaipėdoje įsitvirtino ir 
pradėjo gintis. Sausio 14 d. Da
rius buvo siunčiamas traukiniu 
su 75 kareiviais padėti pirmajai 
grupei, kuri puolė Klaipėdos 
miestą. Sausio 15 d. jis su savo 
vyrais Liepų gatve įžengė į išva
duotą Klaipėdos miestą. Sausio 
19 d. Darius paskiriamas Mažo
sios Lietuvos Armijos štaban. 
Sausio 21d. jis su sukilėlių dele
gatais siunčiamas pasitikti britų 
karo laivų. Santarvės atstovai, 
kuriem vadovavo prancūzai, su
kilėliams buvo davę ultimatumą 
— pasitraukti iš miesto. Sukilė
liai neišsigando, organizavosi 
Klaipėdą ginti. Iš tų savanorių 
sukilėlių ir buvo sudaryta Mažo
sios Lietuvos savanorių armija, 
Darius buvo paskirtas 8-tos kuo
pos vadu.

Santarvės atstovai, pamatę su
kilėlių entuziazmą ginti Klaipė
dą, kiek nusileido ir pradėjo de
rybas.

Naujo karo pavojus praėjo, pa
dėtis stabilizavosi ir Darius 1923 
m. vasario 12 d. pasiprašė pa
leidžiamas iš Klaipėdos krašto 
savanorių armijos.

Klaipėdos žygyje dalyvavo 
eilė amerikiečių. Čia gyveno 

istorikas dr. Kostas Jurgėla, ku
ris su Dariumi plaukė į anglų lai
vą pasitikti jų karininkų. Anglai 
padėtį vertino ramiai ir lietu
viams davė suprasti, kad jie gerai 
padarė, surengdami sukilimą. 
Laive susitiko su “Chicago Tri
būne” žurnalistu, kuris jų žygius 
aprašė tame laikraštyje.

Amerikos lietuviai, dalyvavę 
atvadavimo žygyje, suteikė 
žymią pagalbą. Šiame žygyje da
lyvavo šie amerikiečiai lietuviai: 
Stepas Darius, Antanas Ivaške
vičius, Martus, Zamkus, Rim
kus, du broliai Jurgėlos, abu 
gimę Amerikoje. Darius važinė
jo, sakydamas kalbas, o Kostas 
Jurgėla padėjo organizuoti šau
lių pagalbą.

Kaune po Klaipėdos išvadavi
mo buvo rodomas filmas. Kai 
publika pamatė Stepą Darių, 
pradėjo audringai ploti. Taip pat 
plojo ir kitiems broliams ameri
kiečiams, nes visi jautė, kad tau
ta yra vieninga savo žygiuose į 
laisvos valstybės gyvenimą.

Stepo Dariaus sportinė 
veikla

Stepas Darius iš pat mažens 
mėgo sportą, juo domėjosi, pats 
pradėjo lavintis būdamas 15 
metų. Lankydamas mokyklas, jis 
reiškėsi įvairiose sporto šakose: 
žaidė amerikietišką futbolą, beisbo
lą, krepšinį, mėgo bėgimą, šuo

lius į tolį, į aukštį, boksą, ledo 
rutulį. Būdamas kolegijoje, jau 
žaidė beisbolą Sox komandoje ir 
buvo krepšinio grupės kapito
nas.

Atvykus į Lietuvą, Dariaus 
noras propaguoti sportą nedin
go. Suprantame, Lietuva nepri
klausomam gyvenimui kėlėsi 
nualinta. Apie kokias tai sporto 
komandas, žaidynes dar nebuvo 
nė kalbos. Tik kai šiaip taip apsi
tvarkė miestai, miesteliai, pra
sidėjo ir sportinė veikla. Kaune 
veikė kelios kitataučių sporto 
draugijos: vokiečių, žydų, len
kų. Lietuvių sportininkų mažas 
būrelis susitelkė tik 1919 m.

Vyr. Įeit. Stepas Darius 
1926 metais

pradžioje Lietuvos Fizinio Lavi
nimo Sąjungoje, kuri sutrum
pintai vadinosi LFLS.

Pirmoji Lietuvos sporto šven
tė buvo 1919 m. pavasarį Kaune. 
Rungtynėse dalyvavo vos kelioli
ka asmenų, beveik visi kareiviai 
arba skautai. Trūko sportinių 
drabužių, tai sportininkai daly
vaudavo su kareiviška apranga, 
bėgimuose dalyvaudavo net su 
pentinuotais batais. Tą nepap
rastą įvykį stebėjo susirinkę apie 
šimtas žmonių.

Sportas buvo tikrai naujas da
lykas. 1921 metų sporto žaidynių 
žiūrėti atvyko ministeris pirmi
ninkas dr. K. Grinius, kuris taip 
pat buvo ir žaidynių teisėjas. 
Teisėjais buvo ir Tautų Sąjungos 
kontrolės komisijos nariai, kitų 
tautų karininkai — pulkininkai. 
Lietuvių sportininkų eilėse buvo 
karininkų, valdininkų, kareivių, 
moksleivių ir darbininkų. Dau
guma jų ir sporto aikštėse vilkėjo 
kasdieniais drabužiais, nes ne
turėjo sportinės aprangos.

Stepas Darius į sportinę veiklą 
įsijungė, jau būdamas karo mo
kykloje. Jis žaidė europietišką 
futbolą ir pasižymėjo kaip geras 
vartininkas. 1921 m. lengvosios 
atletikos pirmenybėse rudenį 
kariūnas Darius laimėjo antrą 
vietą ieties metime.

(Bus daugiau)



Aplink 
pasaulį

□ Vyriausias Izraelio rabinas 
rugsėjo 21 d. pirmą kartą susitiks 
su Popiežiumi Vatikane, - pranešė 
Izraelio religijos reikalų ministeri
ja. Rabinas prašys Šv. Tėvą padėti 
surasti 6 šalies kareivius, dingusius 
be žinios Libane 1982 m. Kaip 
žinoma, Vatikanas ir Izraelis ne
palaiko diplomatinių santykių.

□ Latvijos Seimas parengė Įs
tatymo projektą, kuriame numa
toma apriboti buvusių KGB ben
dradarbių, SSKP funkcionierių, 
Įvairių lygių nomenklatūros dar
buotojų bei politinių disciplinų 
dėstytojų galimybes užimti valsty
bines pareigas. Projekto autoriai - 
Latvijos judėjimas už nepriklauso
mybę ir susivienijimas "Laisvei ir 
Tėvynei".

□ Nuo rugsėjo 1 d. Baltarusi
jos sostinėje Minske uždrausta 
pardavinėti svaiginamuosius gėri
mus komerciniuose kioskuose, 
mokymo, gydymo, žiūrovų susi
būrimo vietose, Įmonėse, stočių, 
aerouostų bufetuose, kai kuriose 
kitose vietose. Alkoholio reklama 
dabar yra laikoma kriminaliniu 
nusikaltimu ir už tai bus baudžia
ma pagal Baltarusijoje galiojančius 
Įstatymus. Atnaujinta kovos su 
girtavimu komisijų veikla.

□ Ukrainoje iki šiol diskutuo
jama, ar rengti rugsėjo 26 d. refe
rendumą Ukrainoje dėl nepasi
tikėjimo šalies prezidentu ir depu
tatais. Ukrainos deputatų nuomo
nės šiuo klausimu skiriasi: vieni 

tarybos kadencijos pabaigos, kiti 
nori rinkimų dar šiais metais.

□ Nors tarp Rusijos parlamen
to ir vyriausybės nesibaigia politi
nės rietenos, privatizavimas Rusi
joje vyksta toliau Greitai ketina
ma parduoti tris dideles naftos 
kompanijas, o didžiausia Maskvos 
universalinė parduotuvė GUM 
skelbia naują akcijų pasirašymą. 
Nuo rugsėjo 15 d. viešą akcijų 
pasirašymą pradėjo pagrindinės 
naftos pramonės firmos. Tikimasi, 
kad firmos "Komineft", "Tebuk- 
neft" ir "Snabneft", priklausančios 
Komijos Respublikai, turės pa
sisekimą tarp Rusijos ir užsienio 
investitorių, nes naftos pramonė 
dabar yra svarbiausia Rusijos pra
monės šaka. Rusija po Saudo Arą- - 
bijos yra antra didžiausia pasaulio 
naftos gavėja.

□ JAV ir Ukraina pasirašė susi
tarimą bendradarbiauti, tiriant na
cių nusikaltimus, padarytus karo 
metais. Pagal ŠI susitarimą JAV 
ekspertai galės naudotis Ukrainos 
generalinės prokuratūros archyvais 
bei pasikalbėti su gyvais liudinin
kais, - pranešė JAV teisingumo 
departamentas. Šį susitarimą tuoj 
pat pasveikino JAV žydų organiza
cijos, siekiančios blokuoti Ivan 
Demjaniuk, kurį išteisino Izraelio 
teismas, sugrįžimą. Pasak JAV tei
singumo departamento, naujas 
susitarimas su Ukraina - svarbus 
žingsnis, plečiant Įtariamų nacis
tinių nusikaltėlių, gyvenančių JAV, 
paiešką. Teisingumo departamen
tas veda derybas dėl panašių su
tarčių su Latvija ir Lietuva.

□ Estijos gynybos ministru 
paskirtas ministras be portfelio, 
Estijos derybų su Rusija delegaci
jos vadovas Juris Luik. Senasis mi
nistras Hein Reb atsistatydino po 
konflikto su estų savanoriais Esti
jos šiaurinėje dalyje.

□ Moldovoje sustabdyti šeši 
iš aštuonių stambiausios šilumi

nės elektrinės Uokų,- šalyje trūks
ta elektros energijos išteklių. Mol
dovos radijas pranešė, kad per 
pirmą pusmeti benzino tiekimas 
iš buvusių sovietinių respublikų 
sumažėjo 20%. Nors benzinas ir 
pabrango, tačiau jo galima nu4- 
pirkti tik juodojoje rinkoje. Mol
dovos ekspertai mano, kad energi
jos krizė šalyje - Rusijos spaudimo 
rezultatas.

□ Baltarusijos muitininkai ne
įsileido Anglijos krikščionių bend
ruomenės atstovų, kurie vežė j 
Minską humanitarinę pagalbą. Tai 
buvo vaistai piktybiniams augli
ams gydyti. Incidento priežastis - 
netobulas Baltarusijos vyriausybės 
nutarimas, šiame dokumente nie
ko nekalbama apie tai, kad turi 
būti priimama kitų valstybių Bal
tarusijai teikiama humanitarinė 
pagalba. Po ilgo aiškinimosi su val
dininkais kantrybės netekę anglai 
pareiškė, kad jie neketina mokėti 
didžiulių baudų už išnuomoto 
transporto prastovas ir patraukė 
atgal i Londoną, taip ir neatidavę 
pagalbos krovinio.

□ Spalio mėnesi Latvijos sos
tinės Rygos Janio Rainio kapinėse 
pradės veikti krematoriumas. Jau 
Įrengtos JAV pagamintos krema
vimo krosnys. Jos tokios didelės, 
kad Įkelti i specialiai Įrengtas patal
pas galima tik per stogą.

