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LIETUVOJE IR 

APIE LIETUVĄ

■ • - Kauno Krašto Apsaugos 
tarnybos kuopų incidentas lyg ir 
užsibaigė rugsėjo 24 d. Seimo spe
ciali komisija incidentui tirti 
pranešė, jog grupė savanorių grįžo 
į nuolatinę tarnybos vietą ir grą
žino ginklus. Komisijos nuomone 
incidento priežastys paliko - ne
išspręstos socialinės, buitinės prob
lemos, esama spragų įstatymuose 
ir įstatymų nebuvimas.

- Buvęs sovietą armijos 
generolas Ginutis Taurinskas pa
galiau suimtas. Generolas įtaria
mas dalyvavęs 1991 m. sausio įvy
kiuose Lietuvoje prieš Lietuvos Res
publiką. Taurinskas iki šiol ne- 
priėmęs Lietuvos pilietybės.

— Finansinę paramą 
pirmiesiems trims Lietuvos plėto
jimo projektams suteikė Italijos- 
Lietuvos tarpvyriausybinis fondas. 
$32,000 skirti statistikos leidybi
nei veiklai, 64,000 Vokietijos 
markių - medicininės kompen
sacinės technikos gamybai plėto
ti, $40,000 - aukštesniajai mokyklai 
rekonstruoti.

- Baldų gobeleną fabriko 
"Audėjas" dalis, esanti Vilniuje 
Zarasų gatvėje, parduota už $1,99 
milijono. Nupirko trijų investito
rių grupė, kuriai vadovauja "Au- 
dėjo" generalinis direktorius Jonas 
Karčiauskas. Pirkėjai įsipareigojo 
išlaikyti mažiausiai 90% darbo 
vietų.

- Mįslingos piniginės ope
racijos vykdomos per Lietuvos 
Respublikos generalinę proku
ratūrą. Seimo nario G. Vagnoriaus 
pareiškime rašoma: "Patikrinus 
informaciją nustatyta, jog minė
tas pervedimas, t.y. 165,95 tūkst. 
JAV dolerių atliktas ne iš Vilniaus 
m. prokuratūros, bet iš Lietuvos 
generalinės prokuratūros į pri
vataus asmens sąskaitą Paryžiuje". 
Įvykio pradžia buvo ta, kad G. 
Vagnorius apkaltino Vilniaus m. 
generalinį prokurorą R. Grockį 
gavus daugiau kaip pusė milijono 
litų užsienio sąskaitom Grockis 
kaltinimą griežtai atmetė.

— Europos Bendrija šiais 
metais milijoną ekiu paskyrė Lie
tuvos darbo rinkai kurti ir plėtoti. 
Po du milijonus bus skirta 1994 ir 
1995 m. Šios lėšos bus panaudotos 
Lietuvos darbo biržoms kompiute
rizuoti, specialistams rengti, suau
gusiems žmonėms perkvalifikuoti 
ir kitiems projektams.

- Pirmoji "Adidas" sporti
nės aprangos ir inventoriaus par
duotuvė atvėrė savo duris Vilniu
je-

- kaukimą tikrojon krašto 
apsaugos tarnybon paskelbė Lietu
vos vyriausybė. Tikimasi pašaukti 
iki 4500 naujokų. Spalio-lapkričio 
mėnesį bus pašaukti 1974 m. gimę 
jaunuoliai, kuriems yra sukakę 19 
metų, taip pat vyresni LR piliečiai, 
kurie privalo atlikti tikrąją krašto 
apsaugos tarnybą.

-14 libaniečių ir jų vadovė 
lietuvė rugsėjo 19 d. pusę keturių • 
nakties kelyje Vilnius-Minskas, 10 
kilometrų nuo Medininkų pasie
nio posto, buvo apiplėšti. Jų auto
busą sustabdė policininko unifor
ma apsirengęs vyras. Kai autobusas 
sustojo, į jį įsiveržė 7-8 kaukėti 
vyrai, kurie sumušė 3 libaniečius, 
studijuojančius Kauno medicinos 
akademijoje. Iš visų keleivių 
nusikaltėliai surinko apie $10,000. 
Kol kas Vilniaus rajono policijos 
komisariatas neskelbia net įtaria
mųjų.

TEĮSIGALI RELIGINE IR VISUOMENINE TAIKA
"Kristaus ramybė teviešpatauja jūsų širdyse" — jonas Paulius II

Šiluvos šventovė turi ypatingą 
reikšmę kiekvienam lietuviui. Jos 
nepavyko sunaikinti Bažnyčios 
priešams per ilgus sovietmečio 
metus, ji švietė lyg vilties žiburys. 
Todėl nenuostabu, kad rugsėjo 7 
d. Šv. Tėvas, lankydamasis Lietu
voje, pabuvojo ir Šiluvoje.

5.50 vai. po pietų Jonas Pau
lius II atvyko į Švč. Mergelės Mari
jos Baziliką. Čia Šv. Tėvas su Lietu
vos vyskupais ir Žemaitijos žmo
nėmis šventė Žodžio liturgiją. 
Popiežiui atsisėdus į sostą, kardi
nolas Vincentas Sladkevičius krei
pėsi į jį sveikinimo kalba. Kardino
las džiaugėsi Popiežiaus apsilanky
mu Šiluvos Šventovėje, kuri gal
būt labiausiai vienija lietuvių tautą, 
nuo seno garsėjančią ypatingu prie
raišumu išganytojo Motinai.

1608 metais, kai Lietuvoje pli
to reformacija, šioje vietoje Marija 
apsireiškė piemenims ir vaikams, 
primindama jų protėvių ištikimy
bę Romos Katalikų Bažnyčiai, kal
bėjo kardinolas. Apsireiškimas 
buvo Bažnyčios pripažintas vienas 
pirmųjų Europoje ir nuo tol pager
biamas didžiausiais Švč. Mergelės 
Marijos gimimo atlaidais. Šio 
amžiaus 7-8 dešimtmečiuose kata
likų, daugiausia jaunimo, atgailos 
ir maldos eisenos, atsiteisimo už 
nuodėmes maldos dėjo pamatus 
tautos dvasinei laisvei.

Kardinolui nutilus, Popiežius 
jį tėviškai apkabino ir pabučiavo į 
skruostą.

Prasidėjo Žodžio liturgija 
"Krikščioniškos šeimos" tema.

Popiežius Jonas Paulius n Šiluvoje rugsėjo 7 d. apvainikavo Marijos statulą, kurią 
atvežė Amerikos Lietuvių Kunigų Vienybės atstovai.

PREZ. A. BRAZAUSKAS JUNGTINĖSE TAUTOSE
Lietuvos Prezidentas Algirdas . 

Brazauskas rugsėjo 29 d. pers
kaitė kalbą Jungtinių Tautų Ge
neralinės asamblėjos 48 sesijoje 
New Yorke. “Mes kreipiamės j 
Jungtines Tautas prašydami pa
ramos, ginant mažųjų valstybių 
interesus”, — sakė Lietuvos va
dovas. Jungtinių Tautų asam
blėjos dalyviai buvo informuoti, 
kad Lietuva kuria demokratinę, 
pilietinę visuomenę, pagrįstą 
teisės viršenybe, kur žmonės ne
skirstomi, priklausomai nuo jų 
tautybės, religijos ir politinių įsi
tikinimų.

“Mūsų šalyje nėra įtampos 
tarp lietuvių ir nacionalinių ma
žumų. Reformuojame ir stabili
zuojame Lietuvos ekonomiką, 
ieškome būdų, kaip garantuoti

Popiežiaus pradėjo pamokslą: 
"Jūsų širdyse teviešpatauja 

Kristaus ramybė!" (Kol 3,15).
Brangūs broliai ir sesės! Šį 

Pauliaus linkėjimą Koloso krikščio
nims šiandien norim jums tarti 
Marijos lūpomis iš šios žavingos 
vietos - jai skirtos ir visai Lietuvai 
brangios Šventovės.

Kristaus ramybė! Visi lengvai 
galim suprasti, kaip karštai tikro
sios ramybės išsiilgusi tauta, kuri 
šitiek metų kentė žeminančią 
prievartą, tautinio savitumo nai
kinimą ir dusinančią nežmonišką 
ideologiją.

Po tariamosios gniuždančios 
režimo taikos pagaliau atėjo ramy
bė, žadanti laisvą ir tvarkingą sugy
venimą, gerbianti visus žmones ir 
jų teises.

Tačiau Dievo žodis šiandien 
mums kalba daugiau negu apie 
paprastą visuomeninę taiką. Jis 
nurodo tai, nuo ko visuomeninė 
taika priklauso ir kuo remiasi: Kris
taus ramybę!

"Aš palieku ramybę, duodu 
jums savo ramybę" (Jn 14,27). Štai 
didžioji Prisikėlusio dovana mo
kiniams ir visai žmonijai.

Kristaus atnešta ramybė yra Jis 
pats, Jo asmuo, Jo paslaptis. Jis iš 
tikrųjų yra "mūsų sutaikinimas" 
(Ef 2,13) - mūsų ramybė. Jame yra 
sunaikintas nuodėmės pagimdy
tas priešiškumas. Jo įsikūnijimu 
Dievas ir žmogus susivienijo ga
lutinėje taikos ir ramybės sando
roje. Iš jo atperkančios mirties lieja
si Dvasios dovana. Dvasios, kuri 

bent minimalias socialines ga
rantijas”, — kalbėjo Lietuvos 
Prezidentas. Jis pažymėjo, kad 
Lietuva, kaip ir kitos valstybės, 
ieško savo vietos naujajame Eu
ropos žemėlapyje.

“Mes savo žvilgsnį kreipiame 
į glaudesnį Baltijos jūros regiono 
valstybių • bendradarbiavimą. 
Svarbus tokio bendradarbiavimo 
ir Lietuvos santykių su Rusija 
aspektas — mūsų ryšiai su Kali
ningrado sritimi”. Buvo pa
brėžta, kad Lietuvos, kaip ir kitų 
regiono valstybių, interesas yra 
laipsniškas šios srities demilitari- 
zavimas, vystantis joje laisvos 
prekybos zonai, didėjant tarp
tautinių organizacijų, ypač Eu
ropos Bendrijos, įtakai.

A. Brazausko nuomone, atei

ateina suvienyti išsisklaidžiusius 
Dievo vaikus, suburti juos Baž
nyčioje į vieną šeimą ir šitaip tarp 
žmonių suburti gilią ir ilgalaikę 
vienybę.

Kristaus ramybė teviešpatauja 
jūsų širdyse!

Mieli Broliai ir Seserys! Štai 
toji žmogaus geidžiama ramybė. 
Jos ypač stokoja naujoji Lietuva.

Gerai žinau, kiek prisikentėt 
ir vylėtės per tuos prailgusius 
geležinio režimo dešimtmečius, dar 
taip neseniai per stebuklą pasibai
gusius. Atkeliavau čia, į Šiluvą, 
padėkoti Dievui, kad jums davė 
jėgos įveikti tuos išmėginimus".

Pabaigoje Šv. Tėvas tarė:
"Šventoji Šiluvos Mergele, 

"Sanitas aegrotorum" - "Ligonių 
sveikata", su virpuliu šiandien 
kreipiuosi į Tave, kaip visuotinės 
Bažnyčios'Ganytojas. Slegiančios 
kančios ir ilgų išbandymų metais 
Tu nepaliovei žvelgusi į Lietuvą, 
Kryžių žemę.

Štai atvykstu padėkoti šios tau
tos tikinčių j ųvardu: per Tavo 
užtarimą išmušė prisikėlimo ir vil
ties valanda šioje Tau pašvęstoje 
žemėje. Kanoje išprašei, kad tavo 
Sūnus vandenį paverstų vynu. 
Padėk lietuvių tautai skausmingą 
praeitį paversti džiugia ateitim:

ten, kur buvo persekiojiami ir 
skriaudžiami tikintieji, dabar teįsi
gali religinė ir visuomeninė taika;

kur vyravo neapykanta, te
viešpatauja atlaidumas;

kur siautėjo nepakantumas, 
(nukelta į 4 psl.)

tyje Baltijos jūros pakrantės 
turėtų būti laisvos nuo ginklų. 
Todėl jau dabar reikėtų imtis pa
sitikėjimą ir saugumą didinančių 
priemonių. Kaip pavyzdį jis pa
minėjo laipsnišką Baltijos regio
no ir valstybių suartėjimą, gerus 
santykius su kaimynais. Tokia 
kryptis turėtų vesti į Europos 
Bendriją bei prisidėti prie stabi
lumo senajame žemyne įtvirtini
mo.

Primindamas, kad trumpiau
sias kelias iš Paryžiaus, Berlyno, 
Varšuvos į Maskvą ėjo ir eina per 
Lietuvą, Lietuvos vadovas ak
centavo, jog ilgus dešimtmečius 
juo per mūsų žemę riedėjo karo 
vežimai, puolančios ir besitrau
kiančios armijos, atnešusios į 
Lietuvą daug tragedijų. “Šian-

Šv. Tėvas Jonas Paulius II Šv. Jono bažnyčioje. Šalia Vilniaus 
metropolitas arkivyskupas Audrys Bačkis ir Vilniaus univer
siteto rektorius R. Pavilionis. V. Ščiavinsko nuotrauka

PREZIDENTAS BILL CLINTON 
PRIĖMĖ PABALTIJO PREZIDENTUS

Rugsėjo 27 d. atvykusius į 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos 48-tą sesiją Lietu
vos, Latvijos ir Estijos preziden
tus A. Brazauską, G. Ulmanį ir 
L. Merį JAV misijos New Yorke 
patalpoje 12:30 vai. priėmė JAV 
prezidentas B. Clinton. J JAV 
misiją jis atvyko iš Jungtinių 
Tautų rūmų, kur buvo pirmuoju 
pasakęs kalbą generaliniuose de
batuose.

LR prezidentas At Brazauskas 
pokalbyje su B. Clinton nuošir
džiai padėkojo už JAV ir jų pre
zidento pagalbą, siekiant visiško 
Rusijos armijos išvedimo iš Lie
tuvos. JAV prezidentas pasveiki
no Lietuvą su laimėjimu, pa
brėžė, kad jis buvo pasiektas ra
mios ir išlaikytos diplomatijos 
dėka. B. Clinton ne kartą kalbė
jęs tuo reikalu su B. Jelcinu, o 
ypač reikšmingas pareiškimas 
dėl Rusijos armijos išvedimo iš 
Baltijos valstybių buvo padary
tas Vakarų šalių viršūnių susitiki
me Vankuveryje.

A. Brazauskas kalbėjo apie su
dėtingumus, kurie Lietuvai iš
kyla dėl didelės Rusijos armijos 
dalies koncentracijos Kalinin
grado srityje, dėl karinio tranzi
to. Jis pabrėžė, kad Vakarų val
stybės turėtų daugiau suprasti ir 
paremti Lietuvos pastangas išsi
vaduoti nuo vienpusiškos pri
klausomybės, perkant energijos 
ir žaliavų šaltinius iš Rytų. B.

dien mes norime, kad per mūsų 
teritoriją riedėtų prekių srautai. 
Mes tikimės ir dirbame tam, kad 
mūsų sudėtinga geopolitinė pa
dėtis naujoje, antagonistinių 
ideologijų nebedraskomoje Eu
ropoje taptų naujų galimybių, 
naudos ir gerovės šaltiniu”, — 
kalbėjo A. Brazauskas.

Dėkodamas visoms — dide
lėms ir mažoms — valstybėms, 
parėmusioms teisėtą Lietuvos 
siekį — išvesti Rusijos kariuo
menę, Lietuvos Prezidentas pri
minė, kad svetima kariuomenė 
dar yra Latvijoje ir Estijoje. 
Buvo išsakyta viltis, kad pade
dant Jungtinėms Tautoms, pa
vyks išspręsti šią tarptautinę 
problemą ir tuo pačiu sutvirtinti 
stabilumą regione.

Lietuvos vadovas sakė remiąs 
prieš metus Jungtinėse Tautose 
išsakytą idėją—Saugumo tarybą 
papildyti naujais nuolatiniais na
riais. “Lietuva ne tik remia tai
kos palaikymo operacijas, bet ir 
ir pasiruošusi jose dalyvauti, tap
ti karinius dalinius teikiančia ša
limi”. —kalbėjo A. Brazauskas.

Clinton žadėjo įdėmiau išnagri
nėti šią problemą.

Trijų Baltijos valstybių prezi
dentai informavo B. Clinton apie 
vis glaudesnį Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos bendradarbiavimą įvai
riose srityse, pabrėžė būtinumą 
kuo greičiau išvesti kariuomenę 
iš Latvijos ir Estijos.

