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LIETUVOJE ir

apie LIETUVĄL ------- J
- Seimo pirmininko Č. Jur

šėno kvietimu spalio 23 d. i Lietu
vą su trijų dienų oficialiu vizitu 
atvyks Lenkijos Seimo maršalka 
Juzef Oleksis.

- Lietuvos ir Lenkijos tarp
valstybinė draugiškų santykių ir 
gero kaimyninio bendradarbiavi
mo sutartis spalio 13 d. beveik tuo 
pat metu ratifikuota Vilniuje ir 
Varšuvoje. Pirmą kartą šios kaden
cijos Lenkijos parlamente užfik
suota tokia seimo narių vienybė - 
vieningai už balsavo visi 295 de
putatai. Lietuvos Seimo posėdyje 
už šios sutarties ratifikavimą bal
savo 91 Seimo narys, prieš 19 ir 8 
susilaikė. Sutartis sudaryta 15 metų 
laikotarpiui.
- Lietuvos prezidentas A. 

Brazauskas spalio 13 d. susitiko su 
Šaulių sąjungos vadovais. Pokal
byje buvo aptartas šios organizaci
jos tolesnis statusas. Pasikeista 
nuomonėmis ir dėl Nacionalinės 
gvardijos sukūrimo. Šiuo metu 
Šaulių sąjungoje yra 7 tūkst. na
rių, susibūrusių j 15 rinktinių. Susi
tikime su Prezidentu dalyvavo iš 
Chicagos atvykęs Šaulių sąjungos 
išeivijoje vadas Mykolas Abarius.

~ Spaudos konferencijoje 
bendros Lietuvos ir Suomijos kom
panijos "Litofinn Service* bei fir
mos "Nešte Oil LT" tarybos pir
mininkas Matti Peitso spalio 13 d. 
pareiškė: "Tai, kas nutiko mūsų 
atstovui Lietuvoje, gali pakeisti 
mūsų planus". Grįžtanti iš susi
rinkimo Vilniuje "Litofinn Service" 
padalinio menedžerį Hannu Sippo- 
nan spalio 4-osios naktį užpuolė 
du vyrai, stovėję namo, kuriame 
nukentėjusysis gyvena Klaipėdo
je, koridoriuje. Uostamiesčio poli
cininkai sako, kad tai nebuvo api
plėšimas, bet "Nešte" atstovai 
mano, kad užpuolimas buvo įvyk
dytas prieš kompanijas, kurioms 
jis atstovauja. Nukentėjusysis per
vežtas į Suomiją, kur gydymas tę
sis 3-4 mėnesius. Lietuvoje yra 12 
"Nešte" benzino stočių septyniuose 
miestuose. Jose dirba apie 160 
žmonių. Praėjusiais metias apy
varta sudarė 80 milijonų litų.
- Dokumentinę Juostą "Gy

venimas mirties rate" Lietuvos 
televizijos filmų studijoje sukūrė 
kinorežisierius Edmundas Zubavi- 
čius. Filmas skirtas rytų Lietuvos 
partizanams. Jo centre - partizanų 
vadas, buvęs Lietuvos laisvės kovų 
sąjūdžio štabo narys Jonas Kimš
tas.
- Rugsėjis buvo trečias iš 

eilės mėnuo, kada infliacijos rodik
lis Lietuvoje padidėjo 0.1%, paly
ginti su ankstesniu mėnesiu. Rug
sėjo mėnesį, palyginti su rugpjūčiu, 
sumažėjo tik pramonės produkci
jos, parduodamos užsieniui kai
nos, o šalies viduje realizuojamos 
produkcijos bei paslaugų kainos 
padidėjo 1.3% - 4.1%. Labiausiai 
4.1% pabrango transporto ir ryšių 
paslaugos.
- Lietuvos muitinės departa

mento sistemoje dabar dirba 2806 
darbuotojai. Per devynis metų mė
nesius 265 atleisti, iš jų 73 - už 
darbo drausmės pažeidimus. Nors 
vidutinis Lietuvos muitininko at
lyginimas yra apie 400 litų per 
mėnesi, pastaruoju metu padaugė
jo žmonių su aukštuoju išsilavi
nimu, norinčių dirbti muitinėse.
- Politiniai kaliniai ir tremti

niai, budintys KGB rūmuose Vil
niuje, spalio 14 d. susitiko su prez. 
A. Brazausku. Po susitikimo jis 
pareiškė, kad kompromisas jau 
labai netoli.

VITO LINGIO ŽUDIKŲ TEISMAS
Spalio 5 d. Lietuvos Aukščiau

siasis Teismas pradėjo nagrinėti 
bylą dėl "Respublikos" dienraščio 
redaktoriaus pavaduotojo ir vieno 
iš leidėjų Vito Lingio nužudymo. 
Jis buvo nušautas pernai spalio 12 
dieną prie savo namų.

Kaltinimai pateikti vadinamosios 
"Vilniaus brigados" vadovams ir 
nariams Igoriui Achramovui (gi
męs 1966 m. rusas, Lietuvos pilie
tis, anksčiau teistas), Borisui Bobi- 
čenkai (1968 m., rusas, Lietuvos 
pilietis, teistas), Borisui Dekanidzei 
(1962 m., žydas, be pilietybės) ir 
Viačeslavui Slavickiui (1967 m., 
rusas, Lietuvos pilietis, teistas). Jie 
kaltinami turto prievartavimu, ruo
šimus! ir pasikėsinimu įvykdyti 
žmogžudystę, nusikalstamos gau
jos organizavimu ir vadovavimu 
jai, neteisėtu šaunamojo ginklo 
laikymu ir tyčiniu nužudymu sun
kinančiomis aplinkybėmis. Vi
siems keturiems teisiamiesiems už 
inkriminuojamus nusikaltimus gali 
būti pritaikyta mirties bausmė.

Teismo posėdžiai vyksta Aukš
čiausiojo Teismo rūmuose. Dėl ri
boto vietų skaičiaus į juos įlei
džiami tiktai teisiamųjų giminės 
bei žurnalistai. Pastarųjų akredi
tuota apie 50, tarp jų - agentūrų 
Associated Press, Reuter, Amerikos 
CNN ir Vokietijos ARD-1 bei Rusi
jos "Ostankino" telekompanijų, 
"Newsweek" žurnalo bei kelių Rusi
jos dienraščių atstovai..

Pirmą kartą Aukščiausiajame 
Tėisme bylą nagrinėja ne vienas 
teisėjas ir du tarėjai, kaip būdavo

Dailininko V. K. Jonyno galerija Druskininkuose. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

KULTŪROS TARYBOS
Per JAV LB XIII-osios tarybos 

sesiją, įvykusią 1993 m. spalio 
mėn. Chicagoje, Kultūros taryba 
buvo įgaliota atlikti tokius užda
vinius:

1. Teikti finansinę pagalbų ma
žoms LB apylinkėms, ruošiant kul
tūrinius renginius.

1994 m. sausio mėn. buvo išsiųs
tas laiškas visų LB apylinkių pir
mininkams, pranešant, kad Lie
tuvių Fondas yra paskyręs tam tikrą 
sumą pinigų mažų apylinkių veik
lai skatinti.

1 Kultūros tarybos laišką atsiliepė 
septynios apylinkės, prašydamos 
finansinės paramos. Ta parama bu
vo suteikta šioms apylinkėms: 
Grand Rapids, MI, Brighton Park, 
IL, Colorado, Arizona, Philadel- 
phia, PA, East St. Louis, IL. Nesu
teikta pagalba Cleveland, OH, nes 
nelaikomas maža apylinke.

2. Sudaryti surašo Amerikoje vei
kiančių meninių vienetų, kurie būtų

iki šiol, o trys Aukščiausiojo Teis
mo nariai - Vytautas Greičius, Vla
dimiras Nikitinas ir Algis Sirvydis.

Valstybini kaltinimą pateikė Lie
tuvos Respublikos Generalinis pro
kuroras Artūras Paulauskas.

Borisą Dekanidzę gina trys ad
vokatai, kitus - po vieną.

Teisiamieji susodinti po du j 
atskirus narvus. Taip padaryta, no-. 
rint atskirti tardymo metu dau
giausia parodymų davusį Igorj 
Achremovą nuo žmogžudystės 
organizavimu kaltinamo Boriso 
Dekanidzės.

Borisas Dekanidzė nesutiko su 
teismo sudėtimi. Jis sakė, kad teis
mo pirmininkas Vytautas Greičius 
yra suinteresuotas asmuo, nes jį 
savo publikacijose "Respublikos" 
dienraštis pavadino principingu. 
Teismas jo argumentus pripažino 
nepagrįstais. Atmestos ir Boriso 
Dekanidzės pretenzijos dėl tech
ninių klaidų įrašant baudžiamojo 
kodekso straipsnius (jos vėliau bu
vo ištaisytos).

Perskaičius kaltinamąją išvadą, 
buvo padaryta pietų pertrauka. Po 
jos parodymus teismui davė Igoris 
Achremovas. Jis prisipažino trim 
pistoleto šūviais nužudęs Vitą Lin
gį. Igoris Achremovas patvirtino 
savo išankstinius parodymus, kad 
užduotį nužudyti Vitą Lingį jis 
gavęs iš Boriso Dekanidzės.

Spalio 6 d. Aukščiausiajame Teis
me buvo baigtas,apklausti pirma
sis Vito Lingio nužudymo bylos 
įtariamasis Igor Achrembv, taip pat 
apklaustas Viačeslav Slavickij. Abu

1993 - 1994
pajėgūs atlikti menines įvairių švenčių 
bei renginių programas, ir apie juos 
pranešti LB apylinkėms.

1994 m. sausio mėn. buvo išsiųs
tas laiškas apylinkių vadovams, 
prašant tokią informaciją suteikti 
Kultūros tarybai. Buvo gauti 26 
atsiliepimai. Dešimt apylinkių ne
turi meninių vienetų. Daugumas 
turi tautinių šokių grupes, kurioms 
prašė paramos vykstant į Lietuvą, 
į tautinių šokių šventę.

3. Kreipti ypatingo dėmesį į išeivi
jos meninius vienetus, skatinant 
apylinkes sudaryti progas jų meni
niams pasirodymams.