□ Opozicinių Baltarusijos par
tijų koalicija, i kurią Įeina Balta
rusijos liaudies frontas, karininkų 
sąjunga, jungtinė demokratų par
tija, socialdemokratų partija ir 
krikščionių demokratų sąjunga, 
rugsėjo 8 d. atšventė baltarusių 
karinės šlovės dieną. 1514 m. Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
kariuomenė, kurioje buvo ir gudų 
pulkai, prie Oršos sutriuškino 
Maskvos kunigaikštystės kariuo
menę. 1

□ Gruzijoje sulaikytas JAV
diplomato F. Woodruff žudikas.' 
- ----- - ------ i—;—:—;__ -____ _____

Birštono lietuvių konferencijos keletas dalyvių. Pirmoje eilėje iš k.: Kanados LB Krašto 
valdybos pirm. A. Vaičiūnas, trečias — JAV LB Krašto valdybos pirm. V. Mačiūnas. 
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

POPIEŽIUS APLANKĖ LATVIJĄ
Popiežius Jonas Paulius II rug

pjūčio 8 d. atvyko i Latviją, jis 
save apibūdino kaip "taikos pili
grimą" ir pasakė, jog jis nori parem
ti pastagas, kad taikingai Latvijoje 
gyventų Įvairios visuomenės gru
pės- .

Latvijos sostinės Rygos šalike
lės buv«o užpildytos tūkstančiais 
žmonių, kurie, sveikindami Po
piežių, mojavo baltomis skepetaitė
mis.

Vęliau Popiežius dalyvavo eku
meninėse pamaldose Liuteronų 
bažnyčioje Rygoje.

Latvijos Prezidentas Guntis 
Ulmanis kėlė Rusijos kariuomenės 
išvedimo klausimą privataus pokal
bio su Popiežiumi metu.. Taip 
pranešė Prezidento kalbėtoją Arita

Busa. Ji dtavo Popiežių, kad jis 
sakęs, jog užsienio kariuomenė 
"privalo palikti Latvijos teritoriją".

Vatikano atstovas Joaquin Na- 
varro pasakė, kad jis nežino, apie 
ką Latvijos Prezidentas ir Popiežius 
kalbėję.

Pasitikdamas Popiežių, Latvi
jos Prezidentas pasakė, kad Latvija 
nori taikos su kitomis tautomis, 
bet "vietiniams gyventojams" turi 
būti garantuotos jų "neatimamos 
teisės". Pagal vyriausybės statistiką, 
šiuo metu Latvijoje gyvena 52% 
latvių ir 34% rusų.

Savo atvirame laiške Popiežiui, 
Latvijos intelektualai pareiškė, kad 
pilietybės klausimas turi būti 
sprendžiamas vien tik latvių "be 
jokio oktfpaciriės jėgos likučių ir

— avža&l «./.>.■» .-*

tos jėgos užsienyje spaudimo".
Nuo pat savo vizito Baltijos 

šalyse pradžios Popiežius stengėsi 
pagerinti santykius su rusais ir 
meldėsi už susitaikymą, tačiau tuo 
pat metu pripažino Baltijos tautų 
50-ies metų Sovietų okupacijos 
kančias. -

Romos katalikų Latvijoje šiuo 
metu yra apie 19% iš 2,6 milijono 
gyventojų. Popiežius Latvijoje pra
leido dvi dienas.

- Buvusio Lietuvos Respub
likos vidaus reikalų ministro Kazio 
Skučo žentas Albertas Šukys ir 
dukterėčia Ramutė Skučaitė įteikė 
Lietuvos Prezidentui prašymą padė
ti reabilituoti buvusį Lietuvos 
vidaus reikalų ministrą Kazį Skučą. 
Prezidentas A Brazauskas pažadėjo 
nuodugniai išnagrinėti prašymą.

Piaos Kelionės j
Baltijos Krašte
---i-------- El_.--- ----  --------------- ----------------------
TAUPYK LAIKĄ ... Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko 
Kennedy Airport iki Rigos Latvijoj. American Trans Air yra greičiausias 
kelias į Baltijos kraštus.
-------------------- ... .. ............................ . n--------------------------------------------------------------------------------------------

TAUPYK PINIGUS ... Palygink ir taupyk su American Trans Air. Todėl 
kad Jūs nusipelnėt gerą patarnavimą, ir pigiausią kainą!

TAUPYK NEPATOGUMUS ... Su American Trans Air patarnavimais 
l Baltijos kraštus nėra jokio rūpesčio ar suspėsi! į sekanti lėktuvą nes 
čia yra tiesioginis skrydis. NĖRA persėdimų. NĖRA laiko gaišimo.
NĖRA bėdų!

Kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

Riga, Latvija Skrydžio kaina
Birželio 1 iki rugsėjo 30 US $480
Spalio 1 iki spalio 31 US $405
Lapkričio 1 iki gruodžio 31 US $310
Išvykstame kiekvieną trečiadienį ir šeštadienį
Ar Jūs skrendat darbo reikalais, ar pasimatyti su artimaisiais. Jūs norit ten 
nukeliauti ko greičiau. Nenorit persėsti, ar išleisti daug pinigų. American Trans 
AIr's Tiesioginė Kelionė iš New Yorko iki BalUjos krašUj yra patogi, pigi ir paprasta. 
ArgI ne taip Jūs visada ir norėjot keliauti? Paskambinkit American Trans Air arba 
savo Kelionių Agentui šiandien!

KMiona i vunę puto parkont * otgol. (Matot ra.k.0 (pgy* mobouMa. 21 <fcanq priai 
itakrandant. Laktovo. kurauofo Hk tcrraMa dianomu, na tovodgoliau. (16 .kvykimo mo- 
kaafu. Muito ir inūgrocifOa mokaaiioi į komę napkortyb. taip pot bilatg parkom, raikio 
aumokto $10 apsaugot, $3 pato, nerimčiau, ir $1.45 ogrikuliūroi. AMERICAN TRANS AIRi

Užtikrinti keliones skambinkite 1-800-382-5892 
arba savo kelionių agentui.



LIETUVOS MISIJOS JUNGTINĖSE TAUTOSE 
IPATALPŲ ĮSIGIJIMO PROBLEMOS

“Darbininkas” rugsėjo 3 d., 
įdėjo Lietuvos dienraštyje “Res
publika” tilpusios žinutės atpa
sakojimą apie kilusius nesutari
mus tarp Lietuvos atstovo prie 
JT A. Simučio ir Lietuvos gene
ralinio konsulo L. Kučinsko: “Si
mutis yra už variantą, kad pasta
te būtų gyvenamieji kambariai, 
o Kučinskas ir Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos darbuotojai 
mano, kad šiame pastate turi 
būti tik tarnybiniai kambariai, o 
Lietuvos svečiai ir diplomatai 
turėtų gyventi ne diplomatinėje 
atstovybėje”.

Šiuo pareiškiu, kad citatoje at
pasakotas teiginys yra klaidinan
tis: nei aš, nei bet kuris iš Misijos 
darbuotojų niekada nėra pareiš
kę noro apsigyventi Misijos pa-

DENVER, CO
LIETUVIAI PASAULIO
Susitikime su Šv. Tėvu lietu

viams atstovavo vysk. Paulius A. 
Baltakis, OFM, kun. Edmundas 
Putrimas — Vasario 16-osios 
gimnazijos kapelionas iš Vokieti
jos, seselė Igne Marijošiūtė — 
koordinatorė, iš Putnam, CT, ir
grupė lietuvių jaunuolių: 18 iš 
Lietuvos, 6 iš JAV, 3 iš Kanados 
ir 1 iš Vokietijos.

Iš Lietuvos:

1. Sės. Ramunė Murauskaitė 
„t Vilnius, 2. Sės. Dalia Verby- 

laitė — Kybartai, 3. stud. Elena 
Zubavičiūtė — Kaunas. Jos stu
dijuoja katechetiką Notre Dame 
Institute. 4. Dovilė Mocikėnaitė 
— Kaunas, studijuoja Loyolos 
universitete Chicagoje, 5. Vilius 
Lapas —.studjjuųja Sfue.benvįUe 
universitete, Ohio. Kelionę fi
nansavo JAV vyskupų konferen
cija.

6. Darius Zižys — Vilnius , 7. 
Ligita Ryliškytė — Vilnius, 8. 
Živilė Krivickaitė — Vilnius, 9. 
Andrius Žemaitis — Kaimas, 10. 
Silvija Petrikaitė — Kaunas. At
vykę dalyvauti 5 savaičių NET 
katechetiniuoe kursuose. Ke
lionę finansavo JAV vyskupų 
konferencija.

Bet kuri valstybė neįsivaizduo
jama be jos sienų. Žvelgiant iš 
Lietuvos į Rytus, tvarkos pasienyje 
dar nematyti. Lietuva tapo Rusijos 
piliečių til
tu į Vaka-

S LIETUVOS
PASIENIS.
KOKS JIS?

kėti nerei
kia. Taigi, 
tos sienos 
lyg ir nėra, 
nors žemė
lapyje ji ir 
matoma.

Vakarinė Lietuvos siena su Len
kija turi gilias tradicijas, kurios 
buvo pradėtos kurti dar M. Gor
bačiovo metais. Nors tada dar Lie-
tuvos Respublika ir neegzistavo, 
tačiau "tvarka* ir tradicijos susifor
mavo, būtent tuo laikotarpiu, kada 
atsivėrus "geležinei uždangai’lie
tuviai panoro aplankyti kaimyni
nę Lenkiją.

šiandien vaizdas atrodo pana
šus į 90-ųjų metų, tik, žinoma, 
muitininkai savi-lietuviški. Lazdi- 
jų-Ogorodnikų pasienio perėjimo 
postas kiekvieną keliautoją ar biz
nierių iš Lietuvos pusės pasitinka 
bevei 4-ių kilometrų eile. Bet pačių 
muitininkų nuomone, ne muiti
ninkai yra dėl to kalti. Jau ir dabar 
muitininkai automobilius tikrina
tik paviršutiniškai 2-3 minutes, o 
dar labiau liberalizavus muitinės 
tvarką, būtų legalizuota kontra
banda.

Muitininkų nuomone, beveik 
90% važiuojančių per sieną keliau
ja komerciniais tikslais. Tačiau 
daugeliu atvejų jų komercija tolygi 
kontrabandai.

talpose ar laikyti kambarius iš 
Lietuvos besilankančių diploma
tų apgyvendinimui. Aš pats gy
venu nuosavame name užmies
tyje ir, jei atsirastų siūlymas kel
tis j Misijos patalpas, jo priimti 
negalėčiau.

Šia proga turiu paaiškinti ir 
apie tuos “kilusius nesutari
mus”, kurie atsirado, bandant 
dvi skirtingos paskirties įstaigas 
įkurdinti viename pastate. Lie
tuvos Misija J. Tautoms yra glo
balinio pobūdžio įstaiga, kurios 
pagrindinis uždavinys yra ginti 
Lietuvos interesus tarptautinėje 
arenoje, bendradarbiaujant su 
Jungt. Tautų įstaigomis ir su 
183-jų valstybių misijomis. Tuo 
tarpu Generalinio Konsulato 
uždavinys yra daugiau administ-

JAUNIMO DIENOSE

11. Nomeda — Mažeikiai, 12. 
Olga — Šiauliai, 13. Sigitas — 
Vilkaviškis, 14. Kristina. Skau
tai, iškviesti Česlovo Kiliulio.

15. Romualdas Čiužas—Kau
nas. 16. Virginijus Pabrinskas — 
Kaunas. Lietuvos oficialūs dele
gatai. Finansavo Vatikanas.

17. kun. Jonas Valionis — Vil
kaviškis, 18. brol. Julius Sas
nauskas, OFM — Spaudos atsto
vai. Finansavo Kirche in Not or
ganizacija Vokietijoje.

B JAV:

1. Aida Janulaitytė — Bosto
nas, 2. Regina Kulbytė — Bosto
nas, 3. Irena Normantaitė — Bo
stonas,4. Tomas Vasiliauskas — 
Chieago, 5. Laura,Lapšytė — 
Chicago, 6, Kovas Lapšys — 
Chieago.