Planuotas pusės valandos po
kalbis truko apie 50 min. LB pre
zidentas A. Brazauskas, aukštai 
įvertinęs dvišalių LieFu vos ’ ir 
JAV santykių raidą, pabrėžė de
mokratijos įsitvirtinimo valsty
bėse į Rytus nuo Lietuvos, ypač 
Rusijoje, svarbą. B. Clinton pa
sakė, kad JAV visiškai remia pre
zidento B. Jelcin pastangas sta
bilizuoti padėtį Rusijoje jos kely
je į demokratiją ir laisvą rinką. 
Jungtinės Valstijos kaip ir anks
čiau tvirtai laikysis linijos dėl Ru
sijos armijos išvedimo iš Latvijos 
ir Estijos. . , . . _ . .(nukelta į 2 psl.)

Žiemą - biudžeto 
deficitas?

Lietuvos finansų viceministras 
ir Biudžeto departamento direkto
rius Reinoldijus Šarkinas mano, 
jog pasiekta riba, kai išlaikyti su
balansuotą valstybės biudžetą tapo 
labai sunku.

Komentuodamas, kaip įvykdy
tas aštuonių mėnesių biudžetas, 
jis pasakė, jog toliau nebegalima 
mažinti biudžetinių įstaigų finan
savimo ir tuo būdu išlaikyti išlaidų 
ir pajamų balansą, kaip būdavo 
daroma iki šiol. Tai ypač susiję su 
pasiruošimu artėjančiai žiemai.

Pasak Šarkino, Vyriausybė ir 
Seimas nedelsdami turėtų svarsty
ti, kaip užtikrinti tolesnį biu
džetinių įstaigų finansavimą. Jis 
atmetė galimybę imti centrinio 
banko kreditą, teigdamas, kad 
"bankas jo tikriausiai neduos, o 
ministerija tikriausiai ir neims*.

Finansų ministro pavaduoto
jas pažymėjo, kad Vyriausybės 
pastangos išlaikyti subalansuotą 
biudžetą kartu su Lietuvos banko 
vykdoma monetarine politika lei
do stabilizuoti litą ir infliaciją.

Rugpjūčio mėnesį biudžeto 
įplaukos, anot Šarkino, buvo maž
daug tokios pačios, kaip ir anks
tesniais mėnesiais. Kaip teigiamą 
poslinkį, jis paminėjo sumažėjusią 
ūkinių subjektų skolą biudžetui - 
dabar ji yra 255 mln. litų, tuo 
tarpu rugpjūčio 1 d. ji buvo 268,5 
mln. litų.



Žemaičių minia prie Kryžių kalno pasitinka popiežių Joną Paulių II. Viktoro Kapočiaus 
nuotrauka

DAR LIKĘ NEUŽDUOTI KLAUSIMAI
Advokato Povilo Žumbiakio 

komentarai, skaityti Chicagoje 
per “Amerikos lietuvių radijo” 
programą, kuriai vadovauja Ana
tolijus Siutas.

Praėjusią savaitę JAV lankėsi 
Lietuvos Prezidentas Algirdas 
Brazauskas. Tas proga Preziden
tas Brazauskas kalbėjo Jungtinių 
Tautų asamblėjoje, susitiko su 
lietuvių ir žydų visuomenės va
dais, verslininkais, aplankė New 
Yorko ir Los Angeles lietuvių ko
lonijas, dalyvavo “JAV-Lietuvos 
Verslo Konferencijoje ir Preky
bos Expo”.

Mums, Amerikos lietuviams, 
šis žmogus turėtų būti neišpasa
kytai Svarbus ir mielas svečias... 
Nepriklausomos Lietuvos Prezi
dentas...

Deja, tai ne pirmą kartą j 
Ameriką atvykstantis svečias. 
Pirmą kartą Brazauskas lankėsi 
ne kaip Lietuvos Prezidentas. Jo 
Ekscelencijos titulas buvo mums 
šiurpus: Lietuvos Komunistų 
Pąrtijos Sekretorius, Draugas 
Brazauskas... Ta Brazausko “ne
lemta biografija”, kurioje jis 
mėgsta nurašyti savo partietišką 
praeitį, džiaugsmo mums neke
lia.

Mes esame Krikščionių tauta. 
Atlaidumas mums yra būtina sa
vybė. Kristus mus mokino atleis
ti ir džiaugtis suklydusiųjų atsi
vertimu, išėjusių sugrįžimu.

Deja, mums buvo nelengva 
priimti Prezidentą Brazauską, 
nes jo “biografija” nepasikeitė su 
partijos vardo pakeitimu, nes ta 
nauja partija yra skaudžiai panaši 
į senąją. Nors Prezidentą tauta 
išrinko demokratiškai, tai ne
reiškia, kad mes turime pamiršti 
savo istoriją ar pro pirštus žiūrėti 
į Brazausko sukurtą LDD Partiją 
bei jos tęsiamas sovietines tradi
cijas.

Kad Prezidentas suprastų kai 
kurių iš mūsų susirūpinimą, žur
nalistai, kurie galėję su juo susi
tikti, turėjo užduoti jam keletą 
klausimų:

(1) Lietuvoje siaučia tikri ir 
“erzaciniai” “Mafijozai”. Nusi
kaltimai, kyšiai, korupcija, valdi
ninkų savivaliavimas plečiasi 
kasdien. Tauta vargsta, o no
menklatūrininkai ir “Mafiozai” 
toliau grobsto krašto turtą.

Jausdami žmonių sumišimą ir 
nusivylimą, partiečiai išleido 
įstatymą leidžiantį gaudyti, su
laikyti, kalinti “reketierinin- 
kus”. Jie tai gali daryti be jokio 
teismo sprendimo, sulaikyti 
dviem mėnesiams. Tai—demo
kratijai pavojingas ir precedenti
nis įstatymas, kuris gali vesti 
Lietuvą prie diktatūrinio reži
mo, netvarkos.

Klausimas Prezidentui:
Tas įstatymas nėra priimtinas, 

bet kol jis galioja, ar nevertėtų 
pasinaudoti šiuo netobulu įstaty
mu pričiupti pačius svarbiausius 
“reketierininkus”, kai kurie iš jų 
darbuojasi valdžioje, prisidengę

demokratais ir įvairiais valdžios 
patarėjais?

Ar nėra “reketavimas”, kai 
partiečiai pasirašo sutartį Lietu
vos vardu už bilijonus dolerių, 
su nežinoma, nesurandama fir
ma? Ar kai gauna $800,000 komi
sijas už bendradarbiavimą su pa
tarėjais?

Kaip Prezidentas supranta 
“reketavimą”? Ar nusikaltėliai 
būtinai turi išgauti “pelną” su 
ginklu? Ar nėra nusikaltimas, kai 
tai yra daroma tarpininkaujant 
partiečiams, ne su ginklu, bet su 
malone ar papirkimu? Kaip toli 
nuo Prezidento įstaigos praside
da “reketininkų” zona?

Lietuvos Banko vyriausias val
dininkas, Romualdas Visokavi
čius, Preziento paskirtas žmo
gus, nekorektiškai ir negudriai 
pasielgė, pervesdamas dalį fon
dų skirtų gelbėti nuskurdusį 
Lietuvos ūkį, per savo atkurtą 
Litimpex Banką. Tai buvo klai
da, bet neatrodo, kad tai būtų 
kriminalinė veikla ir, toli gražu 
ne tiek kertasi su krašto gerove, 
kaip su kai kurių partiečių veikla 
prekyboje, televizijos, radijo ir 
spaudos srityse.

Klausimas Prezidentui:
Kodėl Jūs toleruojate savo ko

legas partiečius už Lietuvos 
Banko valdininko terorizavimu, 
kai Jums turėtų būti aišku, kad 
jo persekiojimas yra politiškai, 
bet ne teisiškai motyvuotas? 
Kaip Jūs žadate atstatyti ir taip, 
silpną Lietuvos tarptautinę re- • 
putaciją? Ar Jūs žadate sudrausti 
savo kolegas partiečius? Kada?

LDDP išleido įstatymą dėl 
muitų, kuriuo bando nutraukti 
Vakarų lietuvių kuklią paramą 
savo giminėm, našlaičiams, ne
turtingiesiems, tremtiniams ir 
panašiai. Realiai žiūrint, niekas 
negali vykti į Lietuvą su tokiom 
apribotom normom. Negalima 
siųsti net paprasčiausių siunti
nių, nes siuntinėlis viršys jūsų 
partiečių nustatytas normas... 
kaip ir senais Stalino laikais.

Turizmas yra svarbus Lietuvai 
ir ekonomiškai, ir dvasiškai. Va
kariečių pagalba yra būtina 
tremtiniams ir kitiems sovietų 
nuskriaustiesiems.

Klausimas Prezidentui:
Kodėl Jūs leidžiate savo par

tiečiams skriausti mūsų žmones? 
Nejaugi Jūsų nomenklatūrinin
kams neužtenka plėšikauti iš 
vargšų žmonių. Kodėl neleisti 
vakariečiams bent truputį jiems 
padėti? Kodėl tame įstatyme 
Jūsų draugai išvardija rinktines 
firmas, per kurias vakarų firmos 
ir žmonės gali siųsti be muitų? 
Kuo tos firmos yra nusipelniu
sios Lietuvai? Partijai? Ar tokiu 
elgesiu Jūs negarantuojate “bla
tą” — taip, atrodo, kad reikia 
grįžti prie rusiškų terminų, nes 
Jūsų valdžia grąžina Lietuvą prie 
sovietinės sistemos. Gal tuos 
terminus geriau supras “dar- 
biečiai”.

Mums atrodo, iš šalies žiūrint, 
kad ne Jūs darote pagrindinius

sprendimus Lietuvoje. Net 
LDDP dauguma Seime viešai 
nedaro sprendimų. Atrodo, kad 
veikia užkulisinė valdžia.

Klausimas Prezidentui:
Ar Jūs žadate kada nors pa

skelbti pavardes tų, kurie diri
guoja partiečių veiklai užkuli
siuose? Ar galima tuos dirigen
tus vadinti naujaisiais Lietuvos 
politbiurininkais? Jei ne, koks 
yra tikslus terminas (nesvarbu, 
lietuviškas ar rusiškas).

Ponas Prezidente, mes esame 
pripratę demokratiškame krašte 
gerbti savo, valdžios žmonių po
zicijas, ne būtinai tą žmogų, ku
ris tuo metu užima tą poziciją. 
Jūs, ponas Prezidente, esate 
mūsų numylėtos Tėvynės žmo
nių išrinktas Prezidentas. Mes 
Jūsų poziciją gerbiame. Bet tuo 
pačiu, pone Prezidente, mums 
yra neramu. Tą Jūsų biografiją 
galėtume pamiršti, jei ne tie 
Jūsų kolegų veiksmai... ta par
tiečių linija... tas pakrypimas į 
senąją sistemą, net į Rytus...
Žinoma, mes šypsojomės Jums 

ir plojome. Jūs esate Lietuvos 
Prezidentas. Bet mūsų širdys 
yra apsiniaukusios.

Draugiškas patarimas: ponas 
Prezidente, kai išsirikiavote da
ryti nuotraukų su mūsiškiais, 
reikėjo atkreipti dėmesį į tuos, 
kurie artimiausiai prie Jūsų 
glaudėsi ir prisiminti, kad kai ku
rie iš tų žmonių vos neužspaudė 
Vytautą Landsbergį glėbesčiuo
dami, kai jis lankėsi Amerikoje.

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

*- LĖKTUVAI
■s- LAIVAI (CRUISES)

TRAUKINIAI (AMTRAK)
wAUTOBUSAI
* NUOMOJAMOS MAŠINOS
*■ VIEŠBUČIAI
* ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVA

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

Dariaus ir Girėno transatlantinio skrydžio sukaktį prisime
nant.... Vilniuje minint tą sukaktį, keliose vietose buvo matyti 
šis plakatas. Čia netoli nuo Vilniaus esančiame Kyviškių po
ligone, jį laiko jo autorius vilnietis dailininkas Antanas Račas. 
Kairėje Antanina Stankevičienė, dešinėje Eufrozina Gru- 
zdienė. Paklaustos moterys, kodėl nėra JAV vėliavos, atsakė, 
kad jos niekur negalėjusios gauti. Kyviškėse liepos 18 d. vyko 
aviacijos šventė Atlanto nugalėtojams pagerbti. Gintauto Praš- 
muto nuotrauka *

PREZIDENTAS BILL CLINTON 
PRIĖMĖ PABALTIJO PREZIDENTUS
(atkelta iš 1 psl.)

Baltijos valstybių prezidentai 
pakvietė B. Clinton apsilankyti 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
A. Brazauskas trijų prezidentų 
vardu įteikė JAV prezidentui do
vaną — gintaro suvenyrą. Padė
kojęs B. Clinton pastebėjo, kad 
gintaru ypač apsidžiaugs jo duk
tė. JAV prezidentas papasakojo, 
kad mažame miestelyje Arizonos 
valstijoje, kuriame jis augo, gy
veno nemažai lietuvių. “Nuo vai
kystės man liko apie juos palan
kūs įspūdžiai”, pastebėjo B. 
Clinton. “Ypač aš įsidėmėjau jų 
laisvės troškimą”.

Pagal programą buvo numaty
ta, kad visi keturi prezidentai po 
pokalbio JAV Jungtinių Tautų 
misijoje pėsti įveiks nedidelį at
stumą iki Jungtinių Tautų rūmų. 
Tačiau tik išėjus į lauką, New 
Yorką užgriuvo smarki liūtis. 
Prezidentai kiek sušlapo ir tam, 
kad pervažiuotų į kitą gatvės 
pusę, B. Cliton visus pakvietė į 
savo automobilį. Tačiau nepai
sant gamtos išdaigų, visi keturi 
prezidentai laiku atvyko į Jung
tinių Tautų generalinio sekreto
riaus suruoštus pietus atvyku- 
siems į 48-tą Generalinės Asam
blėjos sesiją valstybių vadovams.

Tą pačią dieną, pirmadienį, 
Jungtinių Tautų rūmuose trys

- Grūdų perdirbimo 20 bend
rovių Lietuvoje iki rugsėjo 13 d. 
supirko apie 200,000 tonų, dar 
tiek pat grūdų priėmė saugoji
mui. Palyginus su tuo pačiu 
praėjusių metų laikotarpiu, šie
met produkcijos supirkta dvigu
bai daugiau. Deja, ateinančiais 
metais Lietuvai reikės impor
tuoti vien maistinių kviečių ne 
mažiau kaip 200,000 tonų. Šių 
metų derliaus grūdams supirkti 
skirta 76 milijonai litų, pusė jų 
jau panaudota. Tačiau iš viso 
reikėtų ne mažiau, kaip 100 mi
lijonų litų.

— Litą įvedus, daugiau pinigų 
Lietuvos gyventojai išleido ilga
laikio vartojimo ir prabangos 
prekėms. Birželio mėnesį, paly
ginus su gegužės, išlaidos bal
dams padidėjo 10,1 karto, juve
lyriniams dirbiniams — 6,6, kai
liniams drabužiams — 2,9, kili
mams — 2,5, statybinėms me
džiagoms — 2,4 karto.

Baltijos valstybių prezidentai 
UNICEF (JT Vaikų fondo) di
rektoriaus akivaizdoje pasirašė 
Pasaulinę deklaraciją dėl vaikų 
išgyvenimo, apsaugos ir vysty
mo.

Po to A. Brazauskas susitiko su 
Vokietijos Federacinės Respub
likos užsienio reikalų ministru.

A. Brazauskas susitiko su di
dele grupe verslininkų, atsto
vaujančių apie 20 stambių JAV 
kompanijų. Lietuvos preziden
tas supažindino juos su Lietuvos 

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
ir»ose- Artvnkat-ac kalba ir lietuviškai. 134 West St., Sims- 

bury, CT 06070. TeL 203 651-0261.

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

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

JUOZO ANDRIULIO Real Estate, namu pardavimas, visu rūšių 
apdraudimai, IncomeTax pildymas. (staiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodliaven, NY. 
TeL 847-2323 (namu teL 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminė
ti, kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, say. Winter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgevvood, NY 11227. TeL 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami po laidotuvi
niai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

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

NEW YORK-NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-9:30 
vaL ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side,NY 11364.TeL 718229-9134arba 718428-4552. Fax 718 769- 
3302.

KOLODNY&KOLODNY: Virginija Kolodny, lietuviškai kalbanti 
advokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, NY 10007. TeL 
212 349-7771. Nelaimiu ir susidūrimu atvejai, namų pardavi
mas, testamentai, išnuomojimai, kondominijumų reikalai. Turi 
leidimu 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 Litbuania" programa, vedama anglu 
kalba iš tos pačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 
2 vaL popiet. Dr. J. J. Stukas - direktorius, 234 SunHt Dr., 
Watchung, NJ 07060. TeL 908 753-5636.