Apylinkės, gavusios šį sąrašą, 
galės susisiekti su vienetų vado
vais ir kur įmanoma, pakviesti juos 
atlikti programą. Tokiu būdu bus 
skatinamas bendradarbiavimas 
tarp išeivijos lietuvių atskirų vieto
vių.

kaltinamieji patvirtino tardymo 
metu duotus parodymus apie da
lyvavimą nusikaltime, tačiau kal
bėdami teisme keitė kai kurias de
tales. Jie teigė, jog apie tai, kad 
važiuoja žudyti žmogaus, žinojęs 
tik Igor Achremov (jis prisipažino 
šovęs į V. Lingį), o jo bendrininkai 
Viačeslv Slaviokij ir Boris Bobičen- 
ko draugui padėję, nesiaiškindami 
aplinkybių. L Achremov teigia tar
dymo metu galėjęs neteisingai 
suprasti tardytojo klausimus. V. 
Slavickij manymu neteisingai tar
dymo metu buvo suprastas jis pats. 
Todėl ir susidaręs neteisingas įspū
dis jog ir V. Slavickij žinojęs apie 
1993 m. spalio 12-osios ryto ke
lionės tikslą. Į B. Bobičenko ad
vokato klausimą L Achremov at
sakė, kad kaltu dėl V. Lingio nu
žudymo jis laiko tik save. Tačiau L 
Achremov nesutiko su jam pateik
tu kaltinimu dėl dalyvavimo orga
nizuotos nusikaltėlių grupės - "Vil
niaus brigados" veikloje. Jie pasa
kojo, kad yra prekiavęs Gariūnuo
se, sportavo, dėl to aplinkiniams 
galėjo atrodyti, jog jis "brigadinin
kas". I Jūrmalą pas B. Dekanidzę, 
jis, I, Achremov, važiavęs dėl to, 
kad žinojo šio žmogaus įtaką ir 
-bijojo nepaklusti. Dėl tos pačios 
priežasties atlikęs ir užsakymą nu
žudyti žmogų.

Spalio 12 d. apklausti visi keturi 
kaltinamieji. Igoris Achremovas 
prisipažino pernai s paIi o„12 dieną 
nušovęs "Respublikos* dienraščio 
redaktoriaus pžVadtidfSją Vitą Lifi-

(nukelta į 2 psl.)

VEIKLA
4. Skatinti LB apylinkes ruošti 

žymesnių lietuvių kultūrininkų sukak
čių minėjimus.

Šis siūlymas nebuvo įvykdytas.
5. Aktyviai dalyvauti ir remti Moks

lo ir kultūros simpoziumus, kaip prie
monę, pagyvinančių išeivijos kul
tūrinę veiklų.

Kultūros taryba dalyvavo praėju
siame simpoziume. Tikimasi, kad 
ir naujoji Kultūros taryba prisidės 
prie Mokslo ir kultūros simpoziu
mo su savo įnašu.

6. Siekti kuo glaudesnio kultūrinio 
bendradarbiavimo su Lietuva.

Per paskutinius ketverius metus 
buvo suruošti Lietuvos lietuvių 
muzikų koncertai. Romas Katilius 
plačiai pasirodė JAV LB apylinkėse. 
O. Balakausko muzikos koncertas 
buvo suruoštas 1993 m. lapkričio 
mėn. New Yorke.

Per paskutinius du metus Kul
tūros taryba nagrinėjo veiklos pras
mę, ateitį ir pan. Kultūros taryba

Lietuvoje grybų ruduo. Berniukas parduoda grybus šalia 
kelio. Pintinė baravykų kainuoja 40 litų.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Nepasakytas
dr. Adolfo Damušio žodis

Dr. Adolfui Damušiui spalio 2 d. Lietuvos prezidentas Algirdas 
Brazauskas įteikė Vyčio kryžiaus III-jo laipsnio ordiną. Dr. Damušis 
ordiną priėmė antibolševikinės ir antinacinės rezistencijos vardu.

Spausdiname įteikimo metu nepasakytą dr. Adolfo Damušio žodį.

PONE LIETUVOS PREZIDENTE,

Priimu šį žymenį per Jus, kaip mūsų tautos įvertinimą ir dėkingumo 
ženklą tiems, kurie kovojo dėl savo tautos laisvės savoje žemėje, kurie 
už laisvės troškimą buvo okupantų persekiojami ir tremiami į svetimus 
kraštus, kurie didelių ir nežmoniškų kančių keliu ėję paaukojo savo 
gyvybes, kaip Tėvynės miškuose, taip ir Sibiro taigose ir nacių kalėjimuo
se. AČIŪ!

1941 m. sukilėlių eilėse ir laikinoje Lietuvos Sukilimo vyriausybėje, 
nepaisant politinių įsitikinimų, tautoje visus apjungė vienas to sukili
mo tikslas - Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimas ir prisikėli
mas taikiam, produktingam darbui ir laisvam gyvenimui savoje de
mokratinėje valstybėje.

Naujiems Lietuvos okupantams, naciams, Lietuvos nepriklausomybė 
buvo nepriimtina. Sukilusios tautos paskelbtas Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimas 1941 m.birželio 23 d., po šešių savaičių savarankiškos 
veiklos, rugp. 5 d. buvo nacių paralyžuotas. Vokiečių bandymas įjungti 
Laikinąją Lietuvos vyriausybę į nacių civilinės valdžios aparatą - tarėjais 
Laikinosios vyriausybės buvo atmestas. Sukilimo mandatas naciams 
nebuvo išduotas, Laikinosios vyriausybės nariai išėjo į lietuvių antina
cinės rezistencijos pogrindį.

Po trejų su pusę metų, Vokietijai karą pralaimėjus, Lietuvą vėl 
okupavo sovietai. Tauta buvo ir vėl žiauriai naikinama. Per 50 metų, ir 
antisovietiniame pogrindyje, ir viešai tauta gynė savo valstybingumo 
idėją, žmogaus prigimtąją teisę j savo kalbą ir tikėjimą, ir teisę į tautinį 
savarankiškumą. Gynė krauju, kančia ir mirtimi. Imperialistų tikslai, 
skandinę 20-jo amžiaus žmoniją kraujo klanuos, baigėsi. Jų palikimas 
gėdingas. Daug tautų ir valstybių keliasi iš dvasinio ir ekonominio 
skurdo. Su viltimi žiūrima į ateinantį 2I-jį amžių. Žmonija pasiilgusi 
taikingo, produktingo ir dvasiniai vertingo gyvenimo.

Gerbiamas Prezidente, Jūs nešate didelę atsakomybę už tvirtą Lietu
vos Valstybės egzistenciją ir jos žmogaus geresnę buitį, kuri Tėvynėje 
labai sunkioje būklėje. Ieškokime kelių ir galimybių apjungti visas 
tautoje esančias pozityvias jėgas dėl vieno mums visiems brangaus 
tikslo - Lietuvos gerovės. Lietuvos žmogus skausmingai kantriai laukia 
geresnio rytojaus. Tegul jis tampa tikrove. To linkiu Lietuvai iš gilumos 
širdies, ir tesaugo ją Dievas.

Adolfas Damušis

suorganizavo pokalbį, į kurį buvo 
pakviesti keturi mokslininkai na
grinėti šiuos opius klausimus. Po 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
buvo sudarytos išvados, iš kurių 
Kultūros taryba sudarė veiklos gai
res:

a. Ieškoti kultūrinio bendradar
biavimo, gvildenant kalbos, praei
ties, papročių ir krašto ateities skir
tumus stengiantis įgyti bendresnę 
kultūros patirtį.

b. Svarstyti kaip globalinių pasi
keitimų šviesoje užlaikyti tautos 
savitumą ir bandyti tam savitu
mui surasti tinkamas išraiškos plot
mes.

c. Organizuoti simpoziumus kul
tūrą liečiančiomis temomis, įtrau

kiant kalbėtojus iš Lietuvos, kad 
išsivystytų produktyvus dialogas.

1994 m. lapkričio mėn., Padė
kos dienos savaitgalį, lapkričio 24 
- 27 dienomis, Chicagoje įvyks IX 
teatro festivalis. Jame dalyvaus 
penki teatriniai vienetai iš JAV ir 
Kanados. Tuo pačiu metu vyks 
foto paroda, apibūdindama išeivi
jos teatrinį gyvenimą nuo 1950 
m. iki dabar.

Kaip anksčiau, taip ir šiais me
tais po paskutinio spektaklio, kuris 
įvyks sekmadienį po pietų, bus 
pokylis, kuriame bus įteiktos teat
ro festivalio premijos.

Kultūros taryba



JT Generalinės Asamblėjos 49-osios sesijos prezidentas Amara Essy sesijos metu tarp JT 
Generalinio sekretoriaus Boutros Boutros Ghali ir Gen. sekretoriaus asistentės politiniams 
reikalams Rosario Green. UN Photo 185745/M. Grant nuotrauka

Jungtinės Tautos pradėjo
49-ąją sesiją

Šiemet Jungtiniu Tautų Genera
linė Asamblėja savo 49-ąją sesiją 
pradėjo rugsėjo 20 d. Yra taip nu
statyta, kad Asamblėjos metinės 
sesijos prasideda kasmet rugsėjo 
mėnesio trečiąjį antradienį ir jos 
posėdžiai normaliai tęsiasi iki gruo
džio mėnesio vidurio. Bet dažnai 
atsitinka, kad Asamblėjai reikia 
susirinkti specialiems posėdžiams 
užbaigti neišspręstus klausimus 
arba posėdžiams svarstyti naujai 
iškilusias tarptautines problemas.

Šią sesiją atidarė pereitos sesijos 
prezidentas, Gajanos delegacijos 
pirmininkas Samuel R. Insanally. 
Po vienos minutės susikaupimo 
tyliajai maldai eita prie pranešimų. 
184 šalių delegatams buvo perskai
tytas Generalinio sekretoriaus raš
tas apie blogą JT finansinę padėtį. 
Buvo pranešta, kad 14 valstybių 
nėra susimokėjusios savo nario 
mokesčio už praėjusius du metus, 
ir tuo nustoja teisių dalyvauti Gen. 
Asamblėjos sprendimuose. Iki rug
sėjo 15 dienos šiai organizacijai 
yra nesumokėta 2,77 milijardo 
dolerių. Iš tos sumos 824 milijo
nai dolerių yra už nario mokestį ir 
1,177 milijardo dolerių taikos 
palaikymo operacijų finansavimui. 
Didžiausias skolininkas - JAV su 
1,175 milijardo dolerių suma. Po 
jos eina Rusija su 597 milijonų 
dolerių skola. O Lietuva yra sko
linga 3,8 milijonų.