E Kanados:

1. Leonas Ehler — Toronto,
2. Dovydas Genys — Toronto,
3. Elena Luna — Toronto.

E Vokietijos:

Vilija Bijūnaitė — Vasario 16 
gimnazija.

Šiais metais Lazdijų muitinėje 
jau konfiskuota kontrabandos dau
giau kaip už 3 milijonus litų. Lazdi
jų muitininkai į valstybės biudžetą 

pervedė 9 
milijonus Ii-

gų eilių prie
žastis - ne 
Lietuvos 
muitininkai, 
kaip jie pa
tys teigia, o

Lenkų muitinės ir pasienio darbuo
tojai, kurie žinodami kas vilioja 
lietuvius anapus sienos, tikrina 
ypač stropiai. Lenkija yra suintere
suota apsisaugoti nuo elgetaujan-
čio kaimyno.

Lietuvos muitininkams di
džiausią rūpesti kelia lietuvaičiai, 
grįžtantys iš Vakarų su ten pirktais 
automobiliais. Laimingų tautiečių 
antplūdis paparastai prasideda sek
madienio rytą. O automobilių vi
sokių būna: kai kurie vogti, kai 
kurie nupirkti vogti, dar kiti -
sąžiningai nupirkti. Taigi, Lietu
vos pasienis tampa lyg filtru vog
tiems automobiliams. Bet daugu
ma jų be kokių tai sunkumų paten
ka Lietuvon. Kai kurie iš jų vogti 
JAV, kiti - Vakarų Europoje.

Valstybės veidas atpažįstamas
iš tvarkos jos pasienyje. Jei jis turė
tų tik tiek problemų, apie kurias 
pasakoja Lietuvos muitininkai, tai 
jis būtų pakankamai šviesus. Deja, 
dažni kyšininkavimo, naudojimo
si tarnybine padėtimi atvejai at
skleidžia kitą tiesą: Lietuvos pasie
nio problemos slypi čia dirban
čiuose žmonėse... A-J. 

racinio-komercinio pobūdžio. 
Jis aptarnauja Ameijkoje besi
lankančius ar čia apsigyvenusius 
Lietuvos piliečius, aprūpinda
mas juos pasais ir reikalingais do
kumentais, išduoda vizas, skati
na turizmą ir prekybinius santy
kius.

Misija akredituota Jungti
nėms tautoms turi pilną diplo
matinį imunitetą. Gen. Konsula
tas, akredituotas JAV Valstybės 
Departamentui, turi ribotą imu
nitetą ir yra pavaldus lietuvos 
Ambasadai Washingtone.

Jei šiandien Lietuvos Misija 
būtų priversta užsidaryti, tai 
būtų tragedija Lietuvos interesų 
gynimui tarptautinėje arenoje. 
Jei užsidarytų Gen. Konsulatas, 
tai būtų tik mažas nepatogumas 
piliečių aptarnavimui, kurį per
imtų Lietuvos Ambasada Wash- 
ingtone, kaip tą yra padariusi 
Latvijos Ambasada, kuri konsu
lato New Yorke neturi.

Normaliam ir pakenčiamai na
šiam Misijos darbui reikalinga, 
kad ji būtų kaip galima arčiau J. 
Tautų rūmų. Posėdžiai J. Tauto
se vyksta įvairiomis valandomis, 
dažnai su poros valandų pertrau
komis tarp posėdžių. Jei Misija 
būtų toli, tos valandos dingtų ne-

(nukelta į 8 psl.)

JAV TAUTINIO SAUGUMO TARYBOJE
(atkelta iš 3 psl.)

nomiškai nepriklausomą nuo 
Rusijos, Tik tą pasiekus, Lietuva 
bus nepriklausoma pilna žodžio 
prasme.

Kalbant apie JAV teikiamą pa
ramą Lietuvai, LB atstovų nusi
skųstą dėl kai kurių programų 
netinkamo administravimo. Pa
tirta, kad 1993 biudžetiniais me
tais JAV skirti Lietuvai fondai 
dėl biurokratinės netvarkos gali 
būti nepanaudoti. Kaip žinoma, 
minėti biudžetiniai metai baigia
si rugsėjo 30 d. ir nepaskirtos 
lėšos grąžinamos į JAV iždą. 
Konkrečiu pavyzdžiu nurodyta 
iš Lietuvos atvykimas į New Yor
ko valstijos valstybinį universite
tą (SUNY) dešimties studentų. 
USIA nesutvarkius kai kurių 
biudžetinių formalumiį, minėtų 
studentų atvykimą gali reikėti 
vienam semestrui atidėti. Šiuo 
klausimu Saugumo tarybos pa

NEUŽMIRŠTAMA DIENA VISAM GYVENIMUI
(atkelta iš 1 psl.)

kas katalikiškajai Europai ir visam 
pasauliui, kaip Kristaus kryžius gali 
likti laimėtoju prieš blogį. Jonas 
Paulius II paminėjo lietuvių tau
tos sūnus: vyskupą Vincentą 
Borisevičių, vyskupą Juozapą Ma
tulionį ir arkivyskupą Mečislovą 
Reinį.

Popiežius pasakė: "Mokykite 
savo vaikus mjdėti Kryžių. Juk per 
Kryžių įvyko Kristaus Prisikėlimas. 
O per Prisikėlimą mums yra duo
tas amžinasis gyvenimas.,Tegu 
Kryžius saugo Jūsų kraštą nuo vi
sokių blogybių."

Minia ovacijomis sutiko Po
piežiaus kalbą. Jonas Paulius II daug 
kartų sveikino su pakeltomis ran
komis; laimino susirinkusius žmo
nes.

Mišios tęsėsi įprasta tvarka. 
Vyskupai ir kunigai koncelebravo 
kartu su Popiežiumi lietuviškai.

drabužiais atnešė daugybę dovanų 
Popiežiui. Apie 150 seminaristų 
dalino žmonėms komuniją. Jonas 
Paulius 11 dalino komuniją kvies
tiems svečiams, tarp jų ir katali
kiškų orgarrizad jų veikėjams.

Po palaiminimo Popiežius vėl 
prabilo, tik šį kartą lotyniškai. Jis 
dėkojo kardinolui V. Sladkevičiui, 
vyskupams, dvasiškiams ir Lietu

Washington, DC, Rytų Europos Ekonominių Reikalų konfe
rencijoje liepos 22 d. dalyvavę lietuviai. iš k.: (Ir. Jonas Genys, 
dr. Juozas Kazickas, Linas Kojelis ir dr. Elona Vaišnienė.

VVashington, DC, Jungtinį Amerikos Pabaltiečių Komitetą 
(JBANC) sudarančių organizacijų pirmininkai. Iš k.: Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirm. G. Lazauskas, Amerikos Estų 
Tarybos pirm, ir šių metų JBANC pirmininkas Juhan Simon-
son, Amerikos Latvių Sąjungos pirm. IntsRupners.

reigūnai rodė gilų susirūpinimą 
ir pažadėjo daryti įtaką speci
finėse JAV valdžios įstaigose.

Atsakydama į LB atstovų pa
stabas, B. F. Sanner pareiškė, 
jog JAV yra nusistačius Lietuvai 
padėti įvairiose srity^p. Šia kryp
timi jau veikiama. Artimiausiu 

-laiku Lietuvai bus pateiktas nau
jos programos teisės ir teisėsau
gos srityse. 1994 metų pradžioje 
turėtų pradėti veikti Baltijos 
verslovių fondas (Baltic enter- 

jprise fund).

Būtina pastebėti, kad abu pa
reigūnai yra gerai informuoti 
apie artėjantį prez. A. Brazausko 
vizitą į JAV. Esama galimybės, 
kad prez. Clinton privačiai su A. 
Brazausku susitiks jo vizito 
metu. Tai greičiausiai įvyks New 
Yorke, Jungtinių Tautų organi
zacijos generalinės asamblėjos 
metu. Paręigūnų žinota ir apie 
A. Brazausko planus lankytis Ka

vos žmonėms už šią progą, kad 
galėjo pabūti drauge su jais šioje 
švenčiausioje vietoje. Popiežius 
prašė pasilikti ištikimais savo 
tikėjimui, kad visa tauta būtų gy
vas liudininkas Europai ir visam 
pasauliui.

Šv. Tėvas nulipo nuo paaukš
tinimo ir, visų nustebimui, priėjo 
prie minios, sveikinosi su jaunimu 
ir visais, kurių rankas galėjo pasiek
ti. Visi norėjo bent prisiliesti prie 
Popiežiaus, todėl apsaugos vyrams 
teko nelengvas darbas.

Po mišių Popiežius persirengė 
ir vėl sugrįžo prie Kryžių kalno 
pasimelsti. Tada įlipo į papomo- 
bilį ir nuvažiavo iki malūnspar
nio. Popiežiaus malūnsparnis virš 
minios dar apsuko ratą ir nuskrido 
link Šiluvos. Minia šaukė, mojavo 
ir verkė...

Daug dovanų išdalinta Po
piežiaus vizito metu. Lietuvos Pre
zidentas A. Brazauskas Popiežiui 
padovanojo Bronės Valentaitės-] o 
kūbonienės gobeleną "Prisikėli
mas*. Jonas Paulius II Vilniaus 
arkikatedrai padovanojo kieliką, 
Aušros Vartų šventovei - auksinį 
rožančių.

Tačiau didžiausia dovana Lie
tuvos tikintiesiems ir visiems jos 
žmonėms bei apie 4,000-iui mal
dininkų iš užsienio tapo Popiežiaus 

lifornijoje.
J. Kronkaitis, kuris vadovauja 

Baltic Institute organizacijai, 
siekiančiai pagelbėti Baltijos 
valstybėms karinės apsaugos sri
tyje, pabrėžė svarbą sudaryti ga
limybes Lietuvos, karininkams 
tobulintis JAV karinėse akade
mijose. Tai būtina, jei norima 
Lietuvą stipriau integruoti į Va
karus. Stažuotės Amerikoje 
galėtų padėti Lietuvai nusikraty
ti iš Rusijos perimtų kai kurių 
ydų, pavyzdžiui, kiek tai liečia 
karininkų elgseną kareivių at
žvilgiu. Gautas pažadas šioje sri
tyje tarpininkauti.

Šio JAV LB atstovų susirinki
mo su JAV Saugumo tarybos pa
reigūnais šiais metais būta jau 
trečio. Šio susitikimo metu 
jautėsi, kad prez. Clintono admi
nistracija jau stiprokai į savo ran
kas yra perėmusi valstybės vairą.

Alg. Gečys (LB Inf.)

žodis ir palaiminimas, Šv. Tėvo 
žvilgsnis ir ištiesta ranka. Šių do
vanų nesunaikins laikas - jos visa
da pasiliks žmonių širdyse ir bus iš 
kartos į kartą perduodamos, kaip 
brangiausios šeimos šventenybės.

Atsisveikindamas su Lietuva 
rugsėjo 8 d., Popiežius pasakė: 
"Iškeliauju kupinas įspūdžių, ku
rie, esu tikras, pavirs malda. Išsau
gosiu atmintyje jūsų svetingumą 
ir bičiulišką šilumą, parodytą man 
per šias dienas', šv. Tėvas tarė 
savo linkėjimus Lietuvos žmonėms: 
"Pasibaigus mano viešnagei Lietu
voje, ne tik dėkoju visiems, bet ir 
jaučiu būtinybę tarti nuoširdų 
linkėjimą, kurį sudedu į Marijos, 
Bažnyčios Motinos, garbinamos 
Šiluvoje ir Aušros Vartuose, ran
kas. Jai pavedu Lietuvos ateitį; 
linkiu, kad šios kilniadvasės tau
tos vaikai, siekdami moralinės ir 
medžiaginės pažangos. Dievo 
žodyje surastų šviesą ir paramą, 
deramai gerbtų kiekvieno žmogaus 
orumą, išlaikytų taiką visuomenėje 
ir dvasios ramybę."