MARIA JUZAITYTE - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja visuo
se triciiriuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadvvay, 
Saite 504, New York, N.Y. 10007. TeL 212 962-5810.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEWJERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
(STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVECAS
JONAS 

D33 +1976

66 -86 80 ST. MIDDLE VHJLAGE, 
CįUEBUSN.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282; 3263ĖSO 

- TAI MOŠŲ VIENINTtLt VIETA 

. . GAUSI PARODŲ SALĖ -

ekonomika ir jos perspektyvo
mis, papasakojo apie investicijų 
galimybes, atsakė į biznierių 
klausimus.

Rugsėjo 28 d. prezidentas A. 
Brazauskas Jungtinių Tautų rū
muose susitiko su Kinuos vice
premjeru ir užsienio reikalų mi
nistru Qion Qichen. Buvo pažy
mėta, kad Lietuvos ir Kinijos 
santykiai ypač ekonomikos sri
tyje, vystosi abiems valstybėms 
palankia linkine. Kinijos atstovas 
įvertino Rusijos armijos išvedi
mą, kaip Lietuvos diplomatijos 
ir tarptautinio teisingumo per
galę. Buvo aptartas planuojamas 
š. m. pabaigoje LR prezidento 
vizitas į Kiniją.
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Prezidento mintys

Rugsėjo 27 d. 7 vai. vakare 
Kultūros Židinio salėje įvyko Lie
tuvos Prezidento A. Brazausko su
sitikimas su New Yorko ir apylin
kių lietuviais. Prezidentas punk
tualiai 7 vai. vakaro jėjo j Kultūros 
Židinio salę. Jis buvo sutiktas plo
jimais.

Salės scenoje buvo pastatytas 
mažas stalas, apdengtas linine stal
tiese ir papuoštas tautinėmis juos
tomis ir gėlėmis. Taip pat stovėjo 
tribūna su paruoštais mikrofonais. 
Dvi priekinės kėdžių eilės buvo 
rezervuotos Prezidento palydai bei 
kitiems garbingiems svečiams. I 
susitikmą taip pat atvyko Prezi
dento patarėjai: J. Paleckis, R. Ra
jeckas, S. Velonskis. Dalyvavo 
ambasadorius S. Lozoraitis, vysku
pas P. Baltakis, generalinis konsu
las New Yorke L. Kučinskas.

Susitikimą pradėjo LB New 
Yorko apygardos valdybos pirmi
ninkas K. Miklas. Trumpai pami
nėjęs praėjusios dienos Lietuvos 
Prezidento susitikimus, K. Miklas 
suteikė žodį Lietuvos Prezidentui 
A. Brazauskui.

Prezidentas pasakė, kad jis 
pirmą kartą tokioje padėtyje, kaip 
Lietuvos Prezidentas, lankosi New 
Yorke. Tačiau tai nėra pirmas jo 
susitikimas su New Yorko lietu
viais. Prieš trejus metus Brazaus
kas lankėsi New Yorke ir buvo 
Kultūros Židinyje susitikęs su lie
tuviais. Prezidentas pasakė:

"... nelabai tą tokią viltį mes 
turėjome ir matėme, matyt dauge
lis iš mūsų, kad taip greit ir taip 
reikšmingai mes pasidarysime nor
mali nepriklausoma valstybė. Taip 
ir įvyko".

Prezidentas prisiminė praėju
sius rinkimus į Seimą ir Preziden
to rinkimus, užtikrino, kad "jokių 
metodų nedemokratinių nebuvo 
panaudota nė vienos politinės 
grupės ar politinės partijos atžvil

giu. Žmonės ėjo, balsavo, net ir 
sunkiom klimatinėm sąlygom, ir 
rezultatai buvo tokie, kad šian
dien susiformavęs Seimas, jau jo 
antroji nepriklausomos mūsų val
stybės kadencija. Susiformavo Sei
mas pagal naujas mūsų tradicijas 
ir naujus mūsų įstatymus*.

Toliau Brazauskas pabrėžė: 
"Prezidento rinkimai buvo visiškai 
naujas įvykis mūsų gyvenime". 
Prezidentas prisiminė rinkiminę 
kampaniją, kurioje politinės var
žybos buvo labai korektiškos.

Brazauskas paminėjo ir keletą 
asmeninės biografijos faktų: jis Sibi
re nebuvo, jo šeima ir tėvai nebu
vo Sibire, tačiau giminių daug ten 
pabuvojo, ypatingai žmonos. Pre
zidento tėvas prieš karą buvo tau
tininkas ir šaulių sąjungos narys. 
Prezidento mama po karo baigė 
teisės studijas Vilniaus universitete, 
buvo teisinikė, notarė. Mama mi
rusi, tėvas gyvas - jam 87 metai.

Toliau Prezidentas trumpai 
apibūdino Lietuvos vidaus padėtį:

"Vidinę politinę padėtį ver
tinčiau kaip normalią, stabilią.... 
Yra labai ryški opozicija, pono Vyt 
Landsbergio vadovaujama, kuri 
apjungia Seime iš 140 deputatų 52 
deputatus, ir ji veikia energingai, 
kvalifikuotai".

Prezidentas yra įsitikinęs, kad 
dabartinė Lietuvos vyriausybė yra 
gera ir kvalifikuota vyriausybė. A 
Brazauskas prisiminė paskutiniuo
sius Rusijos kariuomenės išvedi
mo iš Lietuvos momentus, bet 
pabrėžė, kad jis stipriai remia ir 
rems Estijos ir Latvijos pastangas 
dėl Rusijos kariuomenės išvedimo 
iš šių šalių.

Prezidentas pasakė, kad pra
ėjusią vasarą Lietuvos vyriausybei 
pavyko sustabdyti ekonomikos 
kritimą, stabilizuoti padėtį. Inflia
cija liepos mėn. buvo 2%, rug- 

( nukelta į 8 psl.)

SEMINARAS KGB-STAMS ------
Nuo redakcijos: Lietuvos savaitraščio "Naujasis Dienovidis" 

Nr. 35 ir Nr.36 (1993 m. rugsėjo 13 ir 20 d.) atspausdintas unikalus 
ir slaptas dokumentas - KGB 5-ojo skyriaus viršininko E. Baltino 
pranešimas, skaitytas 1986 m. seminare KGB darbuotojams. "Dar
bininko" redakcija supranta, kad faktai išdėstyti šiame pranešime 
domina laikraščio skaitytojus, todėl tęsiame dokumento perspaus
dinimą šiame ir ateinančiuose "Darbininko" numeriuose.

Svarbus kanalas, per kurį į 
respubliką skverbiasi buržuazi
nė ideologija—paštas. 228 tūks
tančiai respublikos gyventojų 
pastoviai susirašinėja su ko
respondentais Vakaruose. 1985 
m. susirašinėjimas su kapitalisti
nėmis šalimis viršijo vieną mili
joną laiškų. Kruopščiai koordi
nuotas ir suplanuotas siuntimas 
j respubliką priešiškų ir šmeiži
kiškų dokumentų klerikaliniam- 
s-nacionalistiniams elemen
tams. Pernai PK (korespon
dencijos patikrinimas — Red.) 

4 punktas konfiskavo daugiau kaip
17.5 tūkst. siuntų (1984 m. —
14.5 tūkst.). Beje, užfiksuota 193 
laiškai, siųsti j užsienio radijo 
stotis.

Pastaruoju metu užsienio na
cionalistai ypač daug tikisi iš in
teligentų, pirmiausia kūrybinių, 
stengdamiesi kai kuriuos iš jų. 
įtraukti j “disidentinį” judėjimą. 
Čia aktyviai reiškiasi “Santaros- 
Šviesos” veikėjai, kurie, panau

Lietuvos Prezidentas Algirdas Brazauskas kalba New Yorko ir apylinkių lietuviams 
Kultūros Židinio salėje. Salomėjos Narkėliūnaitės nuotrauka

dodami kontaktų su Tėvyne ten
denciją, ne tik ieško juos domi
nančios informacijos, bet ir 
skleidžia tarp inteligentų nacio
nalizmo dvasią, skatina revizio- 
nizr^o idėjas jų -kūryboje, taip 
pat žadina juose “intelektualinės 
opozicijos” idėjas. Šviesininkų 
leidžiamuose “Metmenyse”, 
“Akiračiuose”, specialiose mo
nografijose, pavyzdžiui, Šilbajo- 
rio “Žodžiai ir prasmės”, smul
kiai nagrinėjami lietuvių rašyto
jų kūriniai, ypač giriami tie, ku
riuose įžvelgiamas ideologinis 
svyravimas ir puolami tie, kurie 
tiksliai laikosi socialistinio reali
zmo. Bandoma iškreipti kai ku
rių tarybinių lietuvių rašytojų li
teratūrinį palikimą: A. Miškinio, 
B. Sruogos, S. Nėries, Putino ir 
kt. Mūsų rašytojų kūryba nagri
nėjama ir kasmetiniuose “Svie- 
sos-Santaros” suvažiavimuose, 
pabrėžiant, kad respublikoje 
vyksta rimti nesutarimai dėl 
kūrybos laisvės tarp kūrybos 

žmonių ir oficialios valdžios.
Pirmaeilis vaidmuo, priešiškai 

nuteikiant respublikos gyvento
jus, skiriamas radijo propagan
dai. Pastoviai didinamas radijo 
stočių finansavimas. Radijo 
stočių “Laisvoji Europa”, “Ame
rikos balsas”, “Vatikano radijas” 
lietuviškų laidų redakcijos nau
doja į Vakarus persiųstą medžia
gą, kurioje ateistinės priemonės, 
teisėsaugos organų priemonės 
prieš kunigus ir religinius fanati
kus, nusižengusius įstatymui, 
taip pat atskiri atvejai, kai 
apiplėšiamos bažnyčios ir kuni
gai, pateikiama kaip religijos 
persekiojimas ir susidorojimai su 
kunigais ir tikinčiaisiais.

Tenka pabrėžti, kad priešo 
propagandiniai organai ir reak
cinga emigracija stengiasi pa
naudoti antitarybiniais tikslais 
vadinamąją katalikų padėtį res
publikoje. Jie kartu su Vatikanu 
ruošia ir vykdo priešiškas pro
pagandines akcijas, kurios turi 
priešpriešinti tikinčiuosius mū
sų valstybės ir partijos politikai, 
pastūmėti reakcinę dvasininkiją 
ir klerikalus kovai prieš socialis
tinę santvarką. Tai liudija kad ir 
toks faktas: atvažiavę iš užsienio 
korespondentai visada domisi 
katalikų padėtimi ir iškreiptai 

panaudoja informaciją savo re
portažuose. Tai liudija ir tos pla
taus masto akcijos, susijusios su 
religinėmis datomis, kurių pa
galba taip pat stengiamasi su
priešinti tikinčiuosius ir valdžią.

Čia turima galvoje pastangos 
1984 m. panaudoti antitarybi
niams tikslams vadinamojo šv. 
Kazimiero 500-ąsias metines ir 
600 metų Lietuvos krikšto jubi
liejų 1987 m. Pasiruošimas šiai 
šventei Vakaruose jau vyksta pil
nu tempu.

Šiuo metu Vatikane aptaria
mos galimybės popiežiaus Jono 
Pauliaus II atvykimui į Lietuvą, 
kas, jų manymu, “atnaujintų re
liginį judėjimą ir sutvirtintų lie
tuvių tautiškumą”. Nesunku pa
stebėti, kad Vatikanas ir klerika- 
linė-nacionalistinė emigracija 
stengiasi susieti lietuvių menta
litetą su katalikybe.

Pastaruoju metu klerikalinės 
emigracijos ir Vatikano taktikoje 
pastebima nauja tendencija. Va
tikanas ir kapitalistinių šalių ka
talikų vadovai ėmė kištis j poli
tinį gyvenimą, norėdami sudary
ti sąlygas net pakeisti valstybinę 
santvarką, jei ji netenkina katali
kų bažnyčios. Ši taktika, žinoma, 
buvo naudojama ir anksčiau. Tai 
rodo ir Vatikano kišimasis į socia
listinių šalių, TSRS ir ypač mūsų 
respublikos vidaus reikalus. Tos 
akcijos buvo pateikiamos su lo
zungais, ginančiais religijų, ti
kinčiųjų teises, bažnyčios inte
resus. Tačiau tik dabar Vatikanas 
nusimetė kaukę ir prakalbėjo vi
sai kitu tonu.

“Amerikos balso” 1986 03 11 
laidoje apie Vatikano politinę 
programą kalbama, kad . Baž
nyčia kartais privalo kištis į poli
tiką, kadangi ji privalo ginti savo 
moralinius principus . Toliau 
kalbama apie tai, kad svarbiausiu 
faktoriumi, nuverčiant režimus 
Filipinuose ir Haityje, tapo tų 
šalių bažnyčios aktyvi politinė 
veikla. Ten pat pabrėžiama, kad 
Vatikano vadovo Jono Pauliaus 
II kelionės gali turėti politinių 
pasekmių, kaip tai atsitiko Len
kijoje (...)

I Skyrius, 2 Valdyba, 5 Tarny
ba, kai kurie rajonų aparatai atli
ko tam tikrą darbą,kovojant su 
antitarybine veikla, kurių vykdo 
priešo spectamybos, taip pat 
klerikalinė-nacionalistinė emi
gracija. Aiškinantis situaciją 
emigracijoje, Lietuvos KGB 
1983-85 m. naudojo 209agentus 
iš tarybinių piliečių, išvykstan
čių į kapitalistines šalis.

(nukelta j4 psl.)

DARIUS IR GIRĖNAS
JŲ SKRYDŽIO 
60 METŲ 
SUKAKTI 
PRISIMENANT

PAULIUS JURKUS

Atvykęs į Chicagą, pirmiausia 
jis pasirūpino gauti leidimą 
skraidyti lėktuvu. Pradžioje jam 
davė tik mėgėjo lakūno leidimą. 
Tą leidimą pasirašė Orville 
Wright, lėktuvo išradėjas.

Stepas buvo susitaupęs pini
gų, dar pasiskolino iš sesers ir 
1927 m. birželio mėn. Troy, 
Ohio, už 3000 dol. nusipirko 
lėktuvą ir juo perskrido į Chica
gą. Tuoj jis pademonstravo savo 
skraidymo techniką, su lėktuvu 
apsiversdamas, darydamas viso
kias kilpas.

Ir Chicagoje tai buvo aviacijos 
pradžia. Lėktuvai naudojosi 
sporto aikštėmis, pievomis. La
kūnai buvo daugumoje mėgėjai. 
Darius iš karto savo skraidymo 
technika visus pralenkė, nes jis 
buvo Lietuvos karo aviacijos 
lakūnas, kasdien skraidęs lėktu
vu.

Tų pačių metų birželio 23 d. 
jis savo skraidymą pademonstra
vo namiškiams. Į Cicero prie
miestį atsivežė savo motiną, 
brolį, dienraščio “Draugo” ko
respondentą ir kitus bičiulius. 
Pirma jis vienas paskraidė vir
šum savo svečių galvų, visaip su
kiodamas lėktuvą. Ir žiūrovams 
įvarė baimės, kad nenukristų ant 
jų galvų, bedarydamas kilpas. 
Paskraidęs, pasisukiojęs, jis 
sėkmingai nusileido ir išlipo iš 
lėktuvo, sveikas ir gražus.

Motinai, jau senutei, tai buvo 
nepaprastas džiaugsmas, kad jos 
sūnus lakūnas, aukštose padan
gėse sukiojasi lyg po savo namus. 
Toliau skrido jo brolis ir “Drau
go” reporteris-korespondentas. 
Jis aprašė vėliau “Drauge” kaip 
jam atrodė pasaulis, kaip buvo 
pakilęs viršum Chicagos: labai 
didelis vėjas, negalima susikal
bėti, nes lėktuvo motoras taip 

stipriai ūžia. Bet už tai miesto 
vaizdai nepaparasti. Iš aukštai jis 
matė lietuviškas bažnyčias, įstai
gas.

Tai aprašė lietuviška spauda ir 
jį pavadino lietuviškuoju Lind- 
berghu. Amerikiečiai savo gar
sųjį lakūną Lindberghą, kuris 
perskrido Atlantą, vadino su
trumpintai “Lindy”, taip ir Da
rius buvo pavadintas “Lithua- 
nian Lindy”.