Asamblėjos prezidentas - 
afrikietis

Pagal nusistovėjusią tvarką, kas
met Asamblėjai vadovauti yra iš
renkamas prezidentas. Jau pernai 
buvo nuspręsta, kad šių metų sesi
jai vadovaus asmuo iš Afrikos. Juo 
buvo išrinktas Cote d' Ivoire 
(Dramblio Kaulo Kranto) valsty
bės užsienio reikalų ministras

Lietuvos prezidentas Algirdas Brazauskas sako kalbą 
Generalinei Asamblėjai 1994 m. rugsėjo 30 d. UN Photo

Kęstutis K. Miklas 
"Darbininko" korespondentas 

Jungtinėse Tautose

Amara Essy.
A. Essy gimė 1944 m. gruodžio 

20 d. Bouake mieste, Cote d’ Ivo- 
ire krašto centre. Jis yra vedęs ir 
augina šešis vaikus. Iš profesijos 
yra teisininkas, baigęs mokslą savo 
krašte ir gilinęs studijas Šveicarijo
je. Diplomatiniame darbe jis nuo 
1970 metų. Iki 1973 m. jis buvo 
pirmuoju patarėju savo krašto 
ambasadoje Brazilijoje. Po to iki 
1975 m. dirbo patarėju savo kraš
to misijoje prie JT New Yorke. Iš 
čia skiriamas į Ženevą ambasa
dorium prie JT Europinės įstaigos 
ir prie UNIDO Vienoje. Nuo 1978 
iki 1981 m. jis - jau ambasadorius 
Šveicarijai Berno mieste. Po to A. 
Essy grįžta į New Yorką kaip am
basadorius prie JT, taip pat kaip 
ambasadorius Argentinai ir Kubai 
su rezidencija New Yorke. 1988 
m. jis išrenkamas Gen. Asamblė
jos 43-sios sesijos viceprezidentu. 
1990 m. sausio mėnesį A. Essy 
pirmininkauja JT Saugumo Tary
bai. Tų pačių metų lapkričio mėn. 
jis paskiriamas užsienio reikalų 
ministru.

Kas ta Cote d'Ivoire?
Šis kraštas, taip pat žinomas kaip 

"Ivory Coast", o lietuviškai - 
"Dramblio Kaulo Krantas", yra va
karinėje Afrikos dalyje, ant Gvinė
jos įlankos kranto. Jis turi bendrą 
sieną vakaruose su Liberija ir Gvi
nėja, šiaurėje - su Mali ir Burkina 
Faso, rytuose - su Ghanos vals
tybe. Dramblio Kaulo Kranto teri
torija yra beveik 5 kartus didesnė 
už Lietuvą, o gyventojų turi virš 
13 milijonų. Europiečių tik 40,000, 

daugiausiai prancūzų. Sostinė nuo 
1993 m. - Yamoussoukro su 
120,000 gyventojų. Kraštas, anks
čiau buvusi Prancūzijos kolonija, 
1960 m. rugpjūčio 7 d. pasiskelbė 
nepriklausoma respublika. Oficia
li krašto kalba - prancūzų. Beraščių 
apie 46%. Religinis pasidalinimas: 
60% - animistai, 23% - musulmo
nai ir 17% - krikščionys. Katalikų 
tik 8%, bet jie labai įtakingi krašto 
gyvenime.

Pirmasis to krašto prezidentas 
buvo katalikas, ir jo įsakymu sos
tinėje buvo pastatyta didžiausia 
bažnyčia - bazilika pasaulyje. Jos 
aukštis - 525 pėdos, tai yra, daug 
aukštesnė už Šv. Petro baziliką 
Vatikane, kurios aukštis siekia 452 
pėdas.

Pramonė, palyginus su kitais 
Afrikos kraštais, gan stiproka - apie 
26% bendrojo nacionalinio pro
dukto. Vyrauja joje ir prekyboje 
Prancūzijos kapitalas. Žmogaus 
uždarbis - apie $820 per metus. 
Žemės ūkyje dirba apie 85% visų 
gyventojų, bet kraštas toje srityje 
gerokai atsilikęs. Turi nemažai že
mės turtų - deimantų, vario, gėlė

VITO LINGIO ŽUDIKŲ 
TEISMAS

(atkelta iš 1 psl.)
gį. Šią užduotį jis sakė gavęs iš kito 
kaltinamojo šioje byloje - Boriso 
Dekanidzės. Viačeslavas Slavickis 
patvirtino buvęs kartu su žudiku 
nusikaltimo vietoje. Borisas Bobi- 
čenka prisipažino juos vežęs nu
žudyti žurnalistą, po to paslėpęs 
jų ginklus ir drabužius, kurie vėliau 
buvo surasti. Tačiau jie neigė prik
lausą organizuotai gaujai, vadi
namajai "Vilniaus brigadai", kuri 
prievartavo turtą ir, ^caip mano
ma, organizavo ne viėną^mogžu- 
dystę. |

Gaujos organizavimu bei nu
žudymo užsakymu kaltinamas Bo
risas Dekanidzė kategoriškai at
metė visus kaltinimus. "Lietuvoje 
egzistuoja finansinė politinė gru
puotė, nusistačiusi prieš žydų biz
nierius", pareiškė jis per teisminį 
tardymą. Borisas Dekanidzė sakė 
nepažinojęs Vito Lingio ir juo la
biau neturėjęs jokių motyvų j j

- Aukščiausiajame Teisme 
pradėta nagrinėti pirmoji geno
cido byla, kurioje keturi buvę 
"liaudies gynėjai", dar vadinami 
stribais, kaltinami dėl Gaidžių 
šeimos nužudymo. Jie kaltina
mi pagal 1992 metais priimto 
įstatymo dėl atsakomybės už Lie
tuvos gyventojų genocidą 1 
straipsni. Teisiamieji - A. Kuraki- 
nas, P. Bartaševičius ir du broliai 
Šakaliai neigia savo kaltę, sakosi 
nedalyvavę Gaidžių šeimos žudy
me. Vyriausiojo prokuroro V. Vai

žies rūdos, kobalto ir mangano - 
eksportui i Prancūziją, JAV ir i 
Vakarų Europos kraštus. Eksportui 
taip pat, auginama kava, kakava, 
bananai ir ananasai. Nuo 1960 m. 
yra Jungtinių Tautų narys. 1967 
m. buvo užmezgęs diplomatinius 
ryšius su Sovietų Sąjunga, bet 1969 
m. juos nutraukė dėl sovietų kiši
mosi į krašto vidaus reikalus, orga
nizuojant darbininkų ir studentų 
antivyriausybines demonstracijas 
bei riaušes.

Daug valstybių vadų
Dar prieš susirenkant šiai sesijai 

buvo išleisti provizoriniai sąrašai, 
kas joje dalyvaus ir pasakys kal
bas. Pagal juos i šią sesiją atvyksta 
32 valstybių vadai, du princai ir 
27 ministrai pirmininkai.

Pirmą pirmadieni po sesijos ati
darymo prasideda kraštų vadų kal
bos. Pagal tradiciją, JAV preziden
tui yra suteikiama pirmenybė. Ši
emet tos kalbos prasidėjo rugsėjo 
26 d. Tą dieną kalbėjo net 8 prezi
dentai. Priešpietinėje sesijoje kal
bas pasakė trys - JAV prezidentas 
William Clinton, Meksikos prezi
dentas Caros Šalinas de Gortari ir 
Cote d'Ivoire (Dramblio Kaulo
Kranto) prezidentas Henri Konan 
Bedie.

Popietinė sesija buvo skirta pen-
kių prezidentų kalboms. Pirmuoju 
kalbėtoju buvo Rusijos Federacijos 
prezidentas Boris Jelcin. Po jo sekė 
Kolumbijos prezidentas dr. Ernes
to Pizano, Nikaragvos prezidentė 
Violeta Bartos de Chamorro, EI 
Salvadoro - dr. Annando Calderon 
Sol ir Rumunijos - lon Iliescu. Visų 
dėmesio centre buvo du preziden
tai - Clinton ir Jelcin. Judviem 
kalbant, JT Generalinės Asamblė
jos auditorija buvo prikimšta diplo
matų, spaudos atstovų ir kviestų 
svečių. Jiems baigus kalbėti, publi
ka išretėjo. Likusieji prezidentai 
turėjo pasitenkinti kalbėdami tik 
pustuščiai auditorijai.

Rugsėjo 27 d. popietinėje sesijo
je kalbą pasakė Latvijos preziden
tas Guntis Ulmanis, o rugsėjo 28 
d. popietinėje sesijoje Estijos pre
zidento vardu žodį tarė to krašto 
užsienio reikalų ministras Juri Luik.

Rugsėjo 30 d. priešpietinė sesija 
buvo skirta Lietuvos prezidentui 
Algirdui Mykolui Brazauskui. Pa
gal darbotvarkę, paskelbtą JT žur
nale, jis turėjo kalbėti 10 vai. ryto. 
Tačiau auditorija tuo laiku dar 
buvo tuščia - vos keli diplomatai 

nužudyti.
Politinė grupuotė, sakė Borisas 

Dekanidzė, nuolat ir įvairiausiais 
būdais priešinasi žydų verslininkų 
investicijoms ir įtakai Lietuvoje. 
Tie žmonės esą nori išvaryti iš 
Lietuvos jį ir jo tėvą Georgiją De
kanidzę, purvais apipilti kitus žy
dus ir priversti juos atsisakyti vers
lo planų Lietuvoje.

"Nužudymo organizatorius teis
me spekuliuoja savo tautybe", 
konstatavo "Lietuvos ryto" dien
raštis.

Spalio 13 d. buvo apklausiami 
liudininkai. Aukščiausiojo Teismo 
rūmai, kuriuose vyksta procesas, 
saugomi kareivių. 1 Generalinę pro
kuratūrą ir Aukščiausiąjį Teismą 
tris kartus skambino anoniminiai 
asmenys, grasindami susprogdinti 
jų pastatus, jeigu "nebus nutrauk
tas susidorojimas su sąžiningais 
verslininkais".