Man, atvykusiam iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų, rugsėjo 7-oji 
tapo įspūdinga, neužmirštama die
na visam mano gyvenimui...

Tėv. Raimondas Luson, OFM 
Kretinga, Lietuva

- • >

IŠ VISUR

— Gražina Kuduldenė ir We- 
stern Reserve universiteto 
odontologijos profesorius dr. 
John DiStefano, iš Clevelando, 
vyksta į Klaipėdą. Ten jie padės 
organizuoti kliniką vaikams su 
deformuotais veideliais. Šį pro
jektą finansuoja Clevelando ir 
Klaipėdos miestų seserystės 
programa.

— Verslo konferenciją ir pre
kybos ekspoziciją rugsėjo 29-30 
dienomis Los Angeles, CA, ruo
šia JAV LB Ekonominių reikalų 
taryba, bendradarbiaudama su 
Lietuvos ambasada JAV ir Los 
Angeles - Kauno miestų sese
rystės komitetu.

— Dail. Indrės Lukaitės tapy
bos darbai ant stiklo jau treti me
tai rodomi Ann Nathan galerijo
je, 210 West Superior St., Chi
eago, IL. Parodos atidarymas 
buvo rugsėjo 10 d. Kūrinius ga
lima apžiūrėti iki spalio 1 d.

— Kun. Vytas Memenąs 
plačiai aprašytas “Chieago Tri- 
bune’dienraštyje. Jis jau 13 
metų dirba kaip kapelionas Joliet 
miesto policijos apygardoje. Per 
tą laiką jis paaukojęs tūkstančius 
valandų šiam darbui, o jo įnašas 
labai vertinamas. Policininkai 
jam rodo gilią pagarbą už mora
linę paramą ir pagalbą, kurią ka
pelionas suteikia ne vien polici
jos pareigūnams, bet rrnerarmės 
ištiktiems žmonėms.

— Philadelphia, PA, Lietuvių 
namų didžiojoje salėje rugsėjo 
25-26 dienomis įvyks triguba 
meno paroda. Savo kūrinius iš- 
statys Aldona Saimininkienė iš 
Hartfordo, dr. Romualdas Povi
laitis ir Audronė Povilaitytė — 
abu iš Chicagos. Parodą rengia 
Lietuvių Tautodailės Instituto 
Philadelphijos skyrius.

— Lietuvių studentų “Jūros 
korporacijos veikė Vytauto Di
džiojo universitete Kaune 1938- 
1940 metais ir Vilniaus universi
tete 1938-1940 metais. Sovietų 
Sąjunga, okupavusi Lietuvą, 
korporacijas uždarė 1940 m. Al
girdas Gustaitis ieško žinių apie 
tuos korporantus ir jų veiklą. Jis 
prašo prisiminimus, iškarpas ir 
nuotraukas siųsti adresu: 7946 
W. 4th St., Los Angeles, C A 
90048.

— Hartford, CT, ramovėnai 
rengia metinį koncertą rugsėjo 
25 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Svč. 
Trejybės lietuvių parapijot salė
je, 53 Capitol Avė., Hartford, 
CT. Dainuos Danutė Grauslytė, 
solistė iš Lietuvos. Daugiau 
žinių teikia Lionginas Kapeckas, 
Jo telef. 203 956-6476.

— VVashington, DC, LB apy
linkė rengia metinę gegužinę, 
kuri įvyks rugsėjo 18 d., šešta
dienį, nuo 1 iki 6 vai. popiet Fort 
Myer, Arlington, VA. Dėl smul
kesnių informacijų galima telefo
nuos Nerijai Kasparienei 703 
920-9507, Reginai Bačanskienei 
301 774-4893 arba Danutei Har- 
mc.. 703 893-1482.

— Nauji “Darbininko’'skaity
tojai: Mrs. Beatriče Jasewicz, 
Amsterdam, NY; Albina Ba
nienė, Queens Village, NY; P. 
Makarauskas, Philadelphia, PA.

Sveikiname naujus skaitytojus 
ir primename, kad "Darbinin
ko' metinė prenumerata tik 30 
dol.



ITSEASYTO 
BANK

The South Boston Savings 
Bank’s famous postage paid 
both ways bank by mail 
pian is easy, convenient 
and sensible.
When the bank recetves your savings or 
chectong account transacbon rt's 
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SUDARYDAMI TESTAMENTUS, 
NEPAMIRŠKITE "DARBININKO"! 

Tuo prisidėsite prie lietuvybės palaikymo ne tik 
JAV, bet ir visuose lietuvių židiniuose, kuriuos 

kiekvieną savaitę lanko "Darbininkas“.

HOBBYIST SEEKS EARLIER CAMERAS, 
BAYAN ACCORDEON, 

BANDONEON, CONCERTINA

Colibri, Leica, Minifex, Riga or USSR Minox, Zeiss, 
Contura, Detrola, Kardon, Ranger, Zephyr, 

BOOMU, Cnopm, Fag, Pioner, TCBBC, Zorki, 
Gomulka, Honor, Ichicon, Leotax, Melcon, 
Nikon, Nippon, NR, Sky, Tanack, Zenobia, 

Tūla, Star, Polkamaster, Patek, Mervar, 
Melodiya, Meine!, Hengel, Glass, 

Etiūd - 205, Echo, Amold.

Descriptlons, condltlons and prlces - write to Edmund Juszczyk, 
2421 West 46th Street, Chlcago, IL 60632 USA

PIGIAUSIOS KELIONIŲ KAINOS
NEW YORK - RYGA - NEW YORK
$700.00 nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 31 d.

$650.00 nuo lapkričio 1 d. iki gruodžio 16 d. 
nuo sausio 10 d. iki kovo 16 d.

$750.00 nuo gruodžio 17 d. iki sausio 9 d.

TOS PAČIOS KAINOS GALIOJA IR JŪSŲ GIMINĖMS, 
SKRENDANT IŠ RYGOS I NEW YORKĄ IR ATGAL. 

Prie visų kainų reikia pridėti taksus.
Dėl rezervacijos ir informacijos prašome kreiptis į:

BALTIC TOURS
77 Oak St., Saite 4 
Newton, MA 02164 
Tel.: 617-965-8080 
Fax.: 617-332-7781

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO
♦ atlanta IMPORT EXPORT 

Trumpiausias kelias į Lietuva 
SIUNTINIAI | LIETUVA

SIUNTINIAI PRISTATOMI l NAMUS
NEW YORKE, KREIPKITĖS Į MŪSŲ ATSTOVĄ j 

TEL.(718) 441-4414
85-17 101 ST. 

' Richmond Hill, NY 11418
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL 

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

___________© atlanta mport export. raaaj

PAYTHE 
POSTAGE 
BOTH 
WAYS!
South Boston^ 
Savings Bank v

JS^^jUCMVS THE UADER

MAJNOFRCE 
460 Weat BroaOray 
South Boston 
268-2500

740Ga*van BNd. 
825-9090

OUMCYOFRCE 
690 Adams St 
LakmSouare 
479-9660

LIETUVIŠKOJE

CHICAGOJE
Mokslo ir kūrybos simpoziu

mas įvyks lapkričio 24-28 dieno
mis Pasaulio lietuvių centre, Le
ment, IL, prie Chicagos. Jau ku
ris laikas grupė žmonių aktyviai 
dirba, kad šis VlII-asis simpoziu
mas gerai pavyktų. Pramatytr., 
kad su paskaitomis pasirodys 
taip pat eilė mokslininkų iš Lie
tuvos.

“Dainavos meno ansamblis 
po vasaros atostogų naują darbo 
sezoną pradėjo rugsėjo 7 d. Jau
nimo Centre su pirmąja repeticija.

Chicagos Lietuvių operos ko
lektyvas su pirmąja poatostogine 
repeticija rugsėjo 10 d. Jaunimo 
Centre pradėjo 38-uosius veik
los metus. Šiais metais numatyta 
pastatyti Vytauto Klovos “Pilė
nų” operą.

Maironio lituanistinė mokyk
la naujus mokslo metus Pasaulio 
Lietuvių Centre, Lemont, IL, 
pradėjo rugsėjo 11 d.

“Grandies” tautinių šokių 
grupės nariai naują veiklos sezo
ną pradėjo rugsėjo 12 d.

Los Angeles scenos darbuoto
jai “Margučio” radijo pastango
mis Chicagoje spalio 9-10 dieno
mis parodys Kazio Sajos dviejų 
veiksmų komediją “Barakudos”. 
Režisuoja Petras Maželis.

Chicagos “Vaidilutės” teatra
lai spalio 31 d. Jaunimo Centro 
salėje ruošia premjerą. Bus pa
rodyta Petro Vaičiūno drama 
“Nuodėmingas angelas”. Reži
suoja iš Vilniaus atvykusi teatra
lė Irena Leonavičiūtė.

Lietuvių Fondo vajaus užbai
gimo vakaras įvyks lapkričio 6 d. 
Martiniąue pokylių salėje. Rug
sėjo ir spalio mėnesiais verbuo
jami nauji nariai. Įnešę 100 dol. 
gaus vieną bilietą į šį banketą ne
mokamai. < . .; ,, ... .

Šiluvos atlaidai Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijoje, Mar- 
ąuette Parke, vyksta kiekvienais 
metais. Šį rudenį tokiems atlai
dams rugsėjo 7-12 dienomis va
dovaus kun. Arvydas Liepa, 
MIC, iš Marijampolės.

Lietuvių Golfo dieną kasmet 
rengia Chicagos Lietuvių Preky
bos Rūmų vadovybė. Šiemet to
kia diena įvyko rugsėjo 15 d., 
trečiadienį, Palos Country klubo 
aikštėse.

Jubiliejinėje skautų stovyklo
je Rakė, M, dalyvavo daug skau
tų ir iš Chicagos. Jų buvo įvai
riausio amžiaus — nuo 6 iki 90 
metų. Vyriausias amžiumi buvo 
Jonas Damauskas, kuris netru
kus minės savo amžiaus 90 metų 
sukaktį. Jis pareiškė, kad jam ten 
buvo labai įdomu, nes galėjo su
sitikti su skautais iš Lietuvos (jų. 
buvo apie 20).

TUMO-VAIŽGANTO 9-1 
VILNIUS, LIETUVA 
TEL: 22-79-79 
FAX.: 22-67-67

f g
Wm. Anastasi, B. S. 

77-01 JAMA1CA AVENUE
(Cor. 77th Street)

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELIVER

V TeL: 296 - 4130 J

Jūs galite namuose klausytis * 
Į gražiausių Lietuvos estradinių r 

, dainų, jei Įsigysite trijų 
f kasečių komplektą

(po 90 minučių kiekviena) 
‘ tik už 17 dol.

, (Persiuntimui pridėti 2 dol.)
* ’ . Dėl užsakymų skambinti
4 Darbininko administracijai 

, 9 vai. - 4 vai. p. p.
Į . teL 718 827-1351
• • arba rašyti:

Darbininkas (administr.) 
341 Highland Blvd.