Pirmos tolimos kelionės

Chicagos padangėse jau buvo 
pagarsėjęs lakūnas Darius, kuris 
turėjo gerą skraidymo techniką 
ir buvo pajėgus atlikti bet kokią 
kelionę lėktuvu. Vienai bendro
vei staiga prireikė pervežti do
kumentinį filmą iš Chicagos į 
Montrealį. Bendrovė pasamdė 
Stepą Darių, kad jis tą pačią die
ną nugabentų kino kronikos 
pobūdžio filmą. Darius sutiko. 
Tai buvo 1927 m. liepos 4 d. Jis 
filmą nugabeno savo lėktuvu. 
Pasirodė, kad tai buvo rekordi
nis skridimas — niekada dar nie
kas nebuvo taip greitai atskrai
dinęs reikiamų daiktų.

Montrealio dienraštis aprašė 
pirmame puslapyje, įdėjo net 
kelias nuotraukas, nufilmavo. 
Vakare pats Darius matė save 
kino kronikoje, kaip jis išlipo iš 
lėktuvo. Už šį skrydį bendrovė 
jam sumokėjo 700 dol.

Apie tai rašė ir lietuviškieji 
laikraščiai. Kalbėjo ir Darius, 
kad jis tikrai skris iš Chicagos tie
siai į Kauną. Vėl bus rekordinė 
kelionė.

- Kelionė j New Yorkę

Tuo metu buvo išgarsėjęs lie
tuvis boksininkas Juozas Žukaus
kas, bokso pasaulyje žinomas 
kaip Jack Sharkey. Jis 1926 m. 
buvo įveikęs nenugalimą juodu
ką Harry Wills. 1927 m. nokautu 
įveikė J. Maloney. Visur buvo 
reklamuojamos jo rungtynės su 
J. Dempsey. Tos rungtynės bu
vo rekordinės, sutraukusios 
75,000 žiūrovų. Iš rungtynių 
gauta pajamų 1,083,580 dol.

Darius Chicagoje pasiskelbė, 
kad jis skrenda į tas rungtynes, 
lietuvis turi paremti lietuvį. Ir 
koks buvo sujudimas, kiek buvo 
kalbų, kad štai lietuvis atkeliaus 
ne traukiniu, bet padangių ke
liais.

Darius iš Chicagos išskrido 
liepos 20 d. ir tą pačią dieną pa
siekė New Yorką. Kitą dieną žiū
rėjo garsiąsias bokso rungtynes
— Sharkio ir Dempsey.

Lietuvis boksininkas rungty
nes laimėjo. Darius su “Vie
nybės” laikraščio direktoriumi 
Šidlausku liepos 24 d. išskrido į 
Bostoną. Ten prie ežero buvo 
lietuvių diena, kurią rengė kun. 
Virmauskis. Jis ir pakvietė garsų 

lakūną apsilankyti.
Darius atskrido į tą vietą, tris 

kartus mėgino nusileisti, bet ne
pavyko — vieta buvo nepatogi. 
Jis išmetė raštelį iš lėktuvo, kad 
dėl nepatogios vietos negali nu
sileisti, bet žiūrovų neapvylė — • 
ore padarė skraidymo akrobatiką 
ir nuskrido į Lawrence. Ten rado 
patogią vietą nusileisti. Darius 
pasisvečiavo lietuvių kolonijoje. 
Liepos 25 d. nuskrido į Bostoną. 
Ten vietos lietuvių prekybos bu
tas (tokia veikusi organizacija) 
svečius labai iškilmingai priėmė. 
Visiems darė didelį įspūdį, kad 
lietuvis lakūnas lanko lietuviškas 
kolonijas, skatino jaunimą spor
tuoti, kalbėjo apie tolimus skrai
dymus.

Iš ten Darius nuskrido ir į 
Newtown, MA, kur gyveno gar
susis boksininkas Sharkey Žu
kauskas. Jis svečią maloniai 
priėmė. Labai noriai pradėjo 
kalbėti lietuviškai. Pradžioje jam 
gana sunkiai ėjosi, bet paskui jau 
gražiai susikalbėjo lietuviškai.

Darius, tas nenuorama sporti
ninkas ir bokso entuziastas, labai 
norėjo pamatyti garsųjį lietuvį 
boksininką. Pamatė, ir Sharkey 
asmeny sutiko jaukų ir draugišką 
žmogų, su kuriuo kalbėjosi lietu
viškai.

Ir Dariui atsirado pagunda pa
garsėti, nugalint Atlantą. Tegu 

pasaulio spaudoje būna dar vie
nas lietuviškas vardas.

Apie Dariaus gerą skraidymą 
jau rašė ir Amerikos spauda, 
minėjo jo keliones. Aprašė ir lie
tuviškoji spauda. Kai dabar ją pa
skaitai, matai kiek tada buvo en
tuziazmo, noro veikti, judėti, 
padaryti kažką, kad ir Lietuva 
būtų žinoma ir gerbiama kaip ir 
kitos valstybės.

Darius su savo lėktuvu į New 
Yorką grįžo liepos 26 d.

Skraidantis orkestras

Grįžęs į New Yorką jis čia 
rado įsikūrusį pirmą pasaulyje 
skraidantį orkestrą. Jį suorgani
zavo McDonald. Orkestro orga
nizatorius tuoj pasamdė Darių- 
kaip gerą lakūną skraidyti savo 
lėktuvu ir būti šio orkestro skrai
dymo vadovu. Orkestre buvo 2 
muzikantai, 2 tarnautojai ir 5 
lakūnai, kurie turėjo skraidyti 
keturiais lėktuvais. Orkestras 
turėjo groti įvairiuose miestuo
se, groti šokiams ir linksminti 
publiką.

Sutartis buvo pasirašyta pen
kiems mėnesiams.

Šis nepaprastas skraidantis or
kestras pirmai kelionei iš New 
Yorko Curtiss Field aerodromo 
pakilo 1927 m. liepos 28 d.

(Bus daugiau)



------ SEMINARAS KGB-STAMS --------
(atkelta iš 3 psl.)

Buvo gautos dėmesio vertos ži
nios apie emigracinių organiza
cijų aktyviausius narius ir funk
cionierius, taip pat žinios apie 
priešiškus mums nacionalisti- 
nius-klerikalinius centrus^ už
fiksuota daug faktų, kai tarybi
niai piliečiai buvo veikiami na
cionalizmo dvasia. Kai kurie 
agentai ir patikimi asmenys buvo 
panaudoti aktyviuose veiksmuo
se.

Teigiamai galima vertinti 
kontržvalgybos padalinių ir Ko
miteto I skyriaus pravestas 
agentūrines-operatyvines ir 
kontrapropagandines priemo
nes, kurios nukenksmino tokių 
antitarybinių akcijų, kaip “taikos 
kruizas’, “Pabaltijo tribunolas”, 
pasekmes; agentūrinių grupių ir 
pavienių autoritetingų agentų iš
vykimai j tarptautinius religinius 
forumus padėjo pakeisti antita
rybinį šių akcijų pobūdį ar net 
priimti rezoliucijas, atitinkan
čias mūsų valstybės politinį kur
są.

Kai pernai (1985 m. — Red.) 
grupė respublikos kūrybos žmo
nių, vadovaujama agento Jono, 
nuvyko į “Santaros-Šviesos” ren
ginį, pavyko dirbtinai paaštrinti 
nesutarimus tarp santariečių ir 
reakcinių nacionalistinių užsie
nio lietuvių organizacijų, taip 
pat sudaryti sąlygas, kad kai ku
rie blaiviau mąstantys “Santaros- 
Šviesos” nariai keistų pažiūras li- 
beralėjimo linkme.

Tai savo ruožtu sudaro palan
kias sąlygas, kad per santariečių 
leidinius “Akiračiai”, “Metme
nys” į lietuvių emigraciją būtų 
skleidžiama mums naudinga in
formacija. Kad būtų aiškiau, kokį 
pyktį sukėlė aukščiau minėtų ke
turių Tarybų Lietuvos atstovų 
atvykimas tarp reakcionierių, 

leiskite pateikti du trumpus pa
vyzdžius iš jų spaudos.

“Darbininkas” 1985.09.27 
“...kai VLIK’as, PLB ir kt. orga
nizacijos visokeriopai kovoja už 
Lietuvos nepriklausomybę, pa
šonėje vyksta pogrindiniai žaidi
mai, išduodamos tos kovos idė
jos, mūsų siekiai...”

“Naujienos” 1985.09.20: 
“...juoda Maskvos ranka siekia 
supjudyti lietuvių emigraciją. 
Jei “Santara-Šviesa” šiandien 
pati neapsivalys ir nepašalins iš
davikų iš savo gretų, tai ALTas, 
BALF’as ir Tautos Fondas imsis 
priemonių prieš pakvietusius į 
Lietuvą Maskvos agentus...”

Šis triukšmas netyla iki šiol 
Beje, santariečiai irgi neliko sko
lingi. Savo mėnesiniame žurnale 
“Akiračiai” jie įvedė rubriką “Iš
eiviai iš Lietuvos spaudos veid
rodyje”, kurioje taikliai išjuokia 
ir duoda atkirtį savo oponen
tams. Ten pat pasirodė kritinės 
publikacijos apie reakcines emi
gracines organizacijas, “Kro
nikos” leidėjus, net kritikuojama 
Reigano politika. Taigi šios prie
monės duoda mums gerų rezul
tatų, todėl panašias reikia ruošti 
ir vykdyti ateityje.

Vis dėlto respublikos KGB 
kontržvalgybos sistema nevisiš
kai atremia ideologinę diversiją, 
kaip to reikalauja iš mūsų Cen
tras. Tai pažymėjo ir Sąjungos 
KGB brigada, tikrinusi mūsų 
darbą praeitais metais.

Nepakankamai efektyviai dir
bama, trukdant klerikalinių-na- 
cionalistinių organizacijų darbą, 
išaiškinant, perimant ir operaty
viai išnaudojant jų ryšius su na
cionalistais ir klerikalais šalies vi
duje. Agentūrai, vykstančiai į 
užsieny, dažniausiai duodamos 
bendro pobūdžio kontržvalgy
binės užduotys, o tai neleidžia 

užmegzti ir vystyti kontaktų su 
KGB dominančiais klerikalinių- 
nacionalistinių centrų vadovais 
ir nariais. Ne visada teisingai nu
statomas elgesys agentų, kurie 
dirba su atvykstančiais į respub
liką emigrantais.

Reikia pažymėti, kad rajonų 
skyrių metiniuose planuose — 
daugybė užsieninių operacijų, 
yra nemažai agentūros, turinčios 
ryšių su reakcinga emigracija, 
bet darbas suprastinamas, nėra 
kombinuotų priemonių, silpna 
vadovaujančių skyrių, tarp jų ir 
5-osios Tarnybos, koordinacinė 
veikla. Nuo čia ir reikia iš esmės 
pertvarkyti šį čekistinės veiklos 
barą.

Manoma, kad pirmiausia bend
romis jėgomis turime išanalizuo
ti turimą medžiagą ir tuo pagrin
du išaiškinti užsienio klerikalus 
bei nacionalistus, turinčius ryšį 
su spectamybomis, kitomis pro
pagandinėmis organizacijomis 
Vakaruose, taip pat susijusius su 
informacijos perdavimo iš res
publikos kanalais.

Reikia pradėti intensyviai 
dirbti su tais asmenimis ir taip 
pakišti jiems mūsų kvalifikuotą 
agentūrą. Agentus šiam darbui 
reikia kruopščiai atrinkti, kad 
savo padėtimi galimybėmis, ry
šiais jie galėtų sudominti priešą. 
Tokių agentų mes turime ne
daug. Bet daug jų ir nereikia, 
kadangi su jais ir jų aplinka turi 
būti dirbama kruopštus ir ilgas 
darbas, kurio svarbiausias etapas 
— tokių agentų pakišimas Vaka
rų veikėjams per išvažiuojančią 
į kapitalistines šalis agentūrą, 
pateikiant apie jos tinkamą infor
maciją atvažiuojantiems, tam pa
naudojant vietinius klerikali- 
nius-nacionalistinius elementus 
(jiems to nežinant), taip pat visas 
naudingas situacijas.

(Bus daugiau)

Popiežius Jonas Paulius II prie Kryžių kalno aukojo mišias specialiai jam paruoštoje 
koplytėlėje. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

TEĮSIGALI RELIGINĖ IR VISUOMENINĖ TAIKA
(atkelta iš 1 psl.) , 

dabar visi tesuranda bendrą kalbą 
ir tarpusavio pasitikėjimą.

Penkiuose Žemynuose paskli
dusi Bažnyčia šiandien geibia Tave, 
šlovina maloningąjį ir gailestingąjį 
Dievo planą.

Geroji Motina, visą laiką žvelk 
į šią tautą ir ją laimink.

Stiprink lietuvių ryžtą klausy
ti Tavo Sūnaus Jėzaus žodžio; to 
gyvybės žodžio, kuris čia buvo 
pasėtas prieš amžius.

Taikos Karaliene, gerbiama Ši
luvos Šventovėje, pagelbėk šiem 
su pasitikėjimu į Tave besikrei- 
piantiem vaikam statyti savo atei
ties rūmą ne ant pasaulėžiūrų smė
lio, bet ant Evangelijos uolos; pa
skatink visuomeniniame ir politi
niame gyvenime vadovautis ne as
meniniu ar kolektyviniu egoizmu, 
bet meilės ir vienybės idealais.

Šioje žaliuojančių laukų ap
suptoje Šventovėje Tu išklausai lie
tuvių prašymus ir surenki jų viltis. 
Duok jiems užsidegimo ir drąsos 
nugalėti materialinius ir morali
nius sunkumus; padaryk vaisin
gus jų rankų ir proto darbus; apsau
gok šeimų židinių džiaugsmą, 
visuomeninio gyvenimo vienybę, 
palaikyk ateities labui darbuotis 
pasiryžusią viltį.

Ypatingai tau pavedu jaunimą: 
Kristuje jis teatranda savo gyveni
mo prasmę ir išsaugo budrią viltį.

Tau pavedu Vyskupus, Kuni
gus, Dievui pasišventusius žmones 
ir visus krikščionis. Išprašyk kiek
vienam malonės ištvermingai ir 
kilniadvasiškai tarnauti Dievo Ka
ralystei, tarp savo brolių tapti nau
josios evangelizacijos raugu.

Marija, visų lietuvių Motina, 
šios Tavęs besišaukiančios ir Tave 

mylinčios Tautos "žvaigžde", mels
ki už mus!"

Amerikos lietuviai atvežė į Ši
luvą Marijos statulą. Ji buvo pasta
tyta ant didžiojo Bazilikos alto
riaus. Šv. Tėvas iš tautiniais dra
bužiais pasipuošusios mergaitės 
rankų paėmęs paauksuotą karūną 
vainikavo ja Dievo Motinos skulp
tūrą. Nuo šiol ji liks Šiluvos Bazi
likoje kaip brangi relikvi ja.

Šiluvos Bazilikai Jonas Paulius 
n padovanojo Vatikano auksakalių 
rankų darbo auksinį rožinį. Po 
pamaldų visa bažnyčia sugiedojo 
"Ilgiausių metų", o Popiežius atsi
sveikindamas triskart lietuviškai 
pasakė "Ačiū!"

Rugsėjo 7 d. vakare šv. Tėvas 
grįžo į Vilnių , tačiau Šiluvos Šven
tovėje dar ilgai jusime tą meilės ir 
ramybės dvasią, kuria buvo per
pildytas Popiežiaus pamokslas.

Pigios Kelionės i 
Baltijos Kraštus

Kelionė į vieną pusę 
perkant ten ir atgal

Katonė i vianq pu«« perkant ton ir atgal. Biittat raibio pagyti mcžaautaoi 21 diang praet 
■Mtrondam. Lbtovoo. kunvopt tik tavoitoa dtonomia, no taoaiigaiion. $14 *rybimo no- 
kototo Malto ir tmigracifot mobeačioi į kaing naaboityti. k»p pat. b*«to perkant, radtio 
temokėti $10 apaougoi. $3 p<0oma»wnomt. ir $f 45 ogrikuhGroi.

TAUPYK LAIKĄ ... Su vieninteliu tiesioginiu skrydžiu nuo New Yorko 
Kennedy Airport iki Rigos Latvijoj. American Trans Air yra greičiausias 
kelias į Baltijos kraštus.

■ 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 
į Baltijos kraštus nėra jokio rūpesčio ar suspėsit į sekantį lėktuvą nes 
čia yra tiesioginis skrydis. NĖRA persėdimų. NĖRA laiko gaišimo.
NĖRA bėdų!