ELTA

cekausko nuomone, visiems tei
siamiesiems pateiktas konkre
tus kaltinimas.

— Per šių metų pusmeti 
išaiškinta 189 nusikaltimai, tai 
yra 64 nusikaltimais (51,2 %) 
daugiau negu pernai per tą patį 
laikotarpi. Lietuva tampa tran
zito šalimi narkotikų prekybo

je. I Lietuvą narkotikai patenka iš 
Afganistano per Kirgiziją ir Rusiją. 
Daugiausia narkotikų iš Lietuvos 
gabenama i Kaliningrado sritį, taip 
pat į Vokietiją. 

šnekučiavosi tarpusavyje. Ir tik apie 
10:30 vai. ji pusiau prisipildė. Lie
tuvos misijos ložė jau buvo pilna. 
Pirmoje eilėje sėdėjo Lietuvos 
užsienio reikalų ministras prof. 
Povilas Gylys, ambasadorius prie 
JT dr. Oskaras Jusys ir ambasa
dorius Anicetas Simutis. Už jų 
antroje eilėje - ambasadorius dery
boms su Rusija Virgilijus Bulovas, 
ambasadorius JAV-om dr. Alfon
sas Eidintas, prezidento patarėjas 
Justas Paleckis ir misijos nauja 
pareigūnė iš Lietuvos - antroji 
sekretorė Dalia Kraulytė. Svečių 
ložėje matėsi p. Janina Simutienė, 
buvęs misijos patarėjas Algiman
tas Gureckas su ponia, prezidento 
atstovas ekonominiams reikalams 
JAV-se Simas Velonskis, dr. Juozas 
Kazickas ir LB NY apygardos pir
mininkas Kęstutis Miklas. Balkone 
sėdėjo 50 lietuvių. Prezidento 
Brazausko 29 minučių kalba buvo 
šiltai sutikta ir palydėta audringais 
plojimais.

Tuoj po savo kalbos prezidentas 
susitiko su Moldovos prezidentu 
Mircea lon Snegur ir jo delegacija 
aptarti Moldovos su Lietuva ry
šius. Šiame pasitarime taip pat da
lyvavo prezidento patarėjas am
basadorius Justas Paleckis ir am
basadorius prie JT dr. Oskaras Jusys. 
Po to trumpam buvo susitikta su 
Venecuelos prezidentu dr. Rafael

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P'vvay 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. Wilson Avė.). Tel. 
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.

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

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

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

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428-4552. Fax 718 423-3979.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI J VISAS KAPINES 
NEVY YORK, NEVY JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
QUEENS N.Y. 11379

PHONES ( 718) 326 - 1282 ; 326-3150
■ TAI MCSV VIENINTfcLt VIETA -

- GAUSI PARODU SALE ■

KVEČAS
JONAS 

1933 J-1976

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)

* TRAUKINIAI (AMTRAK)
* AUTOBUSAI
* NUOMOJAMOS MAŠINOS 

VIEŠBUČIAI
~ ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
40-24 235 Street, DOUGLASTON, N. Y. 11363 

TEL: 718 423 - 6161, 1 - 800 - 77 - VYTIS 
FAX 718 423 - 3979

Naujasis Lietuvos ambasado
rius Jungtinėse Tautose dr. 
Oskaras Jusys.

UN Photo 185768/J. Bu 
nuotrauka

Caldera ir kiek ilgiau buvo pasikal
bėta su JT Europinės būstinės 
Ženevoje generaliniu direktorium 
Vladimir Petrovski, buvusio. Rusi
jos Federacijos užsienio reikalų 
ministru.

Savo vizitą Jungtinėse Tautose 
prezidentas Brazauskas užbaigė, 
pietaudamas su JT Generaliniu 
sekretorium Boutros Boutros Gha
li ir trumpais susitikimais su tą 
dieną buvusiais Srinam, Tadži- 
kistan, Moroko ir Peru valstybių 
vadovais.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBE
Tikiuosi, kad šis straipsnis bus AmoldūS Milukas, tybę, pagal jų prašymą išduo-

įdomus ir naudingas visiems Lietuvos Respublikos konsulas New Yorke damas šią teisę patvirtinantis

Išsaugoti gyvybę

E
same mirštanti tauta. Lietuvoje daugiau žmonių miršta 
negu gimsta. Demografinė padėtis katastrofiška. Vidu
tiniškai kiekvienoje šeimoje reikia 2.1 vaiko, kad tauta 

išliktų. Esame žudanti tauta. Žudome savo ateiti, save, nes kūdikiai 
miršta negimę. Nejau to mes iš tikro norime?
Šie metai pasauliui buvo ypatingi - tarptautiniai šeimos metai. 

Nors jie dar nesibaigė, tačiau problemos, keltos per visą laiką, 
nedings su šių metų užsibaigimu. Klausimai apie gyvybės išsaugo
jimą, teisę į gyvenimą, atėjus naujiesiems metams, negali pranykti, 
nes jie per daug aštrūs, kad būtų išspręsti greitai ir vienareikšmiai.

Rugsėjo 23, 24 ir 25 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete vyko 
tarptautinis kogresas "Meilė. Šeima. Gyvybė". Šį renginį, skirtą 
tarptautiniams šeimos metams, surengė "Caritas" federacijos Še
imos tarnyba ir Kauno šeimos centras, talkinami organizacijos 
"Human life International" Europos skyriaus ir Pasaulinės gydytojų 
federacijo "Už žmogaus gyvebę" Lietuvos skyriaus. Vien iš Lietuvos 
kongrese dallyvavo apie pusšešto šimto įvairių sričių specialistų, iš 
jų - 65 gydytojai. Šiame kongrese buvo akcentuotas krikščioniškas 
požiūris į meilę, santuoką ir negimusios gyvybės išsaugojimą.

Kongreso dalyviai pasiuntė sveikinimo ir padėkos telegramą 
Popiežiui Jonui Pauliui II. Priimtame kreipimesi į Lietuvos vi- 
uomenę, Seimą, Vyriausybę, Bažnyčios vyresnybę raginama labiau 
rūpintis šeimų ir gyvybės išsaugojimu.

1993-aisiais Lietuvoje buvo užregistruota 47,300 gimdymų ir 
43,000 abortų. Vadinasi, Lietuvoje vos ne kas antra užsimezgusi

Lietuvos piliečiams, kurie karo 
audrų nublokšti, okupacijos veng
dami ar gyvenimo aplinkybių 
verčiami atsidūrė užsienyje, o taip 
pat jų vaikams, kurie gal būt irgi 
norėtų daugiau sužinoti apie savo 
teises į Lietuvos Respublikos pilie
tybę. Kita priežastis, paskatinusi 
paruošti šį straipsnį, yra trūkumas- 
informacijos apie Lietuvos piliety
bės atstatymą tarp Amerikos lietu
vių bei netikslus Lietuvos įstatymų, 
kurie reguliuoja pilietybės klausiu 
mus, aiškinimas, kartais pasirodan
tis spaudoje. Kadangi Amerikos lie
tuviai, kurie kreipiasi į Generalinį 
konsulatą tikslu gauti Lietuvos ' 
Respublikos pilietybę, paprastai, 
užduoda panašius klausimus apie; 
pilietybę, pasus, teisės į pilietybę^ 
išsaugojimą, pamėginsiu atsakyti f 
dažniausiai pasitaikančius klausi
mus.

Kas yra Lietuvos Respublikos 
piliečiai:

Pagal Lietuvos Respublikos pilie
tybės įstatymą lietuvių kilmės as
menys, prieš 1940 m. birželio 15 
d. turėję Lietuvos Respublikos pilie
tybę (jei visi nurodyti nėra repatr
ijavę iš Lietuvos) ir nuo 1940 m. 
birželio 15 d. iki 1990 m. kovo 11’ 
d. pasitraukę arba ištremti iš Lietu-1 
vos ir šiuo metu gyvenantys kitose 
valstybėse, yra Lietuvos Respubli
kos piliečiai. Jie gali atstatyt Lietu
vos Respublikos pilietybę raštu 
pareikšdami Lietuvos Respublikos

gyvybė nutraukiama. įstatymas, leidęs moteriai legaliai nutraukti 
nėštumą, Lietuvoje buvo priimtas 1955 m. Šiandien nuomonės 
skiriasi. Pasigirsta vis daugiau balsų, reikalaujančių uždrausti abor
tus, neleisti žudyti negimusių kūdikų. Oponentai teigia, kad tai 
nebūtų tinkamas problemos sprendimas.

O kaip kitos šalys elgiasi su savo ateitimi?
1981 - 1983 m. Kinijoje nužudyta beveik milijonas jau gimusių 

vaikų (dažniausiai mergaičių), įvesta privaloma sterilizacija. Tuo 
tarpu Jungtinių Tautų populiacijos veiklos fondas 1980 - 1985 
metais šiai Kinijos programai skyrė 100 milijonų dolerių. Taigi, 
tarptautinė visuomenė nusprendė, kurioje šalyje ir kiek vaikų gali 
gimti. Ir šiuo metu vyksta kai kurių organizacijų, tokių kaip 
Tarptautinės planuojamos tėvystės federacijos - IPPF kova už tai, 
kad JAV dotacijos Jungtinių Tautų populiacijos veiklos fondui būtų 
atnaujintos. Pačiose Jungtinėse Amerikos Valstijose, pavyzdžiui 
1991 m. buvo padaryta 129 tūkst. abortų.

Žmogaus teisės. Apie jas dažnai šnekama, nepagalvojus, kad 
negimęs žmogus taip pat turi teises. Pažvelkite 10 savaičių žmogučio 
kojeles. Jomis jis niekada nelakstys. Paveikite į rankutes. Jos nieka
da nelies motinos veido. Moteris, kuri galėjo būti motina, neatliko 
savo pareigos. Negimęs žmogus niekada nesiskųs, kad jis neturėjo 
teisių. Jis nepaduos nieko į teismą, kad šios teisės būtų kažkur 
surašytos. Jis neturi teisių vien todėl, kad jam nebuvo leista prabilti...