I Brooklyn,NY 11207

MES SIŪLOME PIGIAUSIAS KELIONES J VILNIŲ
Rugsėjo-spalio Lapkričto-kovo

iš New York, Boston, Washington nuo $800.- $700.-
iš Chlcago, Cleveland, Florida nuo $900.- $750.-
iš Los Angeles, San Francisco, Seattie nuo $1,000.- $950.-

Kainos sumažintos ir Business klasėje

Ferrante Travel Center
135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

(800) 645-2432 (201) 944-1273 (201) 592-8780

Kun. Jonas Kalvanas, Lietu
vos evangelikų liuteronų vysku
po padėjėjas, su teologijos stu
dentu Kęstučiu Puloku lankėsi 
St. Louis mieste įvykusiame se
minare. Prieš grįždami į Lietu
vą, užsuko ir į Chicagą susipažin
ti su vietiniais lietuviais evange
likais liuteronais. Čia jie viešėjo 
“Tėviškės” ir Ziono parapijose.

Solistė Prudencija Bičkienė- 
Jokubausldenė mirė rugpjūčio 
28 d., sulaukusi 73 m. amžiaus. 
Ji Amerikoje išgyveno 43 metus. 
Chicagos Lietuvių operoje yra 
dainavusi daugelį soprano parti
jų, o įvairiuose lietuvių kolonijo
se pasaulyje yra atlikusi daugy
bės koncertų programas.

Pianistai Rokas ir Sonata Zu
bovai, ilgesnį laiką gilinę studi
jas Chicagoje, išvyko į koncer
tinę kelionę. Koncertuos Šveica
rijoje ir Lietuvoje. Į Chicagą grįš 
rugsėjo 30 d. ir tęs studijas De- 
Paul universitete.

Vilija Bogutaitė ir Michaele 
Petkus, baigusios Morton vidu
rines (East ir West) mokyklas, 
pasižymėjo ne tik moksle, bet ir 
lietuviškoje veikloje. Abi gavo 
Olgos Bush vardo stipendiją. Vi
lija žada studijuoti Illinois uni
versitete Champain, o Michaele 
Illinois universitete Chicagoje.

Edvardas Šulaitis

Pasveikinkite savo draugus ir artimuosius 
gimtadienio ar jubiliejaus proga ■ 

Darbininko laikraštyje.

Member

UNIONTOURS
Kelionės į Pabaltijį

CHk
S

Specialūs patarnavimai:
pigesni lėktuvo bilietai 

ra* susirinkimai, suvažiavimai
viešbučiai Vilniuje ir kituose miestuose

Aplankykite tėvynę:
individualios ir biznio kelionės
įvairios grupinės kelionės

1-800-451-9511

Įsteigta 1931

UNIONTOURS
7rWda8om«.,New York.NlYTTOOU^'“ 

Tol: 212 - 683 - 9500 Fax:212-683-9511

sas
SCAN0INAV1AN AIRLINES

VILTIS
(HOPE)

LITHUANIAN REUEF PARCEL SERVICE, Ine. 
368 West Broodway, Boston, MA 02127 

TEL: (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO J VILNIŲ

□ VILTIS pradeda antrus siuntinių į Lietuvą persiuntimo metus.
d VILTIES agentūros konteineriai Lietuvą pasiekia mažiau kaip per tris savaites. 

Visi siuntiniai žmonėms asmeniškai į namus pristatomi vieno mėnesio laiko
tarpyje.

□ VILTIES sekantis konteineris į Lietuvą išvyksta 1993 m. rugsėjo 21 dieną. Nuo 
to laiko atitinkamai kas keletą savaičių bus siunčiami kiti konteineriai.

□ Minimalus mokestis už siuntinį yra $25. Vieno svaro kaina yra nuo 69 iki 99
centų.

O Visi siuntiniai yra apdraudžiami.
O Norime pranešti, kad VILTIES siuntinių agentūra kartu su Vilniaus Arkikatedros 

Religiniu Centru organizuoja asmeninius pagalbos siuntinius ypatingai sunkiai 
gyvenantiems Lietuvos žmonėms.

Siuntiniai rugsėjo mėnesi surenkami sekančiuose miestuose:

BROCTON, MA 9 d. (ketvirtadieni) 
WATERBURY, CT 11 d. (šeštadlenp 
WORCESTER, MA 11d. (šeštadieni) 
CENTERVILLE (Cape Cod), MA 15 d. (trečiadienp 
PROV1DENCE, Rl 16 d. (ketvirtadieni) 
LOWELL MA 17 d. (penktadieni) 
LAWRENCE, MA 17 d. (penktadieni) 
BROOKLYN, NY 18 d. (šeštadienį)
PUTNAM, CT 20 d. (pirmadienį)

3.30 - 7.00 po pietų 
9.00 -11.00 ryte 
12.00 - 4.00 po pietų 
4.00 - 6.00 po pietų 
4.00 - 6.00 po pietų 
2.00 - 4.00 po pietų
4.30 - 6.00 po pietų 
12.00-4.00 po pietų 
4.00 - 6.00 po pietų

Dėl visos smulkesnės informacijos prašome kreiptis telefonu:

(617) 269 - 4455
Gintaras Karosas, Vytautas Bazikas ir VILTIES ŠTABAS



NEW YORKE
Tautos šventė, rugsėjo 8 d., 

drauge su Šiluvos Marijos šven
te, prisiminta rugsėjo 12 d. 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je. Buvo aukojamos mišios, kun. 
St. Raila pasakė pamokslą, išryš
kindamas abiejų švenčių pras
mę. Po mišių sukalbėtos maldos 
į Mariją, atkalbėta Marijos litani
ja, sugiedoti Amerikos ir Lietu
vos himnai. Po to visi perėjo į 
mokyklos apatinę salę. Čia pro
gramai vadovavo Apreiškimo pa
rapijos tarybos pirmininkas Bill 
Kurnėta. Jis pakviestė šventės 
proga žodį tarti Paulių Jurkų, ku
ris papasakojo, kaip buvo rengia
masi Vytauto karūnacijai, kokia 
buvo Lietuva anais laikais, kaip 
Vytautas sukūrė imperiją. Tuo 
žodžiu ir buvo baigtas Tautos 
šventės minėjimas. Kun. St. 
Railos rūpesčiu visi buvo pa
vaišinti gardžiais sumuštiniais ir 
kava. Atsilankė apie 40 svečių. 
Po to ten pat vyko Lietuvos 
Vyčių 41 kuops susirinkimas, ku
riam taip pat pirmininkavo Bill 
Kurnėta.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba posėdžiavo rugsėjo 10 d. 
Kultūros Židinio patalpose. Ap
tarti grožinės literatūros premi
jos reikalai. Premija skiriama už 
1992 metais išleistą geriausią 
grožinės literatūros knygą. Da
bar sudaroma vertinimo komisi
ja. Premija bus įteikta mokslo ir 
kūrybos simpoziumo metu Chi
cagoje. Kalbėta, kad reikia su
rengti literatūros vakarų gran
dinę, tuose vakaruose prisiminti 
Simono Daukanto 200 metų gi
mimo sukaktį. Kalbėta apie 
Draugijos įvairius reikalus, nau
jus narius, naujo bendraraščio 
klausimą, naujos valdybos suda
rymo galimybes, garbės narius, 
rašytojų albumo išleidimą, kny
gų leidimą.

Salomėja Narkėliūnaitė 
yra Vilniuje leidžiamo savai
traščio ‘Gimtasis kraštas” at
stovė New Yorke ir JAV rytinia
me pakraštyje. Norintys užsi
prenumeruoti laikraštį ar ką nors 
pranešti gali rašyti ar skambinti 
jai: 224 Highland Blvd., Apt 
610, Brooklyn,NY 11207. Tel. 
718 647-2054. Šis laikraštis skir
tas Lietuvai ir išeivijai. Jis su
glaustai pateikia aktualiausią in
formaciją apie lietuvių gyvenimą 
ir problemas.

DAIL. ADOMO GALDIKO GIMIMO 
100 METŲ SUKAKTIS

Dail Adomas Galdikas, gimęs 
1893 m. spalio 18 d. Giršinų kai
me prie Mosėdžio, į Ameriką at
vyko 1952 m. birželio 16 d. ir 
apsigyveno New Yorke. Jis čia 
aktyviai dalyvavo dailininkų 
veikloje, daug kur rengė paro
das. Mirė 1969 m. gruodžio 7 
dieną. Brooklyne prie pranciš
konų vienuolyno, yra įkurta jo 
vardo galerija, kurią suorganiza-

IS LIETUVOS IR APIE LIETUVĄ
— Prekybos apyvarta su 

užsienio šalimis padidėjo. 1993 
metais Lietuva prekiauja su 134 
pasaulio valstybėmis. 1992 m. — 
su 99. Per šių metų pirmąjį pu
smetį Lietuvos užsienio preky
bos apyvarta buvo 623,6 milijar
do talonų, per visus 1992 metus 
— 412,6 milijardo talonų. Im
portas — 257,7 milijardo talonų, 
eksportas — 365,8. Apyvarta su 
Vakarų šalimis šiemet buvo 22% 
bendros užsienio prekybos apy
vartos, per visus 1992 metus — 
12%. Prekyboje su Vakarais do
minuoja Vokietija ir Italija, Ry
tuose — Rusija.

— Klaipėdoje baigta statyti 
nauja 360 lovų ligoninė. Joje 
steigiami specializuoti širdies ir 
kraujagyslių chirurgijos, inkstų 
ir kraujo ligų, toksikologijos sky
riai. Bus taip pat ir įprastiniai — 
vidaus ligų, kardiologijos, neu
rologijos, akušerijos ir ginekolo
gijos skyriai.

— Maskvos burmistro po
tvarkiu nustatyta laikino prisire
gistravimo tvarka, taikoma gy
ventojams, atvykstantiems į šį 
miestą daugiau kaip vienai parai 
iš Nepriklausomų Valstybių San
draugos. Azerbaidžano, Gruzi-

ALEKSANDRUI ŽEMAIČIUI
mirus, velionio žmoną dr. Mariją užjaučia ir

- - dalinasi jos skausmu
Lietuvių Bendruomenė

Palm Beach, FL

A.+ A.
ALEKSANDRUI ŽEMAIČIUI 

netikėtai Lietuvoje išėjus j amžinuosius Dievo na
mus, nuoširdžiai užjaučiame giliame liūdesyje 
likusią dr. Marytę Žemaitienę ir visas gimines bei 
artimuosius. Balys Vyliaudas

Irena, Julius ir Audronė Veblaičiai

A.tA.

ALEKSANDRUI ŽEMAIČIUI

mirus, skausmo valandose dr. Marijai reiškiu 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdžiu.

Veronika Misiūnienė

A.tA.
broliams inžinieriams

VALEJUI ir ARIF 
BIOŠEVAMS

mirus, jų šeimoms ir artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Danutė ir Jonas Bilėnai

jos ir Baltijos valstybių. Už nesi- 
registravimą numatyta įspėji
mas, bauda arba areštas iki 15 
parų. Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija dėl šios akcijos pa
darė protesto pareiškimą.

vo Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, 
buvęs tuo metu provinciolu, ir 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, “Aidų” žurnalo redakto
rius. u /r

’ Tad New Yorkui privalu pami
nėti dailininko 100 metų gimimo 
sukaktį. Čia Cypress Hills ka
pinėse jis ir palaidotas.

Dail. Galdiko gimimo sukaktis 
bus paminėta spalio 17 d., sek
madienį, jo tikrosios gimimo 
dienos išvakarėse. Minėjimas 
įvyks Kultūros Židinyje. Bus 
suorganizuotą vienos dienos pa
roda. Minėjimo metu bus pa
skaita, kuri apibūdins dailininko 
kūrybą, įvyks pašnekesiai apie 
dailininką. Minėjimą organizuo
ja dail. A. Galdiko bičiuliai ir jo 
meno gerbėjai.