Riga, Latvija Skrydžio kaina

Spalio 1 iki spalio 31 US $405
Lapkričio 1 iki gruodžio 31 US $340
Ar Jūs skrandai darbo reikalais, ar pasimatyt! su artimaisiais. Jūs norit ten 
nukeliauti ko greičiau. Nenorit persėsti, ar išleisti daug pinigų. American Trans 
Alr's Tiesioginė Kelionė iš New Yorko iki Baltijos kraštų yra patogi, pigi ir paprasta. 
Argi ne taip Jūs visada ir norėjot keliauti? Paskambinkit American Trans Air arba 
savo Kelionių Agentui šiandien!

AMERICAN TRANS AIR
Užtikrinti keliones skambinkite 1-800-382-5892 

arba savo kelionių agentui.



JAV LB TARYBOS SESIJA

JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybos metinė darbo sesija įvyks 
1993 m. spalio 9-10 dienomis ■ 
Chicagoje /ir jos posėdžiai bus 
Embassy Suites hotel prie Chi
cagos O’Hare aerouosto (6501 
North Mannheim Road, Rose- 
mont, IL 600018, telef. 312-699- 
6300). Sesijos plenumo ir komisi
jų posėdžiai šeštadienį, spalio 9 d. 
vyks nuo 9 vai. ryto ild 10 vai. 
vakaro, o sekmadienį, spalio 10 
d., nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. po 
pietų. Sesijų globoja JAV LB vi
durio Vakarų apygardos pirmi
ninkas Kazys Laukaitis su valdy
ba ir jie penktadienio (spalio 8 
dienos) vakare nuo 7 vai. viešbu
tyje ruošia priėmimų su užkan
džiu ir atgaiva Tarybos nariams 
ir svečiams.

Sesijos darbotvarkėje bus JAV 
LB institucijų pranešimai, Kraš
to valdybos pirmininko Vyto 
Maciūno ir jo valdybos narių bei 
pareigūnų metinės veiklos atas
kaitos, bus peržiūrėtos finan
sinės apyskaitos ir 1994 metų są- 
mata (biudžetas). JAV LB teisės 
patarėjas advokatas Saulius Kup
rys kalbės apie JAV LB organų, 
vienetų ir asmenų teisę atsako
mybę, pareigas ir kompetencijų. 
Buvę JAV LB Krašto valdybų 
pirmininkai bei dabartiniai PLB 
Valdybos pirmininkas Bronius 
Nainys ir PLB atstovas Vilniuje 
Juozas Gaila kalbės apie Lietu
vių Bendruomenės pagrindinius 
tikslus ir darbus šiandien ir atei
tyje, supažindins su LB atstova
vimu Lietuvoje. Sesijoje didelis 
dėmesys bus skiriamas JAV LB 
veiklai per apylinkes. Apie tai 
kalbės LB darbuotojai Salomėja 
Daulienė, Pranas Joga, Angelė 
Kamiene ir Aidas Kupčinskas.
Tarybos komisijų atskiruose 

posėdžiuose bus peržiūrėti ir 
įvertinti JAV LB KV atskirų sri
čių pranėširiTai bei darbai, patik
rintas Tarybos nutarimų vykdy
mas ir pasisakyta dėl ateities dar
bų. Tarybos komisijos ir jų pir

LIETUVOS AMBASADOS 
VVASHINGTONE ŽINIOS

Rugsėjo 20 d. Ambasadoje 
lankėsi Vermonto universiteto 
profesorius James Pacy, kuris 
renka medžiagų apie Lietuvos 
diplomatijos istorijų, nūdienos 
situacijų diplomatinėse Lietuvos 
Respublikos tarnybose. Su sve
čiu susitiko ambasadorius Stasys 
Lozoraitis.

Rugsėjo 21 d. Ambasadorius 

Tomas Pūkštys, Rasos ir Romo Pukščių iš Chicagos, IL, sūnus, 
yra geriausias Ieties metikas JAV.

mininkai yra švietimo — Juozas 
Polikaitis, kultūros — dr. Petras 
Kisielius, visuomeninių reikalų 
— Zigmas Viskanta, socialinių 
reikalų — Adolfas Armalis, reli
ginių reikalų — Daina Kojelytė, 
jaunimo — Eduardas Medus, fi
nansų — Česlovas Mickūnas ir 
organizacinių reikalų — Paulius 
Alšėnas. JAV LB įstatų ir taisyk
lių komisija (advokatas Saulius 
Kuprys, dr. Vytas Narutis ir Vy
tautas Kamantas) pateiks sesijai 
techniškas įstatų pataisas ar pa
pildymus. Siūlomos pataisos yra 
išsiųstos tarybos nariams iš anks
to susipažinti.

Su sėkmingos pagalbos Lietu
vai konkrečiais pavyzdžiais sesijų 
supažindins APPLE (American 
Professional Partnership for Li- 
thuanian Education) vadovė Vai
va Vėbraitė-Gustienė, apie “Li- 
thuianian Mercy Lift” kalbės 
Jurgis Lendraitis ir apie U S Bal- 
tic Foundation — jos preziden
tas Linas Kojelis. Taip pat bus 
svarstomi įvairūs JAV LB ak
tualūs dabarties reikalai, naujos 
JAV LB Tarybos rinkimai atei
nančiais 1994 metais, įvairūs Ta
rybos narių keliami klausimai ir 
sumanymai.

JAV LB Taryba yra vyriausias 
JAV LB organas ir jų sudaro 60 
rinktų narių ir 10 JAV LB apy
gardų pirmininkų. Tarybos dar
bų derina ir sesijos posėdžius 
praveda nuolatinis trejų metų 
kadencijai išrinktas Tarybos pre
zidiumas, kurį šiuo metu sudaro 
pirmininkas Vytautas Kamantas, 
vicepirmininkai dr. Vytas Naru
tis ir Birutė Vilutienė, sekre
torės Gražina Kamantienė ir 
Svajonė Kerelytė. Sesijoje daly
vauti pakviesti JAV LB apylinkių 
pirmininkai ir kiti LB darbuoto
jai. Sesijos posėdžiai yra vieši ir 
visi kas tik gali, prašomi dalyvau
ti juose ir stebėti LB atstovų bei 
pareigūnų pranešimus, diskusi
jas ir išvadas.

JAV LB Tarybos inf.

Stasys Lozoraitis, jo padėjėjai 
Viktoras Nakas, Danelė Vidu- 
tienė, Linas Orentas bei Rai
mundas Ražanauskas susitiko su 
Maryland valstijos Ekonomikos 
ir užimtumo departamento 
koordinatorium Rytų Europos ir 
NVS šalims Thomas J. Henry bei 
Tarptautinio skyriaus direkto
riumi besivystančių rinkų klausi-

Los Angeles Dramos Sambūrio aktoriai po K. Sajos “Barakudų” premjeros. Iš k.: J. 
Raiby s, E. Dovydaitienė, A. Pečiulis, R. Vitkienė, režisierius P. Maželis, V. Dovydaitis, 
R. Urbanienė, V. Ragauskienė, A. Ragauskas.

KOMEDIJA AR KAS KITA?
Kazio Sajos

Rašytojas Kazys Saja yra gerai 
įvertintas Lietuvoje dramatur
gas. Amerikos lietuvių šviesuo
menė irgi jį pažįsta ir gerbia. (2 
tomai “Rinktinių raštų”, 1990 m. 
“Vaga”); o Califomijoj dažnai su 
žmona Gražina atostogaudamas, 
rašytojas yra įsigijęs daugelį arti
mų draugų.

Ir califomiečiams jis buvo dos
nus: Los Angeles Dramos sam
būriui parašė 2-jų veiksmų ko
medijų “Barakudos”, kurios 
spektaklį-premjerų čia ir matė- 

mams Robert E. McDonald, su
sitikimo metu buvo aptartos 
bendradarbiavimo su Marylan- 
do valstija plėtojimas, galimybės 
tam tikslui pasinaudoti Balti- 
morės uostu/. Buvo taip pat 
kalbėta apie numatomas mainų 
programas Lietuvos ir Amerikos 
studentams ir dėstytojams, be
sigilinantiems verslininkystės 
moksluose.

Rugsėjo 22 d. Ambasadorius 
Stasys Lozoraitis dalyvavo Jung
tinių Amerikos Valstijų Kongre
so sesijoje, kurios metu Prezi
dentas Bill Clinton pateikė svarsty
mui savo sveikatos apsaugos re
formos planų. Ambasadorius tu
rėjo progos asmeniškai pasikal
bėti su prezidentu, kuriam pa
dėkojo už skiriamų Baltijos ša
lims dėmesį bei už sutikimų su
sitikti su Lietuvos prezidentu jo 
apsilankymo New Yorke metu.

Rugsėjo 23 d. Ambasadoriaus 
padėjėja Danelė Vidutienė susi
tiko su Nacionalinės busimųjų 
žemdirbių asociacijos centro 
darbuotoja Diane Crow. Susiti
kimo metu buvo aptartos gali
mybės studentams iš Lietuvos 
organizuoti trumpalaikes stažuo
tes bei kitas programas, kurių 
metu jie galėtų pasimokyti Jung
tinėse Valstijose.

Rugsėjo 24 d. Ekonomikos ir 
prekybos skyriaus darbuotojas 
Raimundas Ražauskas dalyvavo 
antrajame metiniame pasaulio 
ekonominio vystymo kongrese, 
vykstančiame Washingtono Om
ni Shoreham viešbuty. Pastara
sis kongresas yra Tarptautinio 
valiutos fondo ir Pasaulio banko 
suvažiavimo sudėtinė dalis.

Ambasadoje apsilankė Tarp
tautinės investicijų agentūros 
vykdantysis prezidentas Vytenis 
Aleškaitis, kuris Washingtone 
dalyvauja Daugiašalių investici
jų garantijų agentūros metinia
me posėdyje (MIGA). Su buvu
siu tarptautinių ekonominių san
tykių ministru susitiko ambasa
dorius Stasys Lozoraitis bei jo 
padėjėjas Linas Orentas.

Savo auka paremk lietuvišką • 
spaudą

Barakudos

me Šv. Kazimiero parapijos salė
je pakartotinai net du kartus — 
rugsėjo 18-19 dienomis, 1993 m.

Deja, tarp rašytojo ir califor- 
niečių, matyt, įvyko nesusiprati
mas. Čia žiūrovai laukė smagios 
komedijos apie našliukes ar išsis
kyrusias iš Lietuvos, kurios kar
tais mėgina “įkųsti” našlius ar iš
siskyrusius su'Jų gražiais auto
mobiliais ir storomis banko kny
gutėmis... Ir pamatyt, kaip joms 
sekasi: kartais vestuvėmis, o kar
tais — fiasco... O dramaturgas

PLB DELEGACIJA TARĖSI 
SU LIETUVOS PREZIDENTU

1993 m. rugsėjo 27 d., 9:30 
vai. ryto New Yorke PLB valdy
bos delegacija susitiko su Lietu
vos prezidentu Algirdu Brazaus
ku. Delegacijų sudarė: PLB pir
mininkas Bronius Nainys, vice
pirmininkai: Rimas Česonis, Va
cys Garbonkus ir dr. Petras Ki
sielius, JAV LB Krašto valdybos 
pirm. Vytas Maciūnas ir Visuo
meninių reikalų tarybos pirm. 
Algimantas Gečys. PLB valdyba 
įteikė Lietuvos prezidentui 
trumpų raštų ir jį grindžiantį 30 
psl. priedų. Lietuvos Respubli
kos prezidentas buvo prašomas 
padėti išspręsti rašte minimus 
klausimus.

Už Lietuvos ribų gyvenančių 
lietuvių pilietybės klausimų Lie
tuvos prezidentas pripažįsta 
svarbiu, spręstinu palankia išei
vijai prasme, tačiau vienas iš pa
grindinių reikalavimų — lietu
vių kalbos mokėjimas.

Okupanto atimtų turtų tegalės 
atsiimti tik Lietuvoje gyvenan
tys žmonės. Konsulatai kai kur, 
kaip, pvz. Sankt Petersburge, 
Karaliaučiuje jau įsteigti, kai kur 
steigiami.

Muituoti dovanų siuntas — 
kvailystė.

PLB atstovas turės teisę daly
vauti ministrų tarybo posėdžiuo- 

PIGIAUSIOS KELIONES 
IŠ NEW YORKO Į VILNIŲ 

(Viena kryptimi. Nereikia pirkti bilieto | abi puses.)

$359 po lapkričio 1 d.
$409 iki lapkričio 1 d.

VYTIS TRAVEL 
2129 KNAPP STREET - 

BROOKLYN, N. Y. 11229 
TEL: 718 769 - 3300, 1-800-952-0119 

FAX 718 769 - 3302

nužiūrėjo iš Santa Monicos 
įdomų charakterį, perkėlė jį j 
Lietuvos viešbutį ir paleido į jo 
kambarį (išklotų doleriais) visą 
būrį lietuviškų “barakudų” — 
moteriškų ir vyriškų... Ir gal čia 
tas nesusipratimas.

Žinomo rašytojo komedija ir 
gerai parašyta (jei tik nebūtų 
tirštokai necenzūrinių žo
džių. ..). Bet kas tai? Jei komedi
jų skaitytume iš rankraščio, ne
abejojame, kad parašytas lite
ratūrine kalba, kad jis priklauso 
šiam žanrui. Pasitikime autoriu
mi!

(Bet kodėl vienas žiūrovų iš
ėjęs komiškai apibendrino? Gir
di, viskas būtų gerai, tik publika

(nukelta į 6 psl.)

se ir tame pačiame lygyje ben
dradarbiauti su Lietuvos vado
vybe.

Už Lietuvos ribų gyvenančių 
lietuvių atstovavimas Lietuvos 
Seime irgi spręstinas išeivijai pa
lankia prasme.

Lietuvos ministeriais ir amba
sadoriais tegalės būti tik Lietu
vos lietuviai. Išeiviai galės būti 
jų pavaduotojais.

Aplamai susitikimas buvo 
naudingas abiem pusėm.

Bronius Nainys

— Elektrėnuose pradėta sta
tyti nauja kuro saugykla. Bus du re
zervuarai po 30,000 kubinių 
metrų talpos. Pirmam dugnų jau 
pagamino Zaporožės (Ukraina) 
metalo konstrukcijų gamykla. 
Gamina sienas, stogų. Kitas re
zervuaras bus pastatytas 1994 m.

— Klaipėdoje atnaujinta nu
tekamųjų vandenų valymo įren
gimų statyba ir montavimas. 
Lenkijos firmos “Budimex’ sta
tybininkai juos paliko, kai buvusi 
Sovietų Sųjunga nustojo finan
suoti. Darbus atlieka vietinės ak
cinės bendrovės. Sparta priklau
sys nuo užsienio bankų investici
jų, nes Lietuva nepajėgia finan
suoti tokio komplekso statybos. 

— Kanados Lietuvių Katalikų 
Kunigų Vienybės metinis su
važiavimas rengiamas spalio 27 
d. Prisikėlimo parapijos kleboni
joje, Toronto, Ont. Dabartinę 
valdybų sudaro: pirm. kun. J. 
Staškus, ižd. kun. A. Simana
vičius, OFM, sekr. prel. Pr. 
Gaida.

— Lietuvių kultūros Instituto 
mokslinė konferencija ir metinis 
narių suvažiavimas įvyks spalio 
15-17 dienomis Romuvoje — 
Hūttenfeld, Vokietijoje.

— Kun. Kazimieras Simaitis, 
daugelį metų dirbąs Šv. Antano 
parapijoje, Detroit, MI, o išėjęs 
į pensijų — Šv. Antano parapijo
je, Windsor, Kanadoje, šių metų 
gegužės mėn. išvyko nuolati
niam apsigyvenimui į Lietuvą. 
Gyveno Kulautuvoje pas savo 
seserėnų. Po trijų mėnesių mirė 
rugpjūčio 9 d.

— Kanados katalikų savait
raštis “The Catholic Register” 
rugsėjo 11d. laidoje ryšium su 
Šv. Tėvo apsilankymu paskyrė 
pilną puslapį Lietuvai, Latvijai 
ir Estijai.

— Kun. Juozo Vaišnio, SJ, 
kunigystės 50 metų sukaktis iš
kilmingai bus paminėta spalio 24 
d. Chicagos Jaunimo Centre.

— Lietuvių fotografų paroda, 
rengiama Lietuvių Foto Archy
vo, vyks Chicagos Jaunimo Cen
tre, Čiurlionio galerijoje, spalio 
29 — lapkričio 7 dienomis.

— “Pastoralę”, mergaičių cho
rų, Kaune 1979 m. įsteigė ir jam 

i vadovauja Nijolė Jautakienė. Iš 
Lietuvos chorą atsikvietė Mari
jos N. P. seserys, iš Putnam, CT. 
Bažnytinės muzikos koncertai 
organizuojami lietuvių kolonijo
se JAV ir Kanadoje. Pirmas “Pas
toralės koncertas įvyks spalio 17 
d., sekmadienį, 2 vai. popiet 
Hartford, CT, Švč. Trejybės lie
tuvių parapijos bažnyčioje, 53 
Capitol Avė. įėjimo aukos bus 
naudojamos chorisčių kelionių 
išlaidoms padengti, seselių dar
bams ir Kaune steigiamai bažny
tinės muzikos mokyklai paremti.