Ruduo, nuostabus metų laikas, kada pažvelgiam į nudirbtus 
darbus. Šeimos metai lekia pabaigon. Ir šiais metais kažko pasige- 
sim... Pasigesim tūkstančių ir milijonų, kuriems ir šiemet neatsira-

Vidaus reikalų ministerijai ar Lie
tuvos Respublikos diplomatinėms 
įstaigoms užsienyje, kad jie yra 
Lietuvos Respublikos piliečiai, ir 
pateikę patvirtinančius įrodymus. 
Atstatant Lietuvos pilietybę, jiems 
nėra būtina atsisakyti įgytos kitos 
valstybės pilietybės.

Kas turi teise i Lietuvos Respub
likos pilietybę:

Tas pats įstatymas numato, kad 
teisė į Lietuvos Respublikos pilie
tybę neterminuotai išsaugoma as- 
.'menims, turėjusiems Lietuvos Re- 
Spublikos pilietybę iki 1940 m. 
birželio 15 d., ir jų vaikams, gi
musioms Lietuvoje ar pabėgėlių 
stovyklose bei visiems kitiems lie- 
įtuvių kilmės asmenims, jei visi 
anksčiau išvardinti gyvena užsie
nio valstybėse ar jų valdomose 
teritorijose.

Kokie dokumentai patvirtina 
Lietuvos Respublikos pilietybę:

Nuo 1993 m. liepos 1 d. vienin
telis dokumentas, patvirtinantis 
Lietuvos Respublikos pilietybę, yra 
naujasis Lietuvos Respublikos pi
liečio pasas. Lietuvos Respublikos 
užsienio pasas ar Lietuvos Respub
likos piliečio pažymėjimas šiuo 
metu nebegalioja.

Kokie dokumentai patvirtina 
teisės i Lietuvos Respublikos pilie
tybę išsaugojimą:

Asmenims, kuriems išsaugoma 
teisė į Lietuvos Respublikos pilie- 

do teisės į gyvenimą...
Buvusiose karinio Šiaurės miestelio kareivinėse Vilniuje dabar įsikūrė darbo birža.

Viktoro Kapočiaus nuotrauka

dokumentas, kuris vadinasi "Teisės 
į Lietuvos Respublikos pilietybę 
išsaugojimo pažymėjimas". Šis do
kumentas leidžia jį turinčiam as
meniui kartu su šeimos nariais 
atvykti į Lietuvą be vizų ir gyventi 
Lietuvoje.

Kaip galima gauti Lietuvos Res
publikos pasą:

Pagal dabar galiojančią tvarką, 
Lietuvos Respublikos piliečio pa
sai yra išduodami Vidaus reikalų 
ministerijoje, o sprendimą dėl Lie
tuvos Respublikos pilietybės atsta
tymo priima vidaus reikalų minis
tras. Diplomatinės įstaigos tarnau
ja tik kaip tarpininkai, jos surenka 
dokumentus, juos patikrina, jeigu 
yra reikalas - legalizuoja, ir per
siunčia į Vidaus reikalų ministeri
jos Migracijos departamento pasų 
skyrių.

Norint gauti Lietuvos Respubli
kos piliečio pasą, pirmiausia reikia 
kreiptis į Generalinį konsulatą Niu
jorke, nurodant savo vardą, pa
vardę, gimimo metus ir vietą bei 
tikslų adresą JAV. Generalinio kon
sulato adresas: Consulate General 
of Lithuania, 420 Fifth Avenue, 
3rd floor, New York, NY 10018, 
arba telefonais (212) 354 - 7840 ir 
(212) 354 - 7849 darbo dienomis 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

Viešint Lietuvoje, galima kreip
tis į Migracijos departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos pasų 
skyrių. Jo adresas: Migracijos de

partamento prie VRM, Pasų skyri
us, Saltoniškių 19, 2600 Vilnius.

Kękius dokųmgDty} ręįkįą pa
teikti, norint gauti Lietuvos Res
publikos piliečio paša:

Visi asmenys, kurie kreipiasi dėl 
pilietybės atstatymo i Generalinį 
konsulatą ir praneša savo vardą, 
pavardę, gimio metus ir dabartinį 
adresą Amerikoje, gauna laišką, 
kuriame nurodomi visi dokumen
tai, kuriuos reikia pristatyti norint 
gauti Lietuvos Respublikos piliečio 
pasą. Tuo pačiu yra pasiunčiamos 
ir anketos, kurias reikia užpildyti.

Asmuo, norintis gauti Lietuvos 
Respublikos pasą, paduoda raštišką 
pareiškimą. Prie pareiškimo pride
dami šie dokumentai (arba no
tariškai patvirtintos jų kopijos):

1. dokumentai, patvirtinantys 
asmens tapatybę (pasas ar jį atsto
jantis dokumentas. Amerikos lie
tuviai gali pateikti JAV piliečio paso 
pirmo puslapio notariškai patvir
tintą kopiją arba nuolatinio gyven
tojo pažymėjimo notariškai pa
tvirtintą kopiją;

2. dokumentai, patvirtinantys, 
kad asmuo iki 1940 m. birželio 15 
d. turėjo Lietuvos Respublikos pi
lietybę. Tai gali būti Lietuvos vi
daus ar užsienio pasas, išduotas iki 
1940 m. birželio 15d., gimimo ar 
krikšto liudijimai, taip pat archy
vai ar kiti dokumentai, patvirti
nantys šį faktą;

3. dokumentai, patvirtinantys 
giminystės ryšį, jeigu dėl Lietuvos 
Respublikos pilietybės atstatymo 
kreipiasi asmuo, kurio tėvai turėjo 
Lietuvos Respublikos pilietybę iki 
1940 m. birželio 15d. Tai gali būti 
gimimo liudijimas, kuriame būtų 
nurodyti tėvų vardai ir pavardės;

4. dokumentai, patvirtinantys 
pavardės keitimą, jeigu dėl paso 
išdavimo kreipiasi asmuo, kuris dėl 
santuokos, natūralizacijos ar kitų 
priežasčių yra keitęs savo pavardę. 
Dėl to ištekėjusios moterys, kurios 
kreipiasi dėl paso išdavimo, turi 
pateikti santuokos liudijimą;

5. jeigu asmuo, kuris kreipiasi 
dėl paso išdavimo turi vaikų, 
jaunesnių kaip 16 metų, reikia 
pateikti jų gimimo liūdijmus;

6. jeigu pateiktuose dokumen
tuose (gimimo ar krikšto liudijime, 
pase ir kt.) skiriasi asmens duome
nys (pavardė, vardas, gimimo data 
ar vieta) - reikia pateikti dokumen
tą, paaiškinantį tuos pakeitimus. 
Jeigu tokių dokumentų nėra, reikia 
parašyti raštišką paaiškinimą Vi
daus reikalų ministro vardu paaiš
kinanti kaip atsirado šie skirtu
mai. Prie visų dokumentų, patei
kiamų ne lietuviškai, turi būti verti
mas į lietuvių kalbą.

Lietuvos dienoraštis 1944 - 1994
I 
?
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Dar puoliau pas didesnius viršininkus. Didesnius pagal pareigas, bet 
nesišvaistančius su "Heil Hitler". Mano atžvilgiu, didžiausias buvo Herr 
Hanke. Apie savaitę neėmė miegas. į dienoraštį prirašiau naciams 
puslapius prakeiksmų (jeigu jie būtų paskaitę, veikiausia dienas būčiau 
baigęs kacete!). Tačiau laikas bei sunkus, baisiai nuobodus darbas., 
ilgainiui mano vienietiškas liepsnas užgesino. Vieną pamatysiu tik 
1977-jų vasarą, kaip amerikonas turistas. Ačiū, Herr Hanke, Heil Hitler!

Daugelis atsimenate lietuvišką piemenėlio dalią prie karvių bandos? 
Amžinybė praeidavo, iki nuo šeštos valandos saulė pasiekdavo zenitą, 
kita amžinybė, iki ji nusileisdavo. Mano bendrininkams mokytojams, 
karininkams, policininkams, kad ir mano amžiaus įstaigų poneliams, 
kokiu ir aš buvau, dešimt ar arti dešimties valandų "ant štrekės" (ir tą 
poilsio valandą vidudienį prie geležinkelio praleisdavom) buvo tokios 
pat dvi amžinybės kasdien, kaip anų laikų piemenėliams. Dar blogiau: 
užuot botagu pliauškindamas ar ant kelmo prisėdęs dainele laiką 
trumpinęs, čia su kirstuvu tak-tak, tak-tak, tak-tak, saulei danguje 
visiškai sustojus. Gerai dar, kad Bronius šiupinys, buvęs kelio meistru 
Klaipėdos krašte, ir čia lietuvių brigadai vadovavęs, nebuvo koks kirvis, 
leisdavo pastovėti, anekdotais kiek pasilinksminti, kai viršininkas vo
kietis nueidavo kitų brigadų tikrinti. Šitaip sunkiai dirbo ir keliolika 
metų už mus, jaunuolius, vyresni vyrai: kpt. Vladas Alžinas, Panevėžio 
notaras Moigis; kitų pavardžių, jei ir liko užrašytos, nebenoriu po 
dienoraščio labirintus ieškoti.