Pirmasis 1993-1994 metų 
sezono Pabaltiečių koncer

tas
Naujosios Anglijos Pabaltiečių 

draugija pradeda 35-ąjį koncer
tinį sezoną lietuvių atlikėjų reči
taliu rugsėjo 26 d., sekmadienį, 
3 vai. popiet First & Second 
Church, Bostone. Tai bus reta 
proga išgirsti pirmą kartą apjun
gusius savo jėgas lietuvių kilmės

muzikų trio: Vytas Bakšys (pia
no), Lavvrence Colan (smuikas) 
ir John C. Boden (ragas). Jų ta
lentingas atlikimas tapo pri
pažintas ne tik Jungtinėse Valsti
jose, bet ir užsienyje. Programo
je — J. Gaidelio “Trijų lietuvių 
šokių” premjera, Banaičio sona
ta D minor smuikui. Taip pat 
skambės Brahms, Dūkas ir Liszt 
kūriniai. Po koncerto įvyks susi
tikimas su muzikais prie ka
vutės. Rengia Naujosios Anglijos 
Pabaltiečių draugija, pirm. I. 
Veitienė.

L. Ž.

80 METŲ DIEVUI IR TĖVYNEI

(tąsa iš praeito nr.)

Lietuvos Vyčių seimai suside
da iš penkių sesijų ir dviejų sim
poziumų. Buvo aptarti APPLE 
(American Profesional Partner- 
ship for Lithuanian Education)ir 
Lietuvos Vyčių Konstitucijos re
vizija.

APPLE simpoziumui vadova
vo kun. Juozas Anderlonis ir Lo
reta Stukienė. Kalbėjo organiza
cijos narė Laura Maciukas.

Atnaujintą konstituciją ilgai 
svarstėme. Atrodo, kad buvo iš
studijuotas kiekvienas taškas ir 
kiekvienas kablelis. Pagaliau sei
mo delegatai pataisas priėmė. 
Kažkas salėje atsiduso: “Te Deus 
laudamus”. Padėka tenka Evely- 
nai Oželienei, Loretai Stukienei 
ir Petrui Zansičiui — konstituci
jos komiteto nariams, kurie dirb
dami per ištisus metus, konstitu
ciją kruopščiai atnaujino.

Archyvo pirmininkas Liongi
nas Svelnis pranešė, kad Vyčių 
archyvui Putnam, CT, reikia di
desnių patalpų. Joms įsigyti bus 
panaudotos lėšos iš Aleksandro 
ir Marcelės Aleksių palikimo. 
Patalpos bus pavadintos: “Alex- 
ander and Marcella Aleksis Me
menai Room”.

Nutarta pagaminti videojuos
tą apie garbės narį Juozą Boley- 
Bulevičių. Projektą atliks Geri
mantas Penikas. Juozas buvo 
vienas pagrindinių Vyčių ąžuo
lų, kurio mėgiamas posakis 
buvo: “Be gimtosios kalbos ne
bus ir Lietuvos”! Juozui Boley 
pagerbti prie posėdžių salės 
durų buvo surengta parodėlė su 
nuotraukomis bei įvairiais velio
niui skirtais ordinais ir meda
liais.

Lietuvos Vyčių laipsnis. Taip pat 
naujoji centro valdyba davė prie
saiką.

Sis seimas buvo vienas iš ge
riausiai suorganizuotų per pas
kutinius 12 metų. Padėka pri
klauso komitetui, kuris taip 
rūpestingai atliko darbą, ypač 
pirmininkei Rūtai Serafinas, 26 
kuopos pirmininkei Ritai Pin
kus, Teresei ir Eduardui Mei- 
lams bei kitiems 26-tos kuopos 
nariams.

Seimas pasižymėjo lietuvišku
mu. Programos knygutės lietu
viška dalis buvo gerai ir gražiai 
paruošta. Prie to daug prisidėjo 
Eduardas Meilus raštais ir Te
resė Meiluvienė — grafika.

Meilų jaunieji Antanas, Sigu
tė ir Jūratė stebino delegatus 
savo gražia lietuviška kalba. 
Girdėjosi: “Kad mano anūkai 
taip kalbėtų, ar nors vaikai, ar aš 
pati”. Prisiminė vėl Juozo Bule- 
vičiaus žodžiai: “Be gimtosios 
kalbos nebus Lietuvos!”

Dalia Bulvičiūtė

Grįžta j Lietuvę
Dail. Viktoro Vizgirdos palai

kai, lydimi našlės Elenos Vizgir
dienės ir sūnaus Rimanto su 
žmona Birute, rugsėjo mėnesio 
pabaigoje grįžta į Lietuvą.

Vilniuje, Dailės Muziejaus 
patalpose, spalio 1 d. įvyks daili
ninko apžvalginės parodos atida
rymas. Toje pačioje vietoje spa
lio 4 d. bus oficialus atsisveikini
mas su velioniu. Vilniaus arkika
tedroje spalio 5 d. bus aukoja
mos mišios, kurių metu giedos 
Birutė Vizgirdienė. Dailininko 
palaikai bus palaidoti Antakalnio 
kapinėse Vilniuje.

Šį velionio pagerbimą organi
zuoja Dailės Institutas, Dailės 
Muziejus ir Dailininkų Sąjunga.

S.S.

— Boston, MA, “Lietuvos 
Vaikų Globa rinks vaikams ir 
suaugusiems rūbus, batus ir 
konservuotą maistą So. Boston 
Lietuvių Piliečių klube rugsėjo 
11 ir 12 dienomis tarp 9 ir 5 vai. 
po pietų

Dosnūs Vyčiai

Seimo šūkis buvo: ‘Tėvų 
žemė Lietuva, mūs širdyse visa
da!” Tarp kitų, Lietuvai buvo su
rinkta dosniausia suma: iš dele
gatų ir svečių — $17,000, iš ka
sos — $10,00. Robertas Boris, 
Aid to Lithuania, Ine., pirminin
kas, pranešė, kad iki 1993 m. 
birželio mėn. į Lietuvą buvo pa
siųsta per 7 milijonus dol. vertės 
medikamentų. Lietuvos Fondo 
pirmininkė Loreta Stukienė in
formavo, kad Fondas jau viršija 
$60,000, jo palūkanos skiriamos 
labdarai.

Rašinio apie Lietuvą laimėto
jams paskirta $600. Laimėjo To
mas Brūzga, Petras Jokubkajr 
Marytė Abbott.

Prel. Algimantas Bartkus, Šv. 
Kazimiero kolegijos Romoje rek
torius, atvyko su sveikinimu: 
“Buon Eiomo. krikšto tėvai!” 
Mat, prieš 10 metų Vyčiai “įsū
nijo” šią kolegiją, kurioje šiuo 
metu studijuoja keliolika semi
naristų. Šiemet, kaip ir kiekvie- 
neriais metais, jai paskirta 
$1000.

Lithuanian Children’s Relief 
Ine., paskirta $1000, o APPLE 
organizacijai $500.

Per šeštadienio banketą ke
liems Vyčių jaunuoliams paskir
ta apie $5000 stipendijom. Tarp 
jų buvo seminaristas Valdas Gie- 
digaudas, studijuojąs Romoje. 
Jis kasmet gauna $750.

Kultūrinis vakaras vyko penk
iadieniais. Šį kartą seimo daly
vius linksmino Hartfordo šokių 
grupė “Berželis”. Tai tikri profe
sionalai! Nuo šokių, dainavimo, 
vaidinimo iki autentiškų tautinių 
drabužių grožio, programa atlik
ta be priekaišto. Man tai buvo 
vienas iš maloniausių seimo mo
mentų. Vėl susitikau Dalią 
Minkūnaitę-Dzikienę, su kuria 
prieš 45 metus žygiuodavome į 
Mfincheno lituanistinę mokyklą. 
Dalia mokslus baigė New Yorke 
ir yra ilgametės “Tryptinio’ va- 
dovės Jadvygos Matulaitienės 
auklėtinė.

Svarbiausias paskutinės sesi
jos darbas buvo išrinkti naują 
centro valdybą. Trečiai kadenci
jai perrinkta Pranė Petkuvienė 
ir su mažais pasikeitimais visa 
valdyba.

Pasirodo atžalynas

Vicepirmininkė jaunimo 
kalams Rita Zakarkaitė įvedė Vy-« 
čių jaunuolius. Šie. posėdžiavo 
atskirai ir paruošė programėlę. 
Linksmoje dainelėje apibūdino 
seimo veiklą. Kiekvienas buvo, 
apdovanotas po $25.

Vicepirmininkė narių reika
lams Ona Cheplic pranešė na
rystės vajaus rezultatus. Los An
geles 133 kuopa laimėjo pagrin
dinį prizą, nes surado 87 naujus 
narius. įrašytąja— Marytė Šepi-

rei-

Banketas
.Vyčių banketuose būna pa

gerbti naujieji garbės nariai. Šie
met tai buvo ambasadorius Wa- 
shingtone Stasys Lozoraitis ir 
buvęs Metropolitan operos solis
tas Algirdas Brazis.

. Ambasadorius padėkos kalbą 
baigė: “Ačiū už šiltą priėmimą. 
Džiaugiuosi ypatingai, kad aš da
bar jau ne svečias bet vienas iš 
jūsų”. Solistas Brazis, visuomet 
pilnas jumoro, sukūrė dainą apie 
seimo dalyvius bei rengėjus. Ir 
ją čia padainavo.

' Kitiems metams, tarp kitų į 
garbės narių kandidatus skiria
mas kun. Stasys Raila.

Lietuvos bičiulės žymuo teko 
advokatei Marle Tovares Ash- 
manskas, Lithuanian Childrens 
Relief, Ine. (1990) steigėjai ir da
bartinei vicepirmininkei. Jos pa
galba Lietuvai yra neįkainuoja
ma.

Lietuvos Vyčių seimo metu VVorcester, MA, viešbuty buvo 
surengta parodėlė iš Lietuvos Vyčių veikėjų gyvenimo. 
Didžiojoje vitrinoje sukabinti Juozui Boley-Bulevičiui suteikti 
ordinai ir medaliai. Dalios Bulvičiūtės nuotrauka

Uždarymo mišios
Gražioje Šv. Kazimiero baž

nyčioje vyko uždarymo mišios, 
kurias aukojo kun. J. Anderlonis 
ir prel. A. Bartkus.

Per mišias 30-iai narių prie al
toriaus buvo suteiktas ketvirtasis

Lietuvos Vyčių 80-me seime po 45 metų susitiko dvi Dalios, 
iš k.: Dalia Minkūnaitė-Dzildenė, “Berželio*' tautinių šokių 
grupės vedėja, ir Dalia Bulvičiūtė. Teresės Meiluvienės nuotrau
ka
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341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Ekskursija iš Lietuvos grįžo 
rugsėjo 15 d., trečiadienį. Ji ten 
vyko Popiežiaus apsilankymo 
proga dalyvauti jo sutikimo iš
kilmėse. Ekskursiją organizavo 
Apreiškimo, V. Atsimainymo ir 
Kearny lietuvių parapijos. Su 
ekskursija grįžo ir kun. Vytautas 
Palubinskas, Apreiškimo parapi
jos klebonas.

The Tablet, Brooklyno vysku
pijos savaitinis laikraštis, rugsėjo 
11 d. laidoje plačiai aprašė Po
piežiaus kelionę į Lietuvą. Su
minėtos jo svarbiausios kalbos, 
pacituota ištraukų iš tų kalbų. 
Pabrėžiama, kad Sv. Tėvas 
kvietė į taikų sugyvenimą, įsisą
moninti demokratijos principus, 
po sunkių ateistinės propagan
dos metų dabar stengtis atkurti 
religines vertybes. įdėta ir nuo
trauka, kaip Popiežius lanko 
Kryžių kalnų. Straipsnį parašė 
Agostino Bono.