— Lemont,IL, prie Pal. Jur
gio Matulaičio misijos koplyčios 
didysis kryžius vėl pastatytas į 
savo vietų rugpjūčio 25 d. Kry- 

I žius sveria 7,600 svarų, yra 76 
pėdų aukščio, pagamintas iš 
pįkmo, aptrauktas žalvariu. Lai- 
Inii bėgant, žalvaris buvo pa
juodęs. Dabar kryžiui grąžinta 
originali spalva.

— Vokietijos lietuviai Vasario 
I 16-osios 76-ąsias ir Lietuvių gim

nazijos atsikėlimo į Hūttenfeldų 
40-ųsias metines minės 1994 m. 
vasario 19 d. Hūttenfeldo Būr- 
gerhaus patalpose.

— Pompano Be ach, FL, 
Į Pompano Aerocentre lapkričio 

18-22 dienomis vyks aukštojo pi- 
I lotažo varžybų “Breitli Master” 

(Pasaulio taurė) paskutinis eta- 
I pas. Didelė galimybė, kad šiose 

varžybose nugalėtoju gali tapti 
I lietuvis, Lietuvos Aeroklubo na

rys Jurgis Kairys.
— Lietuviška katalikiška vie- 

I nos valandos programa iš Bir- 
mingham (Alabama) "Amžinojo 

Į žodžio” radijo stoties girdima 
I kiekvieną rytų — Lietuvoje 7 
I va]., Romoje 6 va]. Dėl radijo 
I bangų ir transliavimo laiko Ame- 
| rikoje informacijos kreiptis adre- 
| su: EWRN — Catholic Radio 
I Network, 5817 Old Leeds Road, 
I Birmingham, AL 35210. Telef. 
1 205956-9537, Fax 205956-0328.



K. Sajos “Barakudos” Los Angeles scenoje. Vaidina Los Angeles Dramos sambūris. 
Iš k.: Ema Dovydaitienė, Raiša Urbanienė ir Vincas Dovydaitis.

LIETUVIŲ KATALIKŲ SUSIVIENIJIMAS
Už prieinamus mokesčius siūlo 

apdraudos planus.
► savo nariams moka 

dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės į Susivienijimo Centrą 71- 
■73So. Washington Street, Wilkes- Barre, PA 18701.
Didžiojo New Yorko lietuviai kreipkitės į Su
sivienijimo direktorių Joną A. Vainių, 3 Clare Dr„ 
East Northport, N.Y. 11731. Namų tel. 516 261- 
3797, ofiso tel. 718 847-2686.

(Susivienijimas 
dividendus ir

MODERN, TOTAI HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENTS 
ARE NOW BEING PERFORMED IN THE BALTIC STATES IN 
CENTERS THAT ARE OFFERltyG SERVICES OF SURCEONS 
THAT HAVĘ BEEN TRAINED IN THE U.S.

RIGA-AMERICAN, LTD. OF VVATERBURY, CONNECTICUT, 
IS IN A POSITION TO GUARANTEE THE DEUVERY OF 
TOTAL HIP AND KNEE SURGERY IN LATVIU ESTONIA AND 
LITHUANIA.

PAYMENT FOR THE SURGERY CAN BE MA D E EITHER IN 
THE U.S. OR IN THE INDIVIDUAL REPUBLIC.

ADD1TIONAL INFORMATION 15 AVAILABLE (IN ENGLISH) 
BY CALITNG 203 - 757 - 5052 OR BY MAIL TO 1201 WEST 
MAIN STREET, VVATERBURY, CT 06708 U.S.A.

BALTIC 
TOURS

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 j:

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

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

LOS ANGELES
(atkelta iš 5 psl.) 

netikusi — nei plojo, nei juo
kėsi...)

Ir tai tiesa. Aktoriai stengėsi, 
gerai vaidino, scenovaizdis įdo
mus; o publika matė visus suka
rikatūrintus charakterius — vi
siškai nelietuviškus, kad ir Ne
priklausomoj Lietuvoj; užtat gal 
atrodė ryškesnis ir įtikinantis 
(gerai Amando Ragausko suvai
dintas) — kontūzytas KGB pul- . 
kininkas (atsargos). O “vėtytas, 
mėtytas Amerikos lietuvis” pu
blikai atrodė suniokotas, niurky
tas farse, be charakterio, be sa
vos valios ir tikslo, nors kaip “pa
siturintis”, dalija aplinkui dole
rius ir nusikrato užsikorusios 
žmonos (buvusios kontūzyto 
pulkininko žmonelės), nes jam 
siūlosi kitos “barakudos”. Ir, 
nors parašęs “gyvenimo knygą”, 
su rašymo “speco” Beno Kaštau- 
no (vaidino Juozas Raibys) pagal
ba, tas Amerikos lietuvis čia 
atrodo, liaudiškai tariant, “kvai
las per visą pilvą”... Šį keistą An
tano Girdžiaus charakterį per 
abu veiksmus gerai “išvežė’ — 
puikiai suvaidino — Vincas Do
vydaitis. Labiausiai jį atakavu
sios kurtizanės Daivos Ciučialiu- 
lytės vaidmenį (gal kiek ir per 
ryškiai, lietuvaitėms nebūdin
gai) suvaidino Ramunė Vitkienė. 
Jos rolė irgi buvo nelengva, nes 
jai nebūdinga.

Gabus režisierius Petras Ma
želis (jo ir scenovaizdis — vaiz
dus, tinkamas šiai komedijai) yra 
jau įsigijęs califomiečių pasi
tikėjimą, jo pastatymai mėgiami. 
Ar jis nepadarė klaidos, imdama
sis šio farso-komedijos? Gal per 
greit pastatęs? Gal neapšlifavęs? 
Nekupiūravęs? Pavyzdžiui, ga
lėjo išimti mūsų publikai ne
priimtinus “riebumus”, taip pat, 
gal reikėjo sutrumpinti pirmame 
veiksme nepripažinto išradėjo * 
Vyto Pajamančio (vaidino Aloy
zas Pečiulis) labai ištęstą rolę,

nors Ji suvaidinta gerai. Galėjo 
tas “išradėjas” pristatyti savo 
“kūrinius” per trumpesnį laiką 
ir nepadaryti pirmo veiksmo ge
rokai ištęstu, nuobodžiu. Ir visa
me šių tuštybių košmare užsimi
nimas apie “vargusius Sibire” 
nebuvo labai skoningas... Ar ne
galėjo režisierius jo eliminuoti, 
ar bent jo užsiminimą trumpin
ti? Šiaipjau režisieriaus (ir akto
rių) įdėta daug darbo, mizansce
nomis mėginta ryškinti ir dailin
ti... Gal ir tiesą pasakė anas 
žiūrovas? Kad publika bloga... 
Nesijuokia ir neploja. Gal kitur 
publika labiau įsigyvens ir su
pras? Yra posakių ir įdomių, ir 
reikšmingų. Nelaimei, daugelis 
califomiečių pažįsta Antano 
Girdžiaus, “pasiturinčio Ameri
kos lietuvio” protagonistą; be to, 
iš komedijos visiškai ko kito 
tikėjosi. Gal reikėtų daugiau 
“rašymo specą” pakibinti? Jis 
šioje komedijoj neryškus ir ne
vykęs (nors aktorius Juozas Rai
bys ir stengėsi).

Kiti aktoriai? Kaip visados, 
Dramos sambūrio Califomijoj 
žmonės — sąžiningi, darbštūs ir, 
paprastai, neapvilia. Provincijos 
mistikės Agnės Kibildaitės rolę 
spalvingai atliko Veronika Ra
gauskienė, neseniai su vyru 
Amandu Ragausku įsijungusi į 
losangeliečių Dramos sambūrį.

Rūta, rimtai ir gerai suvaidin
ta Emos Dovydaitienės, scenoje 
atrodė tikra. Bet ši, neva Sibire 
užaugusi KGB pulkininko po
dukra, nebuvo 'tinkama rolė gy
vai, energingai ir kartais lyriškai 
Emai Dovydaitienei.

Monika, “jau pagyvenusi ba
rakuda”, gerai po sceną gainiojo 
jau gerokai jos apvaldytą “Ame
rikos lietuvį”... Tai retai Dramos 
sambūry pasirodanti, bet gyvai 
savo roles suvaidinanti Raiša Ur
banienė.

Taigi, savu Dramos sambūriu, 
jo pastangomis, losangeliečiai 
patenkinti. Ir komedija Lietuvo
je gal daug geriau atrodytų, gal 
ten jiems būtų labiau supranta
ma. Čia mes gyvenime matome 
kitokias “barakudas”...

A. R.

New York (Chicago) - Vilnius -
New York (Chicago) $599 round trip 

One way $380

Ha

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 
New York, NY 10107 
Tel.: (212)541-5707

SKELBIMŲ TAISYKLĖS DARBININKE
DARBININKAS pasilieka teisę atsisakyti spausdinti 

skelbimus, kurie, mūsų nuomone, netarnauja bend
ram skaitytojų labui. Taip pat nebus dedami skelbi
mai, kurie turės arba pornografinį pobūdį, arba tikslą 
suklaidinti, arba einantys prieš skaitytojų interesus.

Užuojautų ir skelbimų reikalais, norint paskelbti, 
ar sustabdyti, arba norint sužinoti kainas ir kt.,prašo
ma skambinti DARBININKO administracijai nuo pir
madienio iki penktadienio tel.: 718 827-1351 9 v. r. 
— 4:30 y. v.

Merrbar

BTC

UNIONTOURS
Kelionės į Pabaltijį

LIETUVA ’93

pigesni lėktuvo bilietai
ra* susirinkimai, suvažiavimai

viešbučiai Vilniuje ir kituose miestuose
Aplankykite tėvynę:

individualios ir biznio kelionės 
įvairios grupinės kelionės

1-800 - 451-9511
k Įsteigta 1931 

.UNIONTOURS 
79 Madison Avė., Now York, N.Y. 10016

Tel: 212 - 683 - 9500 Fax: 212 - 683 - 9511
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VILTIS UTHUANIAN RE U E F PARCEL SERVICE, Ine. 
/unųtn ^68 West Broadwoy, Boston, MA 02127
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Wm. Anastasi, B. S. 

n-01 JAMAJCA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N. Y. 11421
WE DELTVER 

TeL: 296 - 4130k

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO

♦ atlanta IMPORT EXPORT
Trumpiausias kelias į Lietuvą
SIUNTINIAI | LIETUVA

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

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

Rlchmond HIII, NY 11418
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL 

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

____________ _________ C atlanta tpęfn export, i«gj

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei Įsigysite trijų 
kasečių komptekįą 

Xpo 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 doi. 

(Persiuntimui pridėti 2 doL) 
Dėl užsakymų skambinti

9 vai. •- 4 vai p. p. 
tel. 718 827-1351 

arba rašyti:

341 Highland BLvd. 
Brooklyn,NY 11207

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI 
IŠ BOSTONO Į VILNIŲ

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

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

□ VILTIES sekantis konteineris i 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.

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

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

O VILTIES siuntinių tarnyba yra ne pelno organizacija, kuri surenka pagalbos 
siuntinius Amerikoje ir išvežioja po visą Lietuvą.

□ Siunčiant per VILTIES firmą, nei siuntėjui, nei gavėjui nereikės mokėti jokių 
muito mokesčių.

□ VILTIES siuntinių surinkimo punktai yra New England, New Jersey ir New York.
Siuntiniai spalio mėnesi surenkami sekančiuose miestuose:

9.00- 11.00 ryte 
12.00 - 2.00 po pietų 
3.00 - 5.00 po pietų 
3.30 - 7.00 po pietų 
9.00-11.00 ryte 
12.00 - 2.00 po pietų 
4.00 - 6.00 po pietų 
4.00 - 6.00 po pietų 
12.00 - 4.00 po pietų 
12.00 - 4.00 po pietų 
4.00 - 6.00 po pietų 
4.00 - 6.30 po pietų

«* Dėl visos smulkesnės informacijos prašome kreiptis telefonu:
(617) 269 - 4455

Gintaras Karosas, Vytautas Bazikas ir VILTIES ŠTABAS

LOWELL MA 2 d. (šeštadieni) 
NASH U A, NH 2 d. (šeštadieni) 
LAWRENCE, MA 2 d. (šeštadienD 
BROCKTON, MA 7 d. (ketvirtadienį 
WATERBURY, CT 9 d. (šeštadienį 
HARTFORD, CT 9 d. (šeštadienį 
PROVIDENCE, Rl 13 d. (trečiadienį 
CENTERVILLE (Cape Cod), MA 13 d. (trečiadieni) 
WORCESTER, MA 16 d. (šeštadienį 
BROOKLYN, NY 16 d. (šeštadienį 
PUTNAM, CT 18 d. (pirmadienį 
ATHOL, MA 26 d. (antradienį



Aplink 
pasaulį

O Rusijos prezidentas B. Jel
cin spalio 4 d. nutarė sukoncent
ruoti Rusijos kontrolę savo ran
kose, pasiųsdamas savo geriausius 
sausumos kariuomenės dalinius 
prie Parlamentio rūmų ir tuo lai
mėdamas pergalę prieš kietosios 
linijos šalininkus. Dviejų dienų 
mūšiai vykę prie televizijos bokšto 
ir Parlamento rūmų buvo užbaigti 
10 valandų trukusiu mūšiu prie 
Parlamento, kuriame B. Jelcin 
pusėje kovėsi apie dešimt T-72 
tankų ir apie 1,000 kareivių. Ka
reiviams buvo nelengva kovoti 19- 
os aukštų Rusijos Parlamento rū
muose, nes visi aukštai yra įvairiai 
suplanuoti su besisukinėjančiais 
koridoriais. Rusijos televizijos 
žurnalistas pareiškė, kad vien tik 
sekmadienio nakties mūšyje prie 
televizijos pastato žuvo 62 žmo
nės, apie 400 buvo sužeista. Mies
to valdžia sako, kad dviejų dienų 
mūšiuose mažiausiai 31 žmogus 
buvo užmuštas ir 219 sužeisti. Vos 
tik nutilo šūviai, šimtai žmonių 
nuskubėjo į kruvinųjų įvykių vietą, 
kad prisirinkti suvenyrų. Jie igno
ravo valdžios pareiškimus, kad tai 
yra labai pavojinga, nes manoma, 
kad tebėra keli šimtai pučistų snai
perių, įsitvirtinusių įvairiose vie
tose. JAV ambasados Maskvoje ka
rinis jūrų pėstininkas buvo sužeis
tas į kaklą. Jis po operacijos Rusi
jos ligoninėje yra stabilioje būklėje. 
Apie 400 JAV ambasados darbuo

A.t A.
KAZIMIERAS ČIOUDERIS 

mirė rugsėjo 30 d., 1993 m.

Visada išliko patriotas ir mylėjo Lietuvą.

Apie jo mirtį praneša giliame nuliūdime likę:

žmona Liuda ir sūnus Roland Čiouderis

AtA.
AMALIJAI BORTKEVIČIENEI

mirus, jos dukteriai Marytei Noreikienei, sūnui 
Jonui ir jų šeimoms reiškiu gilią užuojautą ir 
kartu liūdžiu.

Kęstutis J. Jonynas

Apreiškimo parapijos choras Kultūros Židinio kieme, links
minęs publiką parapijos gegužinėje. Salomėjos Narkėliūnaitės 
nuotrauka

AMALIJAI BORTKEVIČIENEI 
mirus, dukrai Marijai Noreikienei ir sūnui Jonui 
su šeimomis reiškiame užuojautą.

Leonilė ir Juozas Giedraičiai

AtA.
NIJOLEI 

MAKAITYTEI-ŠLEŽIENEI,
mūsų mokytojo bei mecenato a.a. Algio Ma- 
kaičio seseriai, mirus, jos motinai Gražinai Li
leikienei, seseriai Skirmantei Kondrotienei ir 
broliui Kęstučiui Makaičiui su šeimomis, bei 
jos vaikams Danutei ir Andriui ir jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą.

Bostono Lituanistinė mokykla

At A.
AMALIJAI BORTKEVIČIENEI

iškeliavus amžinybėn, giliausią užuojautą 
reSktame dukteriai Marijai, sūnui Jonui ir jų 
šeimoms.