Su Kaziu Maldėnu stengiamės išsivaduoti iš Šiupinio ir vokiečio kelio 
meistro Hanke brigados. Rugpjūčio 25 nueiname pas stoties viršininką, 
labai malonų vidutinio amžiaus partietį, kuris, vėliau sužinosiu, partijoj 
tik iš reikalo. Jį prašome sukabinėtojų arba konduktorių darbo. Pažada 
ir ištesi: priima sukabinėtojais. Pačiu laiku: nuo rugpjūčio 25 visoje 
Vokietioje įvestas 60 vai. savaitinis darbas vagonų sukabinėtojams 
negalioja. Sukabinėtojai turi būti žvalūs, nepersidirbę, jų darbo trys 

pamainos, tad 8 vai. kasdien. Pamainų laiką keičiant, susidaro ir 
daugiau kaip paros tarpai. Gyvenk ir norėk! Nors rizikinga, bet kas 
įąunam rizika? Dar įdomiau tarp vagonų švaistytis su mėlynu stiklu, iš 
lėldSvu. nematomu, aptemdyta tarnybine lempa. Aš dirbau vienoje 
pamainoje su ukrainiečiu, OST lopu paženklintu Pafčenka, mano 
amžiaus, ar kiek jaunesniu. Puikus, greitas vyrukas, geras darbininkas. 
Ateina mums išskirstyti pažymėtas traukinys. Su mašinistu sutardami, 
stumdomus vagonus prikabinam prie naujų sąstatų, sujungiam oro 
stabdžių šliaukąs ir kito traukinio laukdami, laiką šiltoj tarnybinėj 
patalpoj leidžiame kaip norime: gali snausti, gali skaityti. Aš iš rankų 
nepaleisdavau lietuviškai vokiško - vokiškai lietuviško žodyno, kurį 
šalia Miškinio "Keturių miestų", Brazdžionio "Per pasaulį...", šalia kelių 
porų kojinių ir kelerių marškinių į lagaminėli buvau įsimetęs. Sukabinė- 
toju dirbdamas, vokiškų žodžių gal porą ar daugiau tūkstančių iš
mokau. Laisvalaikiu, barakuose, žodynams nebuvo laiko: kortos, laiškų 
rašinėjimas, pasivažinėjimai traukiniais po aplinkinius miestelius, ar į 
Sudetus obuoliauti, laisvalaikį atimdavo iki paskutinės valandos...

įdomus sukabinėtojo (Rangierarbeiter’io) darbas gerokai apmašino 
anksčiau krūtinę ir galvą gulusią nostalgiją. Grįžo savim pasitikėjimas, 
noras gyventi, noras sulaukti karo pabaigos, iškeliavimo atgalios į 
išvaduotą (kieno? Ha!) tėvynę. Iš Mittehvaldės "į pasaulį" išsiuntinėjau 
kelis šimtus laiškų ir tiek pat jų gavau. Su Ramute Mikučionyte tuo 
atžvilgiu sumušėm visus rekordus, nes beveik nebuvo dienos, išskyrus 
sekmadienius, kad po vieną ar daugiau laiškų mums neateitų. Bet ir čia 
skirtumas mano naudai: jos diduma laiškų ėjo tik kariuomenėje esan
čiam sužadėtiniui, o mano korespondencija -su keliomis dešimtimis 
asmenų.

Pasiūlymą traukinių konduktoriaus darbui buvau gavęs. Prekinių 
traukinių, kuriuos reikia lydėti po kelis šimtus km šen ir ten, į savo 
baraką grįžti kas kelinta diena. Gerų žmonių patartas, atsisakiau. Tai irgi 
gal buvo išsigelbėjimas iš dar vienos pavojingos situacijos, nes karo gale 
lėktuvų buvo puolami ne tik miestai, bet ir traukiniai.

Iki užėjo žiemos speigai, jaunimas laisvalaikiu klajodavo po gražias 
miestelio ir stoties apylinkes. Tokiose ekskursijose su manimi dalyvau
davo Maldėnas, broliai Bronius ir Vytautas Jančiai, Gražina Lestaus- 
kaitė, gimnazistas Stasys Aižinas. Sudetuose, gal už 10 km nuo Mittel- 
vvaldės, tuoj už tunelio, buvo miestelis ir geležinkelių stotis Nieder 
Lipka. Ir ten darbavosi keletas lietuvių, buvo būrelis jaunimo. Atmin
tini Regina ir Albertas Vengriai, Vladė Išganaitytė. O už 19 km į rytus, 

Habelschwerdt'o miestelyje, gyveno mano draugės iš Rokiškio gimna
zijos, seserys Sofija ir Jadvyga (ką čia: Zosytė ir Jadzytė!) Jankauskaitės. 
Kartais vieni kitus, iš rytų ir vakarų, lankydavom.

Nors preferansą lošdavau (ir dažniausia pralošdavau) su daug vyres
niais žmonėmis, nedaug vyresniųjų vardų ar pavardžių beatmenu, nes 
į dienoraštį tik retą įrašydavau. Kaip gyvą tebematau lėtą pasakorių apie 
gyvenimą ir išgyvenimus Klaipėdoje Bronių Šiupinį, aptukusią, ne
didukę, labai gražaus balto veido p. Šiupinienę, išlepintą jų vienturtį, 
gal 10 metų Joną. Tik ką pradėjusį žilti, plikti ir tukti kpt. Vladą Aižiną 
ir aukštą, laibą, meilių besišypsančių akių jo žmoną, buvusią Panevėžio 
gražuolę (ji vyrą šaukdavo ne vardu, o Žmogeli, Žmogeli!). Abu Bet- 
kauskus (nepamenu jų vardų): jis vidutinio ūgio, ramus, giedras, 
džentelmenas; ji tamsiaplaukė, liekna, nepaprastai judri; jų duktė 
Lakštuonė, žemesnių klasių gimnazistė, veidu panaši į motiną, būdu 
turbūt į tėvą, perdaug rimta savo amžiui. Notarą Moigį, preferanso ir 
politinių temų mėgėją, linksmą, putnią, garbinuota galva p. Lestaus- 
kienę (vyras, bene majoras, Sibire) ir aukštą blondinę jos dukrą Gražiną, 
lagery jau vaizdavusią sofistikuotą panelę, nors tik 16 ar 17 metų. Na 
ir perdėm laibą, aukštą rūkorę, p. Mikučionienę (vyras, pilk. Ltn., 
Sibire) su dukra Ramune (kitur rašau Romualda), berods abituriente, 
nesileidžiančia nė į rimtus pokalbius su jokiu jaunuoliu, visą laisvalaikį 
aukojančia rašyti laiškų, sužadėtiniui paimtam į vokiečių Luftwaffę. 
Dar atmenu aukštą, pakumpusi p. Railą, bet nebeatmenu kaip atrodė jo 
žmona.

Kai lapkričio 8 atvyko, pabėgęs iš Liepojos apsupimo, brolis Algirdas, 
papasakojo apie anksčiau minėto Motiejūno likimą: jis. ir dar keturi, 
kažkur gauta mašina, prisikrovę ginklų, iš Kauno bėgę partizanuoti. 
Sustabdę vokiečiai palaikę banditais ir visus sušaudę. Tai mano nostal
giją prablaivė: likęs su Motiejūnu, gal būčiau buvęs toje mašinoje...

Mudviem su Maldėnu laimingai "ranžiruojant", nelabai domėjausi, 
ką veikė pusšimtis kitų lietuvių. Tik žinau, kad užėjus žvarbiam, 
rudeniui, niekas geležinkelio pabėgių keisti ar kelti nebėjo. Visi vyrai 
kur nors dirbinėjo apie stotį, garvežių depą, dar kur. Vienos moterys 
buvo įdarbintos lagerio valgykloj bei virtuvėje, kitos valydavo keleivi
nius vagonus (paliktus kitiems sąstatams I klasės vagonus, kuriais 
važinėjo aukštieji karininkai, mudu su Pafčenka "apvalydavom" pirmieji, 
iš peleninių išžvejodami cigarų bei cigarečių nuorūkas...). Tik žinau, 
kad niekas Mittelwaldėj iš lietuvių nežuvo, sunkiau nesusižeidė, nesu-

(nukelta į 4 psl.)



Iš k.: - inž. Liūtas J urs kis Įteikia amerikiečių dovanų Kauno
Rotary klubo pirmininkui Stanislovui Masiokui; sėdi Arvy
das Lukoševičius.

DOVANA KAUNO 
ROTARY KLUBUI

Š. m. rugpjūčio mėnesio pra
džioje inž. Liūtas Jurskis buvo iš
vykęs į Lietuvą dalyvauti savo tėve
lio Alfonso Jurskio 100-tojo gimta
dienio paminėjime ir šeimos są
skrydyje. Būdamas Lietuvoje, lan
kėsi Kauno Rotary klube. Dvide
šimt metų su viršum dalyvavęs 
Amerikos rotaristų veikloje, L. Jurs
kis daug talkino įteisinant atkurto 
Kauno klubo istorinį tęstinumą. 
Jo iniciatyva, Red Bank, NJ, Rota
ry klubas , prie kurio jis priklauso, 
nutarė trejus metus laikyti Kauno 
klubą seseriniu ir visokeriopai jį 
remti, kol pilnai atsistos ant tvirtų 
pamatų.

Kauno rotaristų susirinkime L. 
Jurskis padarė pranešimą apie šios 
pasaulinės profesionalų organiza
cijos veiklos tikslus bei įsipareigo
jimus. Ta proga įteikė Red Bank 
klubo atsiųstą $800 dovaną ir 
linkėjo ją išleisti visuomeninės 
gerovės bei šalpos reikalams. Jis 
papasakojo kaip rotaristai Ameri
koje praveda rinkliavas, loterijas ir 
gautas pajamas skiria plačiai lab
darai.

Dienraštis "Vakarinis Kaunas" pa
kvietė L. Jurskį pasidalinti savo 
įspūdžiais ir patyrimais apsilan
kius tėvynėje. Pasikalbėjimas buvo 
išspausdintas rugpiūčio 6 - 8 d. 
laidoje.

"- Atvykęs į Lietuvą, Jūs visada 
apsistojote Kaune. Kas jus riša su 
šiuo miestu?

- Kaune aš gimiau, čia pradėjau 
lankyti mokyklą, turėjau daug gerų 
draugų, pažįstamų. Beje, pradinėje 
mokykloje mano klasės draugu 
buvo Algirdas Šocikas, vėliau tapęs 

žymiu boksininku.
Kai buvome priversti pasitraukti 

iš Lietuvos, man buvo 13 metų, 
todėl aš iki šiol puikiai atsimenu 
senąjį Kauną, jo gatves, namus. Aš 
savo gimtąjį miestą prisimenu 
švarų, tvarkingą ir gražų. Dabar 
man krinta į akis, kad namai 
nedažyti, jų aplinka nesutvarkyta.

- Būtų įdomu sužinoti, kaip Jums 
sekėsi įsikurti svetimoje šalyje. Mes 
matome, kad daugelis lietuvių pa
bėgėlių nuo bolševikinės okupacijos 
taip, kaip stovi, be jokio turto, ne
prapuolė svetimose šalyse - įgijo pro
fesijas, gavo neblogus darbus, prasi
gyveno. Ar lengva buvo visa tai 
pasiekti?