“The New York Times” 
rugsėjo 11 d. laidoje patalpino 
vedamąjį, kur teigiamai įvertina
mas Rusijos kariuomenės pasi
traukimas iš Lietuvos. Ten rašo
ma, kad lietuviai parodė gerą pa
vyzdį, kaip reikia išspręsti Rusi
jos kariuomenės išvedimo klau
simą. Tame pačiame numeryje 
yra ir kitas straipsnis, kur NYT 
korespondentas iš Rygos rašo 
apie Popiežiaus apsilankymą 
Latvijoje ir Estijoje ir ten esan
čias nacionalinius klausimus.

Šiaurinio New Jersey Lietu- 
vių-Amerikiečių klubo geguži- 
nė-piknikas įvyks rugsėjo 26 d. 
sekmadienį, nuo 12:30 iki 5:30 
vai. popiet Hedden Park, Do
ver, NJ. Švelnūs gėrimai ir leng
vi užkandžiai bus tiekiami nemo
kamai. Svečiai gali atsinešti savo 
alų. Mielai bus priimami atnešti 
lietuviški valgiai ar užkandžiai. 
Rengėjai prašo pranešti apie da
lyvavimą iki rugsėjo 15 d. adre
su: Genevieve Pladis, 39 Circle 
Rd., Florham Park, NJ 07932. 
Dėl informacijų ar rezervacijos 
galima skambinti: Genevieve 
Pladis 201 377-0917 arba Louis 
Sliazis 201 887-0771.

APREIŠKIMO PARAPIJA 
maloniai kviečia visus į metinę

GEGUŽINĘ - PIKNIKĄ 
sekmadieni, rugsėjo 19 d., 1 vai. popiet 

KULTŪROS ŽIDINYJE 
(kieme ir salėje)

361 Highland Blvd., Brooklyn, NY.

Vėliavų pakėlimas.
Choro dainos, vadovaujant Gintarei Bukauskienei. 

Metinė loterį/a. Laimės šulinys.
Šilti, skanūs pietūs, paruošti Valdos Gaubienės. 

Įvairūs šalti gėrimai, kava, pyragaičiai.
- Visq laikq gros graži juostelių muzika -

Atvykite! Linksmai praleisite sekmadienio popietę!
— Įėjimas nemokamas! --

'BLUSŲ TURGUS”
įvyks š.m. spalio 2 - 3 d.d.

10 vai. ryto - 5 vai. vak.
KULTŪROS ŽIDINYJE

361 Highland Blvd., Brooklyn, NY.

įvairiausiu prekių apsipirkimas:
rūbai, namų reikmenys, baldai, batai, įrankiai, 

elektriniai reikmenys, naujų medžiagų gabalai ir kt.
Bus ir naujų, nevartotų prekių.

-- Lietuviški pietūs --

VISUS ATSILANKYTI KVIEČIA
New Yorko Lietuvių Atletų Klubas

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

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

LB Newarko apylinkės valdy
ba praneša, kad jau tradicija 
tapęs metinis piknikas įvyks rug
sėjo 26 d. sekmadienį, 1 vai. po
piet Algirdo Brazausko sode, 44 
Kingsman Road, So. Orange, 
NJ. Telef. 201 762-4192.
Gražioje aplinkoje bus paben
drauta, aptarti ateities planai, 
pasivaišinta. Bus galima išban
dyti laimę loterijoje. Valdyba 
kviečia visus kuo gausiau daly
vauti.

Dėmesio anglų kalbos kursų 
lankytojams! Anglų kalbos kursai 
Kultūros Židinyje pradedami 
rugsėjo 24 d., penktadienį, 7 vai. 
vak. Registracijos mokestis $5. 
Kursus organizuoja LB Queens 
apylinkė. Dėl smulkesnių infor
macijų skambinti vakarais R.-. 
Česnavičienei 718 849-1581.

Lietuvos Vyčių 110 kuopos, 
Maspeth, NY, pirmas poatosto- 
ginis susirinkimas įvyks rugsėjo 
19 d., sekmadienį, po 11:15 vai. 
mišių.

Lietuviškos organizacijos, ku
rios nori naudotis Kultūros Židi
nio patalpomis 1994 metais, pra
šomos kuo skubiausiai patalpas 
užsisakyti iki spalio 15 d. Patal
pas nuomoja ir nelietuviai klien
tai, kurie jau nori užsisakyti ir 
tolimesnėmis datomis. Konflik
tams išvengti visos suinteresuo
tos organizacijos prašomos ne-
delsiant pranešti Kultūros Židi
nio administracijai telef- 718 
235-8386.

“Blusų turgus” — apsipirki
mas, organizuojamas Lietuvių 
Atletų Klubo, šiais metais įvyks 
spalio 2 ir 3 dienomis Kultūros 
Židinyje. Blusų turgaus pelnas 
eina lietuviško sporto palaiky
mui New Yorke. Kas turi nebe
naudojamų drabužių bei kitokių 
reikmenų, kurie dar vartojami ir 
gerame stovyje, prašomi juos 
paaukoti šiam reikalui. Aukoja
mus daiktus reikia atvežti į 
Kultūros Židinį. Informacijos 
reikalais skambinti Vidai Jankau
skienei (718) 849-2260.

1 Prezidentas Brazauskas 
atvyksta j New Yorkę

t Lietuvos Respublikos prezi
dentas Algirdas Brazauskas at
vyksta į New Yorką ir Jungtinėse 
Tautose rugsėjo 28 d., 3 vai. po
piet pasakys kalbą. New Yorke 
jis išbus tris dienas ir po to skris 
j Los Angeles dalyvauti ten vyks-

< tančioje verslo konferencijoje, 
. kurią rengia JAV LB Ekonomi
nių reikalų taryba.

. Rugsėjo 27 dieną, 10 vai. ryto 
i prezidentas pasimatys su Pasau

lio Lietuvių Bendruomenės val-
dybos pirmininku Broniu Nai
niu. 11 vai. vyks į Jungtines Tau
tas klausytis JAV prezidento 
Clinton kalbos, o 1 vai. dalyvaus 
JT Generalinio sekretoriaus 
Boutros Boutros Ghali ruošia
muose pietuose tą dieną suvažia
vusiems įvairių kraštų preziden
tams ir premjerams.

Po šių pietų prezidentas Bra
zauskas dalyvaus priėmime su 
New Yorko biznio magnatais, o 
vakare susitiks su New Yorko lie
tuviais. Sis susitikimas, į kurį 
kviečiami visi lietuviai, bus 
Kultūros Židinyje, Brooklyne, 7 
vai. vak. Jame dalyvaus ir JAV 
LB Krašto valdybos pirmininkas 
Vytas Maciūnas. Šį susitikimą su 
prezidentu rengia LB New Yor
ko apygardos valdyba.

(kkm)

Iš Metropolitan operos rūmų 
rugsėjo 27 d. bus transliuojamas 
per radiją 1993-1994 metų sezo
no atidarymo spektaklis. Progra
moje bus po vieną veiksmą iš tri
jų operų: “Die Walkūrė” pirmas 
veiksmas, “Otelio” pirmas veiks
mas, “H Trovatore” trečias veiks
mas. Tame spektaklyje dainuoja 
Placido Domingo ir Luciano Pa- 
varotti, minint juodviejų debiu
to Metropolitan operoje 25 metų 
sukaktį. Dėl transliacijos laiko 
patartina pasitikrinti vietos dien
raščiuose.

Apreiškimo parapijos gegn-
žinė, metinis piknikas įvyks rug
sėjo 19 d., šį sekmadienį, Kultū
ros Židinio salėje ir kieme. Kun. 
Vytautas Palubinskas, ką tik 
grįžęs iš Lietuvos, papasakos 
savo įspūdžius iš Popiežiaus vizi
to Lietuvoje. (Ziūr. skelbimą šia
me puslapyje.)

“Lietuvos aidas”, pagrindinis 
Lietuvos dienraštis, 16 psl; 
duoda objektyvų atsikuriančios 
Lietuvo vaizdą. Prenumerata, 
metams $85. Čekius rašyti “Lie
tuvos aido” vardu ir siųsti JAV 
įgaliotiniui adresu: Bronius Juo
delis, 239 Brookside Lane, Wil* 
lowbrook, IL 60514. (sk.)

SINTINIAI BE MUITO siun-* 
čiami į Lietuvą oficialiai per 
TRANSPAK. Skubius siuntinius 
siunčiame AIR CARGO. Pinigai 
pervedami doleriais. TRANS
PAK, 2638 W. 69th Street, Chi
cago, IL 60629. Telef. 312 436- 
7772. CONNECTICUT valsti
joje 203 232-6600, BOSTONO 
apylinkėje 508 428-1004.

Reikalinga moteris, truputį 
mokanti angliškai, prižiūrėti se
nyvą žmogų. Duodama gyven
vietė ir mokamas atlyginimas. 
Skambinti (718) 847-4497. (sk.)

Ieškoma Paulina Siemašldenė 
— Žvaigždytė. Ji turi du sūnūs: 
Liutaverą ir Algirdą. Ieško sesuo 
Ona Lukoševičienė, Valančiaus 
g. 4-9 butas 5, Vilnius 2009, Lit- 
huania.

Ieškoma mergina arba našlė 
prižiūrėti senutę namuose Hart
ford, CT. Gaus atskirą kambarį 
ir atlyginimą. Skambinti po 6 
vai. vak. (203) 521-5679. (sk.)

Reikalinga moteris namų 
ruošai — vaikų priežiūrai. Gy
venti šeimoje VVestchester, NY, 
nuo pirmadienio iki penktadie
nio. Duodamas atskiras kamba
rys ir vonia. Reikia susikalbėti 
angliškai. Turi mokėti vairuoti. 
Skambinkite ir įkalbėkite savo 
telefoną arba adresa: (914) 472- 
9878. (Sk.)

LIETUVOS MISIJOS JUNGTINĖSE TAUTOSE 
PATALPŲ ĮSIGIJIMO PROBLEMOS

(atkela iš 5 psl.)

naudingai. Tų.Q tarpu Gen. Kon
sulatui vieta nėra svarbi — tinka 
bet kuri Manhattano dalis.

Rugsėjo 17 d. sueis dveji me
tai, kai Lietuva yra pilnateisė J. 
Tautų narė, bet savų patalpų iki 
šiol neturi. Laikinai veikia buvu
siose Gen. Konsulato patalpose. 
Misijai patalpų ieškojimas buvo 
pradėtas beveik nuo pat pirmos 
dienos, kai Lietuva tapo pilna
teise J.Tautų nare. Buvo apžiū
rėta kelios dešimtys namų, su
rasta keli daugiau ar mažiau tin
kami, bet amerikiečiams del
siant išmokėti sutartą milijoną 
dolerių už JAV-jų Ambasadai 
Vilniuje perleistus rūmus, nebu
vo galima pradėti pirkimo pro
cedūros.

Padėtis dar labiau susikompli
kavo, kai paprašius Lietuvos Vy
riausybės įgaliojimo patalpom 
pirkti, netikėtai buvo gautas U. 
R. Ministro Gylio š. m. sausio 
27 d. įsakymas, kuriuo patalpų 
pirkimo reikalai pavedami nese
niai paskirtajam Generaliniam

Virginijaus Barkausko, nese
niai sugrįžusio į New Yorką, var
gonų koncertas Apreiškimo lie
tuvių parapijos bažnyčioje įvyks 
spalio 16 d., šeštadienį, 4:30 vai. 
popiet.