Aldona Masiulienė 
Birutė Preikštienė 
Pelagija ir Stepas Leveckiai

AtA
MARIJAI LAUGALIENEI- 

PAZOLIS
mirus, sūnui Vytautui, dukrai Birutei, marčiai Jad
vygai, anūkams ir proanūkiams bei kitiems arti
miesiems reiškiame nuoširdžių užuojautų ir kartu 
liūdime.

Elena ir Balys Kondratai
Ramūnas Kundrotas su šeima 
Sigita Naujokaitienė su šeima

tojų didžiąją dviejų dienų dalį pra
leido ambasados rūsiuose. Pučistų 
lyderiai Ruslan Chasbulatov ir Ale- 
ksandr Rutckoj buvo suimti ir 
uždaryti į Lefertovo kalėjimą. Pre
zidentas B. Jelcin uždarė keletą 
opozicijos laikraščių, tame tarpe ir 
komunistų partijos dienraštį "Prav- 
da". Naktį iš spalio 4-osios į spalio 
5-ąją Maskvoje budėjo 5,000 poli
cininkų, kurie patruliavo gatvėse 
ir tikrino automobilius, ieškodami 
ginklų. Naktis praėjo palyginti 
ramiai, bet snaiperiai vis dar ret
karčiais šaudė. Spalio 5-osios rytas 
Maskvoje atrodė ramus, tik ka
reiviai vis dar buvo pasiruošę, o 
miesto darbuotojai pradėjo valy
mo darbus.

□ Rugsėjo 28 d. anksti ryte 
JAV ambasadoje Tallinne, Estijos 
sostinėje, sprogo bomba. JAV am
basados atstovas pranešė, kad 
žmonių sužeidimų nebuvo, tačiau 
sugadinta ryšių technika. Sprogi
mas įvyko ambasados patalpose, 
bet smulkesnių detalių nebuvo 
paskelbta.

□ Spalio 2 d. suvienytoji Vo
kietija šventė savo trečiąjį gimta
dienį. Tačiau gimtadienio šventė 
buvo aptemdyta statistinės apklau
sos rezultatais: tik 8% Vakarų Vo
kietijos gyventojų yra patenkinti, 
kad Vokietija susivienijo, lyginant 
su 30% patenkintų Rytų Vokieti
jos gyventojų. Kreipdamasis į 
gyventojus, Vokietijos Preziden
tas Richard von Weizsaecker pasa
kė: "Mums reikalinga jėga, kad 
pergalvotume. Mūsų valstiečiai 
rytuose įrodė per tris metus, kad 
tai yra įmanoma. Mes galime pasi
mokyti iš jų". Tačiau šventės iš
vakarėse daugelis politikų, žur
nalistų ir televizijos komentatorių 
kalbėjo, kad Vokietija dar dauge
lyje aspektų tebėra padalinta į dvi 
dalis.

□ PLO lyderis Jasser Arafat 
spalio 2 d. pareiškė, kad $2 mili
jardai, kuriuos paskyrė pasaulio
didžiosios šalys, kaip pagalbą, nėra 
pakankama suma, kad atstatyti 
nuniokotą ekonomiką Izraelio 
okupuotose teritorijose. Arafat pa
reiškė, kad reikia mažiausiai $5 
milijardų. Šios PLO lyderio pasta
bos buvo pasakytos netrukus po 
43 šalių, vadovaujamų JAV, susi
tikimo, kuriame jos nutarė paskir
ti $2 milijardus penkerių metų 
laikotarpiui. Izraelis pareiškė, kad 
jie skiria $75 milijonus kaip pagal
bą ir paskolas, kad padėti palesti
niečiams. Spalio 13 d. prasidės 
Izraelio okupuotose teritorijose 
valdžios perdavimas palestinie
čiams įvairiose srityse: švietimo, 
sveikatos apsaugos, socialinės ap
saugos, mokesčių ir turizmo.

□ JAV Prezidentas Bill Cinton 
paskyrė $3 milijonų paramą žemės 
drebėjimo, įvykusio Indijoje, au
koms ir paprašė JAV pasiuntinį 
Vatikane nuvykti ir apžiūrėti že
mės drebėjimo padarinius.

□ Gruzijos atstatydintas Prezi
dentas Eduard Ševardnadze pa
reiškė, kad Rusija padeda buvu
siam Prezidentui Gamsahurdija 
taip, kaip ji padėjo Abhazijos sepa
ratistams, norėdama destabilizuo
ti padėtį Gruzijoje. Rusija atmetė 
kaltinimus, kad ji dalyvauja kari
niame konflikte. Jau yra daugiau 
kaip 3,000 užmuštų žmonių Ab- 
chazijos konflikte, 150,000 tapo 
benamiais. Konfliktas prasidėjo 
prieš metus, kada Ševardnadze 
pasiuntė savo kariuomenę, kad 
sunaikinti Gamsahurdija šalinin
kus.

□ JAV paskelbė, kad skiria $3 
milijonus, kaip naują skubią pa
galbą Gruzijai, kad padėti beveik 
200 tūkst. karo pabėgėlių.

OSVALDAS BALAKAUSKAS IR JO MUZIKA
Pagal Enrigue Alberto Arias apybraižą

JAV LB Kultūros taryba ir 
Manhattano LB apylinkė lapkri
čio 20 d. rengia Osvaldo Bala
kausko elektroninės muzikos 
koncertą — premjerą Ameriko
je. Programą atliks Jeflrey Krie- 
ger Merkin salėje Manhattane.

Muzikos kritikas Enriąue Ari
as rašo: “Festivalio GAIDA pro
ga viešėjęs Lietuvoj, kelis vaka
rus praleidau su kompozitorium 
Osvaldu Balakausku. Trumpa 
biografinė apybraiža padės su
vokti jo muzikinę perspektyvą ir 
paaiškins kai kuriuos jo stilisti
nius bruožus.

Gimęs 1937 m. Lietuvoj, Ba
lakauskas muzikos studijas pra
dėjo Klaipėdoj (1953-1956) ir jas 
tęsė Vilniuje (1966-1967). 1957- 
1961 m. lankė Vilniaus Pedago
ginį Institutą, o 1961-1964 m. 
atliko privalomą karinę tarnybą 
Sovietų armijoj.

Turbūt daugiausia formuojan
čios įtakos jam paliko Kijevo 
konservatorija, kur 1964-1969 
m. studijavo pas prof. B. N. Lya- 
tošinskį ir M. M. Skoryką. Jie 
supažindino jaunąjį kompozito
rių su tų laikų radikaliausiomis 
muzikos kryptimis bei techniko
mis.

Balakauskas, gilių įsitikinimų 
žmogus, buvo aktyvus ir Lietu
vos politiniame gyvenime. 1988-
1992 m. buvo Sąjūdžio Taryboj, 
1991-1992 m. Lietuvos Respub
likos Piliečių Tarybos vicepirmi
ninku, ir nuo 1992 m. vasario iki
1993 m. rugpjūčio ambasadorius 
Prancūzijoj, Portugalijoj ir Ispa
nijoj.

Vieno mūsų pokalbio metu 
kompozitorius atsakinėjo į klau
simus.

Osvaldas Balakauskas

Pirmas klausimas lietė serija- 
lizmą. Pasirodo, kad Balkauskui 
serija susideda ne vien tik iš pa
vienių tonų, bet ir iš akordų ei
lės. Kai kurios jo serijos yra tri
adinės; kuria jis ir 12-kos tonų 
eiles, triskambius, simetriškai 
transponuodamas pustoniais. 
Tad ir jo serijų elementai yra ori
ginalūs, saviti. Nors kai kuriuose 
darbuose kompozitorius remiasi 
į tonaciją, pokalbyje jis dažnai 
minėjo serijinių elementų spal
vą, kompozitoriams savitą har
moninę įtampą, būdingą tiek 
Machaut, Beethovenui ar De- 
bussy. Kaip ir Beethovenui, Ba
lakauskui visos priemonės yra tik 
įrankis muzikiniam išgyvenimui 
išreikšti. Būdinga, kad jo kom
pozicijose serijos vystosi- lėtai, 
tad klausytojui jas sekti nėra ypa
tingai sunku. Bendrai kompozi
torius linkęs į teoriją ir dirba jau 
pagal pilnai išvystytą sistemą.

Paklaustas, ar jam Messiaeno 
ar Hindemitho sistemos turėję 
įtakos, Balakauskas atsakė, kad 
nors jų metodai skirtingi, jam, 
kaip ir Hindemithui, kvinta (pa
gal kurią styguojami instrumen
tai) esanti visų kitų intervalų šal
tinis; iš akustinio kvintos grynu
mo kylanti ir tonų hierarchija, ir 
serijos, ir istorinė harmonijos 

NUOTAIKINGA 
APREIŠKIMO 

GEGUŽINĖ
Apreiškimo parapijos metinė 

gegužinė buvo rugsėjo 19 d. 
Kultūros Židinyje. Po pamaldų 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje 
žmonės pradėjo rinktis į Kultū
ros Židinį. Kieme buvo sustatyti 
stalai. Pasigirdo ir lietuviška mu
zika. Buvo panaudotos įvairios 
garsajuostės ir leistos per garsia
kalbius.

Apatinėje salėje veikė valgyk
la. Čia pietus pagamino Valda 
Gaubienė. Veikė ir baras.

Kieme žmonės prie stalų irgi 
užkandžiavo. Buvo ir programa. 
Vargonų virtuozo, muziko Virgi
nijaus Barkausko, kuris dabar 
vargonuoja V. Atsimainymo pa
rapijoje, kanklininkė žmona pra
vedė bendras dainas. Skambin
dama kanklėmis ir pati gražiai 
.dainuodama, subūrė būrelį ap
link save. Jie visi nuotaikingai 
dainavo. Po to dainavo armėnė, 
lietuvių draugė, gyvenanti arti 
Apreiškimo parapijos. Ji yra bu
vusi operos solistė.

Buvo suorganizuota ir didelė 
loterija su daugybe fantų. Visus 
gegužinės techninius reikalus 
tvarkė parapijos tarybos pirmi
ninkas Bill Kurnėta. Klebonas 
kun. Vytautas Palubinskas tą sa
vaitę buvo grįžęs iš Lietuvos, ku
pinas įvairiausių įspūdžių, ten 
matęs Popiežių, lankęs savo 
bičiulius. Jis savo ratelyje papa
sakojo gražių prisiminimų iš 
viešnagės Lietuvoje.

Žmonių atsilankė apie dū šim
tus. Oras pasitaikė puikus, po 
karštų dienų buvo patogu sėdėti 
prie stalų ir malonu kalbėtis su 
bičiuliais. Apie septintą valandą, 
pradėjus temti, visi skirstėsi na
mo patenkinti gegužine savuose 
namuose, savoje aplinkoje, (p.j.)

raida. Tai gali nustebinti Bala
kausko muzikos klausytojus, nes 
jo stilius itin glaudus u, klausant 
paviršutiniškai, nepanašus į 
kvarto sąskambius, kuriais re
miasi Hindemitho stilius. Širdy
je Balakauskas priklauso pitago- 
riniam pasauliui, kuriame pasau
lio tvarka atsekama papras
čiausiuose elementuose.

Kaip ir Messiaenui, ritmas Ba
lakauskui yra ne tik integrali vei
kalo dalis, bet ir atskira veiklos 
teritorija. Ir kaip Messiaenas, jis 
ritmą naudoja kaip aritmetinę 
progresiją. Nors kai kuriuose Ba
lakausko kūriniuose ritmai yra 
abstraktūs, bet, išplaukę iš me- 
liodinių progresijų, jie lieka mu
zikalūs.

Balakauskas gilinasi ir į išlai
kymą ir dažnai iš anksto nusista
tė kūrinio ilgį, kaip kad tapytojas 
pasirenka drobės dydį. Kaip ta
pytojas, jis iš anksto išdėsto tam
sos ir šviesos periodus. Kadangi 
Balakausko priėjimas prie muzi
kos yra labai santūrus, jis labiau 
linkęs kurti intensyvius, bet ne 
ekspansyvius veikalus. Paklaus
tas apibūdinti savo dabartinius 
polinkius bei pasikeitimus, at
sakė, kad jo sistemoj kaita vyks
tanti lėtai, kad jis norėtų vystytis 
keliomis kryptimis, bet ne kon
vencionaliai. Atrodo, kad šiuo 
metu jis linksta į vakarietišką mi
nimalizmą, kuriame atsisakoma 
išraiškingumo. įtaigoja jį ir šiuo
laikinė lenkų muzika. Balakau
skas, kaip ir lenkų kompozito
riai, dabar domisi Debussy, kas 
švelnina jo esminiai protinį pri
ėjimą prie kūrybos.

Balakauskas yra sukūręs per 
80 kompozicijų, įskaitant baletą 
scenai ir baletą kino ekranui, bei 
10 simfoninių veikalų. Jo OSTO- 
BOTHIAN simfonija 20-čiai sty
ginių instrumentų (1989) yra itin 
glaudžiai tekstūruota, garsų 
grupės apjungiamos laikomais 
tonais, ritminės polifonijos 
sudėtingos. Visa jo kūryba 
pasižymi ypatingu intensyvu
mu. Simfonija Nr. 2 (1979) — 
neabejotinai vienas iš svarbiau
sių šio šimtmečio muzikos kūri
nių Lietuvoj — šalia sudėtingu
mo turi aiškius ostinato (pasikar
tojančių frazių) išdėstymus, ir 
tos frazės kai kur jau primena 
džiązą. Kaip ir visuose Balakau
sko veikaluose, toninis ir struk
tūrinis apsiribojimas tampa vei
kalo išraiškingumo guoliu.

Išvis Balakauskas kiekviena
me savo kūrinyje atkakliai ir in
dividualiai sprendžia kompozici
jos varžtų, ribų bei tembrų pasi
keitimų ir struktūros problemas. 
Dėl tų problemų originalumo ir 
jų sprendimo Osvaldo Balakau
sko muzika yra verta rimto 

, dėmesio.
JAV LB Kultūros Taryba

— Lietuvos vyriausybė su
darė komisiją valstybės sienai tarp 
Lietuvos ir Latvijos atkurti. Jai vado
vauja Z. Kumetaitis, Geodezijos 
tarnybos prie Statybos ir urbanisti
kos ministerijos direktorius. Tę
siamos derybos dėl sienos su Rusija 
ir'su Baltarusija.

- JAV firma "GT Interna
tional* pradėjo darbą Vilniaus mies
to centre. Firma yra pagrindinė 
Vokietijos avialinijos 'Lufthansa* 
atstovė. Tačiau čia dabar galima 
įsigyti bilietus ir kitų aviakompani
jų SAS, "Austrijos avialinijų*, "Liot", 
"Malev* ir, žinoma, 'Lietuvos avia
linijų* reisus.

— Kupiškio pienininkai, ga
minantys pieno miltelius, yra su
darę sutarčių su Prancūzijos, 
Švedijos, Olandijos firmomis. 
Bet rinka vis labiau prisotinama 
— pieno miltelių kaina nuo 
$1200 už toną sumažėjo iki $800. 
Dirbtinai reguliuojant dolerio 
kursą, pajuto nuostolių ir Kupiš
kio pieninė.
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Kultūros Židinio narių ir rė
mėjų metinis susirinkimas įvyks 
spalio 16 d., šeštadienį, savose 
patalpose. Registracija 9 vai. 
ryto. Kviečiami svečiai ir nauji 
nariai.

Tėv. dr. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, Brooklyno lietuvių 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas, spalio 7 d. pranciškonų 
reikalais išvyko į Lietuvą.

New Yorko skautų ir skaučių 
sueiga įvyks spalio 16 d., šešta
dienį, 12 v. Kultūros Židinyje. 
Visi skautai ir skautės prašomi 
dalyvauti. Maloniai kviečiamas 
visas New Yorko ir apylinkių jau
nimas nuo 6 m. amžiaus į šią 
sueigą atsilankyti, pabendrauti 
ir su skautų organizacija susi
pažinti.

“Blusų turgus” — apsipirki
mas, rengtas Lietuvių Atletų 
Klubo spalio 2 ir 3 dienomis 
Kultūros Židinyje, buvo labai 
sėkmingas. Apsilankė labai daug 
publikos. Apatinėje salėje veikė 
lietuviška valgykla ir baras.

Už a. a. Antaną Diržj mišios 
bus aukojamos spalio 13 d. pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje 
Brooklyne ir Kennebunkporte, 
taip pat Aušros Vartuose Vilniu
je. Užprašė žmona Genovaitė 
Diržienė.

Meniškąjį čiuožimą įverti
nantiems New Yorke artėja di
delė šventė. Tai “Walt Disney’s 
World on Ice — Aladdin”. Šešis 
milijonus dolerių kainavęs spek
taklis bus rodomas publikai lap
kričio 4-7 dienomis Madison 
Square Garden, lapkričio 16-21 
dienomis Nassau Coliseum ir 
lapkričio 23-28 d. Meadovvlands 
Arena. Bilietai parduodami nuo 
spalio 4 d. visoseTicket Master 
agentūrose.