- Įsikurti JAV buvo nelengva - 
reikėjo sunkiai dirbti, būti labai 
taupiam. Tačiau kas netingi, dirba, 
tas šioje šalyje turi galimybių pra
simušti į žmones.

Mūsų šeima, atvykusi į Ameriką 
praėjus keletui metų po karo iš 
Vokietijos, jokių lengvatų neturė
jo. Tėvelis tik už kokių trijų mėne
sių gavo darbą universitete, tad iš 
pradžių šeimai, turinčiai tris vaikus, 
teko verstis gana sunkiai. Mano 
mamytė dirbo šlavike, aš restorane 
ploviau indus... Tėveliui gavus 
darbą, reikalai ėmė gerėti. Aš dar 
tą patį rudenį įsimetrikuliavau į 
universitetą. Dar Vokietijoje bu
vau baigęs pagreitintus anglų kal
bos kursus, kuriuose išmokau 800 
angliškų žodžių. Šiaip su jais galė
jau verstis, tačiau studijuojant uni
versitete to nepakako. Teko nau
dotis žodynu, kad galėčiau supras
ti vadovėlyje aprašomų dalykų es
mę. Tai papildomas darbas. Bet 

buvau jaunas, netinginiavau ir 
studijas baigiau magistro laipsniu.

Kodėl lietuviai prasimušė gyveni
me? Todėl, kad dirbo sąžiningai, 
gerai, turėjo galvą ant pečių. Po 
karo daugelis lietuvių apsigyveno 
Chicagoje, New Yorke, Los Ange
les, Philadelphijoje ir čia jie savo 
santūriu elgesiu, sąžiningu darbu 
pelnė visuotinę pagarbą. Jei pasi
sakydavai esąs lietuvis, darbdavys 
neabejodavo, jog esi geras dar
bininkas. Lietuvio vardas buvo pa
kankamai svari rekomendacija, pri
imant į darbą.

Deja, dabar jau taip nėra. Pavyz
džiui, anksčiau Chicagoje, kur yra 
didžiausia mūsų tautiečių koloni
ja, niekas negirdėjo, kad į kalėjimą 
būtų patupdytas lietuvis. Dabar ten 
jų sėdi apie aštuoniasdešimt. Visi 
jie - atvykę iš Lietuvos jau po to, 
kai buvo atgauta nepriklausomy
bė. Apie lietuvaičius, įsipainioju
sius į neleistiną prekybą ginklais, 
neseniai rašė visa Amerikos spau
da. Kai man dabar kolegos ameri
kiečiai sako: "Štai, ką daro lietu
viai"!, aš jiems atsakau taip: "Tai - 
sovietikai, tik jie lietuviškai kal
ba".

- Jūsų vizitinėje kortelėje įrašyta, 
kad vadovaujate savo privačiai pro
jektavimo firmai. Kuo ji užsiima, ar 
daug žmonių ten dirba?

- Per visą savo profesinį gyveni
mą aš dirbau tik trijose firmose: 
korporacijoje, kuri gamina televizi
jos ir radijo aparatus, Pennsylvani- 
jos universitete ir telefonų labora
torijoje. Aš jau užsidirbau pensiją, 
tačiau ją galėsiu gauti, kai man 
sukaks 65 metai. Paskutinėje savo 
darbovietėje pastebėjau, kad 
vyresnio amžiaus darbuotojai yra 
stumiami į šoną, kad čia algos 
pakėlimai nėra tokie greiti, kaip 
kitur. Tos ir kitos aplinkybės 
paskatino mane pradėti savo ver
slą. Beje, aš ir anksčiau padirbėda
vau "į šoną" - paruošdavau vieną 
kitą inžinerinį projektą. Dabar 
turiu firmą, kuri užsiima šaldymo 
ir šildymo įrengimų projektavimu. 
Joje dirba tik trys žmonės, bet 
daugiau ir nereikia.

- Esate biznio žmogus, todėl įdomu, 
kaip Jūsų akimis atrodo mūsų biz
nieriški reikalai?

- Aš nesu šios srities ekspertas, 
tačiau jau kelintą kartą, buvodamas 
Lietuvoje, pastebiu dar daug sovie
tinio palikimo. Štai matau prie 
kavinės ar restorano durų užrašą, 
kad šios įstaigos nedirba, kitaip 
tariant, pietauja, nuo 12 iki 14 
valandos. Bet juk tuo metu pie
tauja visos įstaigos, gamyklos, 
daugelis žmonių. Vadinasi, ne
veikianti kavinė ar valgykla praran-

1994 m. rugpjūčio 6 d., minint A. Jurskio gimimo 100-etĮ, 
Akmenytėje, po senuoju ąžuolu, prie koplytstulpio Alfonsui 
Jurskiui, stovi jo vaikai iš k.: Juozas, Snieguolė ir Liūtas.

R. Pečiulio nuotrauka

da galimybę turėti daugiau pa
jamų. Tai man visai nesupranta
ma.

Tas pat yra parduotuvėse. Par
davėjos tarpusavyje plepa arba sto
vi nieko neveikdamos, tačiau ne
siteikia prieiti prie pirkėjo ir pa
siteirauti, ko jis nori. Štai, prieš 
kelias dienas, važiuodami iš 
Vilniaus į Kauną, sustojome de
galinėje ir brolis nutarė čia nusi
pirkti kelių žemėlapį. Bet paaiškė
jo, kad čia jais neprekiaujama. O 
kur kitur jais prekiauti, jeigu ne 
degalinėje prie autostrados, kur per 
dieną sustoja šimtai automobiliais 
keliaujančių žmonių?

- O kaip Jūs vertinate mūsų naujuo
sius verslininkus, kurių dauguma 
stengiasi greitai ir daug uždirbti, 
nesiskaitydami su priemonėmis?

- Gyvenime, turbūt, kiekvienas 
nori daugiau uždirbti, kad galėtų 
geriau gyventi. Tačiau, jeigu pada
romas nepaprastai didelis pelnas, 
tai kas nors tame biznyje ne taip. 
JAV ir kitose Vakarų šalyse pasakiš
ko uždarbio nėra, nebent kazino 
stambiai išloštum. O šiaip jau vers
lininkas, gaudamas 15 - 20% pel
no, džiaugiasi.

- Kaip iš šono Jums atrodo mūsų 
politinis gyvenimas, kuriame dabar 
yra nemažai rietenų?

- Reikia pasakyti, kad ir išeivijo

je veikusios įvairios organizacijos 
ne visada ir visais klausimais su
tardavo, bet jos turėjo vieną didį 
tikslą - Lietuvos išvadavimą ir tai 
jas vienijo. Kol buvo bendras 
priešas, ir Lietuvoje žmonės buvo 
daugiau ar mažiau vieningi. Da
bar, kai neliko priešo, reikia jį su
rasti. Gal jau toks mūsų lietuviš
kas charakteris. Aš manau, kad ir 
dabar yra vienas priešas - sunki 
ekonominė Lietuvos padėtis, kurią 
reikia bendromis jėgomis taisyti.

- Iš mūsų tautiečių, ne savo noru 
atsidūrusių užsienyje, ne kartų teko 
girdėti nuoskaudų dėl jų Lietuvos 
pilietybės problemos.

- Ir man tie dalykai nepatinka. 
Kodėl Latvija ir Estija visiems savo 
tautiečiams, kurie buvo priversti 
pasitraukti iš Tėvynės, grąžino pi
lietybę, o mūsų šalies ankstesnioji 
ir dabartinė valdžios šito nepa
darė! Sunku paaiškinti. Aš per visą 
Lietuvos okupacijos laiką aukojau 
pinigus ir ką galėjau būsimos ne
priklausomos Lietuvos labui. Da
bar aš aukoju tik pavieniams as
menims. Juo labiau, kad Seimo 
daugumą sudaro komunistai. Pre
zidentas irgi buvęs komunistas. 
Kyla klausimas - kas bus toliau, jei 
nenori mūsų pripažinti Lietuvos 
piliečiais?

Kalbėjosi Venantas Butkus.

Aplink
pasaulį

0 Estijos prezidentas Lennart 
Meri spalio 11 d. paskyrė Estijos 
Banko prezidentą Siim Kalias nau
juoju Estijos premjeru. Kalias, 46 
metų, nuo 1991 m. buvo Estijos 
Banko prezidentu, jis priklauso 
Tėvynės partijai, t.y. tai pačiai, 
kuriai priklauso ir atstatydintasis 
buvęs premjeras. Per 14-a dienų 
naujasis premjeras turi sudaryti 
vyriausybę. Karališkosios partijos 
lyderis Kalle Kuleok išreiškė savo 
partijos nuomonę dėl naujojo 
premjero: "Jeigu Mart Laar nėra 
premjeras, tai mes nenorime ir 
Siim Kalias kaip premjero. Mes 
galvojame, kad vyriausybė ir Esti
jos bankas turi būti atskirti. Jeigu 
Siim Kalias bus premjeru, tai gali 
būti daugiau korupcijos". Mano- 
ma, kad naujasis premjeras tikrai 
išlaikys postą iki kitų metų kovo 
mėnesio, kada turi įvykti nauji 
rinkimai.

□ Praėjusią savaitę Rusiją sukrėtė
nacionalinės valiutos - rublio 
27.5% kritimas. Žmonės užtvindė 
parduotuves, pirkdami viską, kas 
pasitaikydavo po ranka. Pardavė
jai negalėjo atsidžiaugti. Pavyz
džiui, vienos didelės parduotuvės 
tik vienas skyrius per dieną par
davė prekių už 20 milijonų rublių, 
o sekančią dieną jai dar neįpusėjus 
pardavimai sudarė 17 milijonų 
rublių. Dauguma parduotuvių lai
kas nuo laiko buvo uždarytos, kai 
pardavėjai perkainodavo visą in
ventorių.