Petras Sandanavičius, ilgesnį 
laiką gyvenęs Los Angeles, CA, 
grįžo į Brooklyną, į buvusius mo
tinos namus, kurie yra arti 
Apreiškimo parapijos bažnyčios. 
Jo motina mirė kovo mėnesį.

Lithuanian Customs and Tra- 
ditions — Lietuvių papročiai ir 
tradicijos išeivijoje, angliškai ir 
lietuviškai Danutės Bindokienės 
parašyta knyga, gaunama Darbi
ninke. Tai yra jau antroji knygos 
laida, pirmoji išsibaigusi 1989 m. 
Išleido Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė, 364 psl., kietais virše
liais. Kaina 15dol., persiuntimui 
pridėti dar 2.50 dol.

TIK $39,— kava, arbata, ka
kava, apelsinų koncentratas, 
aliejus, mėsos konservai, vitami
nai — Viskas užsienietiška. 55 
sv. įvairaus maisto — $98. 45 sv. 
įvairaus maisto be mėsos $75. 
TRANSPAK, 2638 W. 68th St., 
Chicago, IL 60629. Telef. 312 
436-7772.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai atsiun

tę metinę prenumeratą, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir atsi
lyginę už Įvairius patarnavimus ar 
metini kalendorių:

Po 30 dol.: B. L. Veitas, Mil- 
ton, MA; J. Bradūnas, Baltimore, 
MD; A. Gražulis, Clifton, NJ; E. 
Staknys, Jamaica, NY.

Po 25 dol.: Kun.'J. Svirskas, 
Haverhill, MA A. M. Mlner, West- 
borough, MA S. Janusas, Sea Cliff, 
NY.

Po 20 dol.: Dana Mitkus, 
Los Angeles, CA; K. Kulisauskas, 
Waterbury, CT; Albina Tomkus, 
Juno Beach, FL; A. Grig, Spring 
Hill, FL; A V. Staknis, Stuart, FL* 
A Dargis, Ketchum, ID; B. Tur- 
kevičius, East Chicago, IN; Mar
celė S pūras, Baltimore, MD; J. 
Bruozis, Worcester, MA M. Darey, 
Colonia, NJ; V. Budnikas, Eliza- 
beth, NJ; Birutė Podleckis, Linden, 
NJ; Lucy Znutas, Harrison, NJ; K. 
Norvilą, Brooklyn, NY; A L Ja
saitis, Forest hills, NY; Vanda G. 
Oken, Merrick, NY; V. Ruginis, 
New York, NY; Liucija Kurkulienė, 
Rochester, NY; A Maculaitis, Val- 
ley Stream, NY; Z. Dičpinigaitis, 
VVoodhaven, NY; A Abramavi- 
chius, Yonkers, NY; J. Paškevičius, 
Bethel Park, PA A Burba, Phila- 
delphia, PA.

Po 15 dol.: VI. Rukšėnas,

Konsului L. Kučinskui. Naudo
damasis tuo pavedimu, pastara
sis Misijos patalpų reikalą su
vedė į tą pačią kategoriją kaip ir 
Generalinio Konsulato, lyg tai 
tos dvi įstaigos būtų to paties ly
gio. Tuo buvo sąmoningai už
miršta, kad Misija yra globalinio 
pobūdžio Lietuvos įstaiga, kuriai 
reikalingas bent 10-12 kambarių 
pastatas, tuo tarpu kai Generali
nis Konsulatas gali patogiai funk
cionuoti 3-4 kambarių patalpoj. 
Apgailestaudamas turiu paste
bėti, kad jokie aiškinimai apie 
Misijos darbą Jungtinėse Tauto
se nepajėgė įtikinti p. Kučinsko, 
kuris savo elgesiu rodė viską ge
riau žinantis už kebų dešimt
mečių patyrimą turintį Misijos 
šefą ir jo pagalbininkus. Ar tik 
ne tokio nusiteikimo pasėkoje at
sirado teiginys Lietuvos spaudo
je, kad Simutis yra už Misijos 
variantą, kuriame būtų gyvena
mieji kambariai jos darbuoto
jams. Šį teiginį pakartojo “Dar
bininkas”, kurį šiuo rašiniu ir 
ėmiausi atitaisyti kaip klaidi
nantį.

A. Simutis nori ne sau ar Misi

Lietuvių Skautų Sąjungos ju
biliejinės stovyklos “Lituanica” 
skautai ir vadovai lietuviškosios 
skautijos 75 metų sukakties pro
ga pasveikino “Darbininką” ir 
palinkėjo garbingų metų kurti 
savo ir mūsų tautos laimingą 
ateitį. Po sveikinimo pasirašė 
daugybė vadovų ir dalyvių. 
“Darbininkas” nuoširdžiai dėko
ja už sveikinimus ir dėmesį lietu
viškai spaudai.

Didysis Varpininkas VINCAS 
KUDIRKA, Aleksandro Merke
lio parašyta išsami studija apie šį 
didįjį lietuvių tautos žadintoją, 
jo asmuo ir gyvento laikotarpio 
paveikslas. Išleido Akademinio 
skautų sąjūdžio Vydūno jaunimo 
fondas, 416 psl. įrišta į kietus vir
šelius, kaina 15 dol. Persiuntimo 
išlaidom pridėti 2 dol. Gaunama 
“ Darbininko”administracijoje.

Antano Masionio “Ateitinin
kų dvasia nepalūžo” gaunama ir 
“Darbininko“ administracijoje. 
Knyga gausiai iliustruota, 214 
psl. Kaina $10. Persiuntimo iš
laidoms padengti pridedama $2.

Savo auka paremk lietuvišką 
spaudą

Downey, C A; Vyda Adams, 
Brookfield, CT; Mary Yasukevich, 
Hamden, CT; J. ir R. Talluto, Ft. 
Meyers, FL; J. Aidukas, Largo, FL* 
Ursula Sinkevicz, Wheelwright, 
MA E. Liobe, VVoodhaven, NY.

Po 10 dol.: J. Tiskus, Green- 
wich, CT; J. Dlugauskas, New Bri
tam, CT; R. Zujus, Uncasville, CT; 
F. Rajeckas, VVaterford, CT; Maria 
Jasenas, VVestport, CT; V. Miklus, 
Ocala, FL* Aldona Stasiūnas, St. 
Petersburg, FL; J. Tamašauskas, 
Teųuesta, FL; V. Mažeika, Treasure 
Island, FL* E- Pūrelis, West Palm 
Beach, FL* P- Plestys, Chicago, IL* 
Dr. S. Strasevidus, Chicago, IL* J- 
Žebrauskas, Chicago, IL* A. Melai- 
ka, Athoi, MA* P- Kalade, So. Bos
ton, MA Gintarė Šileika Everett, 
Williamstown, MA* P- J- Plakstis, 
VVorcester, MA* J- Steinys, VVorces- 
ter, MA Kun. V. Krikščiunevičius, 
Southfield, MI; A. Juskys, Brick 
Town, NJ; Kun. J. Tomalonis, 
Bridgewater, NJ; J. Iškauskas, 
Clifton, NJ; Violeta F. Boreišis, 
Lakewood, NJ; R. Hartvigas, Am- 
sterdam, NY; Aldona Echaniz, 
Great Neck, NY; M. Slavinskas, 
New Hyde Park, NY; A Samušls, 
Richmond Hill, NY; J. Belickas, 
VVoodhaven, NY; V. Šifonas, Eu- 
did, OH; Anna Byla, Pittston, PA; 
Helen Vaitekūnas, Annandale, VA

Po 8 dol.: W. J. Patrick, Med- 

jos darbuotojam gyvenamų pa
talpų, bet pakenčiamo dydžio 
namo galimai arčiau Jungtinių 
Tautų rūmų, kuris būtų naudoja
mas vien tik Lietuvos interesų 
gynimui tarptautinėje arenoje.

Ar tokį namą Lietuva įsigys, 
priklauso nuo Lietuvos Prezi
dento A. Brazausko, Premjero 
A. Šleževičiaus ir U. R. Ministro 
P. Gylio, kuriuos visus aplankiau 
rugpjūčio mėn., lankydamasis 
Vilniuje ir nušviesdamas padėtį.

Jei pagaliau, būtų apsispręsta 
už p. Kučinsko parinktą variantą 
5-ojoje aveniu, tai mano suprati
mu būtų padaryta neatitaisoma 
klaida, neproduktyviai išmetant 
milijoną dolerių už privilegiją 
įsikurti 27 aukštų dangoraižyje, 
ir dar reikėtų mokėti kas mėnesį 
kelis tūkstančius dolerių “main- 
tenance charge”. Ta brangiai 
kainuojanti patalpa tiktų Gene
raliniam Konsulatui, bet dėl to
lumo (24 minutės pėsčiom) būtų 
neparanki Misijai, kuri taip ir 
liktų be savo būsto.

Anicetas Simutis
Lietuvos Ambasadorius 
Jungtinėms Tautoms

DĖMESIO

Dar turime pilnus komplek
tus: Lietuvių Enciklopedijos 37 
t., EncyclopediaLituanica, 61., 
Vinco Krėvės raštai, 61. Taip pat 
siunčiame į Lietuvą per agentū
ras, kaina 60 - 80 et. už svarą. 
Teirautis:

J. Kapočius,
P. O. Box 752
Cotuit, MA 02635 
Tel. 1-508-428-6991.

Gera žinia New Yorko Ir 
apylinkių lietuviams

VILTIES siuntinių agentūra 
rugsėjo 18 d., šeštadienį, atva
žiuos į New Yorką ir Kultūros 
Židinio kieme (buv. spaustuvės 
patalpose) priims ir apiformins 
siuntinius į Lietuvą. Siuntiniai 
bus priimami nuo 12 vai. dienos 
iki 4 vai. popiet. Jokių muitų 
mokėti nereikės. Dėl smulkes
nių informacijų prašome skam
binti tel. (617) 269-4455.

Adresas:
VILTIS

Lithuanian Relief Parcel Ser
vice, Ine. 368 West Broadway, 
Boston, MA 02127. (sk.)

(Ziūr. skelbimą 6 puslapyje) 

ford, NY.
Po 5 dol.: T. Vainauskas, 

Hamilton, Canada; Bronė Liau- 
danskis, Los Angeles, CA L. Kapec- 
kas, Hartford, CT; A ir E Šliogeris, 
Mariborough, CT; S. L. Marcava- 
ge, Milford, CT; A Mockus, New- 
ington, CT; B. Nemičas, VVethers- 
field, CT; V. Bražėnas, Bonita 
Springs, FL; K. Sodonis, Juno 
Beach, FL* V. Dėdinas, Sunny Hills, 
FL* Elena Okas, Baltimore, MD; P. 
Zlckus, Dorcester, MA V. Abrama- 
vičius, VVorcester, MA A Ošlapas, 
Dearbom Hgts, MI; W. A Her- 
monat, Rochester, NH; R. Didzba- 
lis, Linden, NJ; Birutė Podleckis, 
Linden, NJ; Ona Stankaitis, Pater- 
son, NJ; A Bagdonas, Brome, NY; 
VI. Žilius, Bronz, NY; G. Vidman
tas, Rochester, NY; P. Petroliunas, 
VVoodhaven, NY; V. Sližys, 
VVoodhaven, NY; V. čyvas, Cleve- 
land, OH; VI. Vildnas, Radne, WI.

Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. Laikraščio atei
tis priklauso nuo aukotojų dosnu
mo. Vien iš prenumeratos nebūtų 
galima išsilaikyti.

Už kiekvieną auką 
nuoširdžiai dėkojame.

Darbininko Administracija