Poeto Vinco Mykolaičio-Puti
no gimimo 100 metų sukaktis 
bus paminėta spalio 24 d., sek
madienį, 3 v. popiet Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. Apie 
Putino gyvenimą ir kūrybą kal
bės rašytojas ir visuomenininkas 
Vytautas Volertas, savo prisimi
nimus papasakos Paulius Jurkus, 
buvęs jo studentas. Rengia LM K 
Federacijos New Yorko klubas.

Vytauto Vebeliūno byla rug
sėjo 27 d. pradėta svarstyti Fe- 
deraliniame apygardos teisme. 
Dabar apklausinėjami liudinin
kai,

Parduodamas 2-ių šeimų na
mas VVoodhavene, NY, netoli 
parko. Dėl tolimesnių informa
cijų skambinti tek: 718 846- 
7399. (sk.)

Išnuomojamas kambarys vie
nam asmeniui už $200.00 mėne
siui. Gerame rajone, prie gero 
susisiekimo ir parduotuvių. Ga
lima naudotis virtuve. Skambin
ti vakarais (718) 235-3961. (sk.)

I Kultūros Židinį atvyksta 

VYTAUTAS LANDSBERGIS, JR 
Penktadienį, spalio 8 d. 7 vai. vak. 

Jis rodys savo pagamintus filmus "Perlojos 
Respublika", "Pragaras" ir kt.

Savo poezijos skaitys Vyt. Landsbergis, Jr. ir 
Sigitas Parulskis.

Visi kviečiami atsilankyti. Auka - $5.00. 
Po programos - kavutė.

Rengėjai

Philadelphijos Šv. Kazimiero 
lietuvių parapija spalio 3 d. pa
minėjo 100 metų sukaktį. Jubi
liejines mišias aukojo Philadel
phijos kardinolas Bevilaąua, 
vysk. P. Baltakis, OFM, ir!5ku- 
nigų. Per tą laiką šioje parapijoje 
buvo pakrikštyta 3000, sutuokta 
110 porų, mirė 600. Iš New Yor
ko iškilmėse dar dalyvavo kun. 
Stasys Raila, Marytė Šalinsldenė 
ir Ona Barauskienė.

Dail. Adomo Galdiko 100 
metų gimimo sukaktis bus pa
minėta spalio 17 d., sekmadienį, 
12 v. popiet Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje. Apie dailininko 
gyvenimą ir jo kūrybą kalbės 
dail. V. K. Jonynas. Taip pat bus 
surengta jo tapybos darbų paro
da, Bus apie 40 Vytauto Maželio 
padarytų nuotraukų, kurios vaiz
duoja dailininko portretus, gy
ventą aplinką ir studiją. Daili
ninkas Galdikas gimė 1893 m. 
spalio 18 d. Profesoriavo Kauno 
meno mokykloje, Freiburgo mo
kykloje Vokietijoje. Gyveno 
Paryžiuje, iš ten į Ameriką atvy
ko 1952 m., plačiai reiškėsi savo 
kūryba. Mirė 1969 m. gruodžio 
7 d. Prie pranciškonų vienuoly
no veikia jo vardo galerija. Vi
suomenė kviečiama kuo gausiau 
atsilankyti. Po minėjimo kavutė.

Vilniaus radijo transliacijos 
užsienio lietuviams dabar girdi
mos 8 v. v. banga 7150 dažnumo 
nuo pirmadienio iki penktadie
nio angliškai, o šeštadienį ir sek
madienį lietuviškai.

Draugija “Bičiulystė” skelbia 
pirmąjį narystės susitikimą-pa- 
bendravimą, kuris įvyks spalio 
29 d. 6-10 vai. vakaro Most Holy 
Infant Jesus parapijos mokyklo
je, 111-11 86th Avė., Richmond 
Hill, NY (1 blokas į šiaurę nuo J 
traukinio stoties). Bus dabarti
nių projektų paroda, o taip pat 
Lietuvos partizanų retų nuo
traukų (1946-1949 m.) ekspozici
ja. Dėl informacijos skambinti 
tek: 718 441-8467.

“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.) ?

SIUNTINIAI BE MUITO 
siunčiami 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.

Prezidento mintys
(atkelta iš 3 psl.)

pjūčio tik 0,9%, ir tai atitinka 
standartus, kurių reikalauja Tarp
tautinis Valiutos fondas. Lietuva 
gali atsiskaityti su Rusija už dujas 
ir naftą, skirtingai nuo Ukrainos ir 
Baltarusijos. Sustojo kainų kilimas, 
tačiau maisto produktų vartoji
mas sumažėjo. Atsirado simpto
mai, kad gyvenimo lygis po tru
putį pradėjo kilti.

Prezidentas palietė ir Lietuvos 
pilietybės klausimą. Jis mano, kad 
reikės grįžti prie pilietybės klausi
mo svarstymo Seime. Lietuvos Pre
zidentas turi teisę išimties tvarka 
suteikti Lietuvos pilietybę.

Didžiausią susitikimo dalį 
užėmė klausimai-atsakymai. Pir
mieji klausimai apėmė Lietuvos 
banko, Rusijos karininkų, pasi
likusių Lietuvoje, pensijų temas. 
Prezidentas pasakė, kad Rusijos 
karininkams Lietuva pensijų nemo
ka ir nemokės. Kitas svarbus klausi
mas, kuris buvo aptartas, buvo 
apie nuosavybės įstatymų pagrin
dinius principus. Prezidentas pa
brėžė, kad žemė turi būti raciona
liai naudojama.

Buvo paliestas ir Lietuvos 
karinės doktrinos klausimas. Prezi
dentas pasakė, kad Lietuvos ka
rininkai nebus ruošiami Rusijoje, 
tačiau ginklų pirkimo iš Rusijos

PO LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS 

ŠALPOS TARYBOS RINKIMŲ

į Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos Direktorių Tarybą ko- 
respondenciniu balsavimu iš
rinkti septyni nariai dviejų metų 
kadencijai.

Balsavimo rezultatai: perrink
ti Tarybos nariai — vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, Tėv. Pranciškus.. 
Giedgaudas, OFM, ir dr. Rožė 
Šomkaitė; išrinkti nauji nariai — 
Rūta Gudelienė, Aleksandra Ka- 
zicldenė, kun. Jonas Rikteraitis, 
Tėv. Antanas Saulaitis, SJ, Tėv. 
Saulaičiui atsisakius mandato dėl 
perpildytos darbotvarkės, kuri 
neleistų daug laiko skirti LKR 
Šalpos reikalams, į jo vietą pak
viestas daugiausia balsų surinkęs ' 
kandidatas — kun. dr. Zenonas 
Smilga. Kiti kandidatai: Jolita 
Gudaitytė, Tėv. Walter Ješke- 
vičius, prel. Leon Peck (Pečiu- 
kevičius).

Balsavimo teisę Tarybos rinki
muose turi visi Amerikos ir Ka
nados lietuviai kunigai bei LKR 
Šalpos direktoriai.

Marija Baltusytė-Lauga- 
lienė-Pazolis mirė Matulaičio 
namuose Putname spalio 3 d., . 
sulaukusi 90 metų. Po atsisveiki-. 
nimo ir mišių Matulaičio namų 
koplyčioje spalio 5 d. palaidota 
vienuolijos Dangaus vartų ka
pinėse. Giliame liūdesy liko 
sūnus Vytautas Laugalis su 
žmona Jadvyga, duktė Birutė 
Ašebergienė, du anūkai ir trys 
proanūkiai.

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.

Visas lietuviškas jaunimas 
kviečiamas į

MAIRONIO LITUANISTINĘ 
MOKYKLĄ

Bus pasakos, kūryba, kultūra, istorija, 
muzika, sportas ir daugiau.

Spalio 16 d., šeštadienį, 9:30 ryte 
Kultūros Židinyje

361 Highland Blvd., Brooklyn, NY.

tendencija susiformavo jau nuo 
pirmųjų nepriklausomybės dienų: 
Rusija pusvelčiui pardavė ir dar 
parduoda ginklus. Perorientavimas 
karinės strategijos į Vakarus yra 
susijęs su didelėmis finansinėmis 
išlaidomis, todėl yra sudėtinga tai 
pradėti daryti.

Buvo paliesta ir SKAT vyrų, 
išėjusių į mišką, tema. Prezidentas 
pasakė, kad tai nėra didžiulė trage
dija, tačiau tų vyrų tarpe yra kele
tas žmonių, padarę nusikaltimus, 
kurie Lietuvoje yra baudžiami.

Klausimai lietė ir glaudesnio 
bendradarbiavimo, užsienio inves
ticijų į Lietuvą, pilietybės temas.

Vienas paskutiniųjų klausimų 
lietė ambasadorių VVashingtone. 
Prezidentas pastebėjo, kad čia per 
didelė auditorija tam klausimui 
aptarti, o, aplamai, viskas bus ge
rai.

Prezidentui buvo įteikta do
vana nuo LB NY apygardos valdy
bos - 37 tomai Lietuvos enciklope
dijos, išleisti JAV. Prezidentas 
padėkojo ir, palydimas plojimų, 
išėjo iš salės.

Žmonės, pasilikę salėje, dar 
ilgai aptarinėjo Prezidento kalbą ir 
atsakymus į klausimus. Jiems vi
siems norėjosi, kad išsipildytų Pre
zidento žodžiai ir Lietuvoje, iš tik
ro, viskas būtų gerai.

LKR Šalpos metinis susirinki
mas vyks spalio 10-11 dienomis 
Putnamo seselių namuose. Me
tiniam susirinkimui pasibaigus, 
Direktorių Taryba posėdžiaus 
pasiskirstyti pareigomis.

(LKRŠ)

Dr. Aldona Slepetytė-Jana- 
čienė popiežiaus Jono Pauliaus 
II yra apdovanota medaliu “Pro 
Ecclesia et Pontifice”. Ta proga 
jai pagerbimas rengiamas spalio 
24 d., sekmadienį. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje 11 vai. 
Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
mišių metu įteiks medalį. Po mi
šių pietūs didžiojoje mokyklos 
salėje. Rengia Lietuvių Katali
kių Moterų Kultūros draugija.

JAV LB Kultūros Taryba 
pradėjo organizuoti metines 
premijas. Dailės premijai pa
skirti sudaryta komisija. Į ją pa
kviesti: dail. V. K. Jonynas, dail. 
Elena Kepalaitė ir dail. Petras 
Vaškys.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
metinei premijai paskirti suda
ryta komisija. Į ją pakviesti: dr. 
Kostas Ostrauskas, Vytautas Vo
lertas, Leonardas Žitkus. Premi
ja skiriama už 1992 metais išleis
tą grožinės literatūros knygą. 
Premija 2000 dol. Mecenatas — 
Lietuvių Fondas.

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 
tolimesnėms datoms. Konflik
tams išvengti visos suinteresuo
tos organizacijos prašomos ne
delsiant pranešti Kultūros Židi
nio administracijai telef.: 718 
235-8386.

Lietuvos Prezidento spaudos konferencijoje rugsėjo 29 d. 
Beekman Tower viešbutyje. Iš k.: VoA atstovas Linas Rimkus, 
Lietuvos misijos JT patarėja Gintė Damušytė, Laisvės Radijo 
korespondentas Edis Tuskenis, Prezidentas A. Brazauskas, 
Baltic News redaktoriai ir leidėjai Giedrė ir Juozas Abro
maičiai, Salomėja Narkėliūnaitė, Laisvės Žiburio radijo di
rektorius Romas Kezys. Jono Dovydaičio nuotrauka

LIETUVOS PREZIDENTO 
SPAUDOS KONFERENCIJA

Rugsėjo 29 d. priešpiet Beek
man Tower viešbutyje, kur buvo 
apsistojęs Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas, Lietuvos 
misijos Jungtinėse Tautose pata
rėjos Gintės Damušytės rūpes
čiu, įvyko Prezidento susitiki
mas su lietuvių radijo ir spaudos 
atstovais.

Tam susitikimui skirtas vienos 
valandos laikas prabėgo labai 
greitai, nes Prezidentas ne tik 
kalbėjosi su korespondentais, 
bet ir buvo kviečiamas prie te-, 
lefono —jam skambino Lietuvos. 
Televizija iš Vilniaus, premjeras 
Šleževičius, veikėjai iš Toronto, 
o į pabaigą pasirodė ir dr. Juozas 
Kazickas, jo nevvyorkietis finan
sų patarėjas.

Informacijos rinkimo atstovai 
dar turėjo užsilikusių klausi
mų, kurių nebuvo spėję Prezi
dentą paklausti per susitikimus 
su juo anksčiau. O Prezidentas 
spaudai ir bendrai lietuviams, 
individualiai ir bendrame susiti
kime Kultūros Židinyje, jau ne
mažai buvo papasakojęs apie gy-

SKUBIU 
B ALFO 

REIKALU
New Yorke veikia Balfo 100- 

sis skyrius, kuris kasmet spalio 
mėn. skelbdavo savo vajų. Ilga
metis skyriaus pirmininkas buvo 
Vincas Padvarietis, bet jis šį pa
vasarį mirė. Taip ir atėjo spalis, 
o vajaus niekas nepaskelbė.

Likę valdybos nariai buvo: vi
cepirmininkė Regina Ridikienė, 
antras vicepirmininkas Vitas Ka
tinas, iždininkas Zigmas Dičpi- 
nigaitis, valdybos narė Aldona 
Mecarthy.

Skyriaus veikla negali sustoti. 
Reikia persiorganizuoti ir tuoj , 
skelbti vajų. Šalpa ir dabar reika
linga, nes vargstančius reikia 
šelpti Lietuvoje ir kituose kraš
tuose. Prašom valdybos narius 
imtis veiklos.

Reikalinga šeimininkė - pri
žiūrėtoja. Auksinė proga mergi
nai, našlei arba moteriai su vaiku 
gyventi šeimoje nemokamai. 
Duodamas maistas ir sveikatos 
apdrauda. Reikia prižiūrėti se
nus žmones, virti ir tvarkyti 
namą. Jeigu norės, galės dirbti 
ir kitur, bus parūpintas darbas. 
Rašyti:

Joseph Lugan Zc.o John
P. O. Box 270
Woodhaven 11421
Jamaica, NY USA (sk.) 

venimą Lietuvoje ir apie valsty
bės poziciją vienokiu ar kitokiu 
klausimu: dėl SSSR kariuome
nės padarytosios Lietuvai žalos 
atlyginimo, dėl Karaliaučiaus, 
dėl naftos ir kt.

Kalbos aktualiais Lietuvos 
klausimais sukosi net ir prie sta
lo, kai, jau konferencijai baigian
tis, dalyviai buvo pakviesti ka
vutės ir užkandžių.

Kalbantis dėl santykių su Len
kija ir tautinių mažumų teisių, 
ir šių eilučių autorei buvo progos 
paklausti, kaip Lietuvos vyriau
sybė žiūrės į lietuvių teises Len
kijoje. Čia Prezidentas visiškai 
kategoriškai pareiškė, jog Lietu
va reikalaus, kad Lenkija užtik
rintų savo teritorijoje gyvenan
tiems lietuviams (Suvalkų kraš
te) analogiškas teises ir globą, 
kokią Lietuva duoda savo len
kams.

Tik čia Prezidentas dar pridū
rė, kad jis gerai pažįstąs tuos lie
tuvius ūkininkus, ir manąs, kad 
ne tiek jie patys, Įdek jų vaikai 
inteligentai reikalauja tų kultūri
nių laisvių, apie kurias pastarai
siais metais tiek kalbama. Čia 
teko jam paprieštarauti, kad juk 
“tie inteligentai” ir yra vaikai tų 
lietuvių ūkininkų, o ne kokie at
skiri žmonės.

Salomėja Narkėliūnaitė

DĖMESIO

Dar turime pilnus komplek
tus: Lietuvių Enciklopedijos 37 
t., Encyclopedia Lituanica, 6 t., 
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 
spalio 16 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.)

(Žiūr. skelbimą 6 puslapyje)

VARGONŲ MUZIKOS KONCERTAS 
Vargonais groja VIRGINIJUS BARKAUSKAS, 

Viešpaties Atsimainymo par. vargonininkas, 
spalio 16 d., šeštadienį, 4:30 vai. popiet 

Apreiškimo bažnyčioje, 
259 N. 5th ST., Brooklyn, NY.

Koncertq rengia ir visus apsilankyti kviečia 
Apreiškimo parapijos klebonas ir 
Apreiškimo parapijos taryba
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