□ "Tai iš tikro blogai! Atrodo iš 
tikro blogai čia dabar" - šaukė "Es- 
tonia" kelto komandos narys per 
radiją, prieš nuskęstant visam lai
vui Baltijos jūroje. Daugiau nei 
900 gyvybių nusinešė ši tragedija. 
Šios nelaimės tyrėjai spalio 13 die
ną išplatino šešių minučių radijo 
įrašą tarp "Estonia" kelto ir laivo 
"Silja Europa'. Pirmasis šaukinys 
užfiksuotas rugsėjo 28 d. 1.20 vai. 
nakties: "Mayday, Mayday". "Esto
nia" keltas užmezgė radijo ryšį su 
laivu "Silja Europa". Iš "Estonia" 
kelto pranešta, kad laivas pakrypęs 
20 ar 30 laipsnių. Už trijų minučių 
šauksmas: "Silja Europa, Estonia... 
Ar jūs vykstate padėti mums?". 
Tas pats asmuo paskui davė laivo 
koordinates ir šaukė paskutiniuo
sius žodžius. "Silja Europa" pranešė, 
kad pagalba tuoj atvyks.

Lietuvos dienoraštis 1944 - 1994
(atkelta iš 3 psl.)

sirgo, nepersidirbo. Mane daugiausia kankino barako blakės.
Gale 1944-jų metų Rytų frontas visur buvo Vokietijos ribose, išskyrus 

Liepojos prietiltį. Lietuvoje aktyviai veikė raudonojo maro bacilos, 
iššaukusios partizaninį karą, šimtus tūkstančių ramių gyventojų ištrė- 
musios į šiauriausių Sibiro pakraščių ledynus baisioms kančioms ir 
mirčiai, o dalį tautos tėvynėje demoralizavusios, nužmoginusios.

Kai jau į vakarus nuo Breslau ėmė dundėti, o naktimis rodytis 
kraupios pašvaistės, vokiečiai mums, tiktai mums, lietuviams, padarė 
nuostabią staigmeną: prieš vieną dieną pranešę, 1945 vasario 24, 
susodinę į keleivinį vagoną (o gal du, nepasižymėjau), mantai davę dar 
vieną prekinį, išvežė, per Pragą, į Erfurtą.

Čia minėti už mane bent dešimtmečiu vyresni žmonės beveik visi jau 
kapuose, išskyrus per 90-metį perkopusį p. Betkauską. Nebėra kai kurių 
ir mano bendraamžių, net jaunesnių: Alberto ir Reginos Vengrių, 
Vytauto Jančio, labai giedros, gudrios konduktorės Birutės Korsakaitės, 
tik trumpam anais metais į Mittebvaldę užklydusio Jono Adomaičio, 
gal dar vieno kito, kurių vardai ar ir pavardės iš atminties dingo.

Su Erfurtu dienoraštį užverčiu. Gana. Išvis norėjau priminti tik 
pirmuosius žingsnius Vokietijoje, iš buvusio geležinkelininko taško. Tik 
iki 1944-jų - sukaktuvinių - metų pabaigos. 1945-jų vasarį užgriebiau 
todėl, kad parodyčiau, jog Mittelwaldėje manę sulaukti karo pabaigos 
ir "laimingo grįžimo į tėvynę" (vaje, vaje!), nuo raudonojo maro 
turėjome trauktis į Vokietijos gilumą.

Su 1944 metų liepos 19-ta prasidėjo egzilo-emigranto-išeivio gyveni
mas. Iš Mittehvaldės į bombarduojamą Erfurtą, i subombarduotus 
Nūmbergą, Ulmą ir Friedrichshaveną, į švabų ūkelį Popis kaime, į 
Gohren, šalia Kressbronno, į Ravensburgą, Biberachą ir Mūncheną, į 
Detroitą, ir Michigano Birminghamą, galiausiai į Šiaurinės Floridos 
Sunny Hills. Vienur praleista tik kelios baisios akimirkos, kitur po 
kelerius jaunystės metus. Dar kitur - ilgi dešimtmečiai. Metai, suguldyti 
į dienoraštinius užrašus, kuriuos reikėtų jau deginti, bet rankos dar 
nekyla laužui...

II Dalis: Lietuva 1994-jų vasarą
Tarp verksmingos Floridos ir saulėto Vilniaus

IŠ Panama City, FL, aerouosto pakylu liepos 6-tą, truputį po vidudie

nio. Į Atlantą beveik valandą vėluoju, bet nesijaudinu, nes lėktuvo į 
Frankfurtą ten reiktų laukti apie tris valandas, o dabar sutrumpės. 
Floridą palieku lyjant. Lietus ne vienos dienos, o daugiau kaip trijų 
mėnesių - lyja nuo ankstyvo pavasario. Su pertraukom, bet beveik 
kasdien. Tokios lietingos vasaros čia dar neturėjome. Žmonės, iš Sunny 
Hills Lietuvon nuskridę gegužės vidury, mus čia laiškais ir telefonu 
aliarmavo: vykdami į Dainų šventę, pasiimkite po du-tris megztinius! 
Lietuva, girdi, irgi kasdien prausiama ir lietus ten baisiai šaltas. Na, 
manau, liepos mėnesį dviejų - trijų megztinių gal nereikės. Bet dėl viso 
pikto vieną įsidėjau.

Atlantoj susitinku sūnų Joną. Jis atskrido iš Kalamazoo, MI. Keliau
sime kartu iki Vilniaus. Tik grįšime skirtingai: jis už dviejų savaičių, aš 
už keturių. Mūsų lėktuvai iki Frankfurto - "Delta" oro linijos. Planavom 
skristi "Lufthansa", bet būtų reikėję grįžtant Frankfurte nakvoti.

Kelionė tarp Atlantos ir Frankfurto buvo lengva, tik labai ilga ir labai 
nuobodi.

Frankfurto aerouoste manėme neturėsią kur laiko dėti: penkios 
valandos iki Vilniaus lėktuvo! "Delta" pasirūpino, kad nenuobo- 
džiautumėm. Paskelbė: su "Lithuanian Airlines" neturime bagažų perkelio 
sutarties; Frankfurte atsiimkite, ir nusivežkite į "Lith. Air" stotį. Bagažus 
atsiėmę, ant patogaus vokiečių vežimėlio susikrovę, po didžiausią 
Europos aerouostą važinėjomės kelis kilometrus, stoviniuodami keliose 
eilėse, klaidingai informuojami. Visgi, susiradom! Pasirodo, bagažų 
sutartį "Lith, Air." turi su "Lufthansa", tik ne visose jos stotyse (stotimis 
vadinu GATĖS) galima palikti. Priima stotys nuo tokio iki tokio 
numerio. Kai bagažų atsikratėm iki skrydžio nebeliko nė trijų valandų. 
Grįžtančius Amerikon, "Lith. Air." pradžiugins: bagažus Frankfurte 
patys pristatys "Deltai". Tik paliko mįslė: kodėl "Delta" neturi bagažų 
sutarties su "Lith. Air.", bet "Lith. Air." turi su "Delta"?..

Su sūnum Frankfurte buvom nutūpę prieš 22 metus, kai jis, bakalauro 
proga keliavo į Lietuvą, o aš į Vakarų Europą. Tuomet abu mėgome 
vokišką alų ir čia išgėrėme po vieną ar du litrinius bokalus. Už centus 
mūsų pinigais, nes tuomet ir markėmis alus buvo pigus, o už dolerį 
duodavo keturias markes. Nebe 1994-siais. Išsikeitėm po 30 dolerių ir 
gavome po 45 DM su pfenigiais. Gi alaus buteliukas, gal 200 ar 250 
gramų, 6.50 DM, taigi maždaug 4.50 dol. Atlantoj už "Heineken" 
mokėjome mažiau.

Nežinodami, ar "Lith. Air." maitins ("Delta* 2 valandų skrydžiui 
duoda tik saują riešutų), užsisakėme pietus. Už kiaulienos kepsnį, su 
raudonais kopūstais ir pora riekelių duonos sumokėjau 18.50 DM.

Jonas, už gabalą šoninės, su tokiais pat priedais - 17.80 DM. Restorane 
sutirpo dar valanda.

Palandžiojau po prabangias aerouosto parduotuves: vyriškų bei mo
teriškų drabužių, odos dirbinių, brangenybių, alkoholinių gėrimų, 
saldumynų. Kainos, kainos!..

Pagaliau į "Lithuanian Airlines" lėktuvą lendam... per užpakalį. Tai 
vienas iš kelių ar keliolikos, paveldėtų, raudonajam reichui griūvant. 
Aerofloto perlas, maždaug JAV DC-9 ar DC-10 dydžio. Tokiu 1988 
skridau iš Vilniaus į Maskvą ir jaučiausi saugiai, nes pilotas buvo 
lietuvis. Ir iš Maskvos į (vis dar) Leningradą, su nerimu, nes rusų įgula. 
Anuomet stebino vidaus skurdumas. Dabar švaru ir gana jauku. Tiesa, 
pirmąjį pusvalandį lėkė, kaip zovada šoliuojantis žirgas, su pasikraty- 
mais, šoktelėjimais, it per kliūtis. Bet tai buvo oro duobės. Stiuardesės 
šviesiai pilkom, beveik baltom uniformom. Jaunos, laibos, nelabai 
drąsios. Vaišino beveik taip gausiai, kaip "Delta" virš Atlanto, tik čia 
šalti valgiai. Jautiena, "Bočių" duona, baltos bandelės, Danijos (taip!) 
sviestas, su kava gabalas torto, vaisvandeniai ir ... šampanas (deja, 
drungnas). Be reikalo Frankfurto kiaulienai tuos dolerius išmečiau...

Kitokį aerouostą Vilniuje radau negu 1992-jų vasarą. Nauja, erdvu, 
šviesu. Žvalesni, savim pasitikį valdininkai. Pasą tikrindami, drįsta ir i 
veidą pažiūrėti, įsitikinti, jog esi tas, kurį paso nuotrauka rodo. Ne
kaišiojo nosių į bagažą, nesikabinėjo. Minty blykstelėjo Šeremetjevo 
muitininkų sukeltas siaubas prieš šešerius metus. 0, kaip keičiasi laikai!

Liepos 7-os pavakarys, kai Vilniuje nutūpėme, buvo šiltas, lengvai 
debesuotas. Sėdėdamas automobily, paklausiau:

- Kaip čia tas oras pas jus? Girdėjome, kad šalate, o šiandien taip 
maloniai šilta...

- Šilta, šilta!, - šūktelėjo svainis ir sesuo kartu. - Lietus liovėsi Šv. Jono 
dieną, tu žinai, kai Kamajuose didžiausi atlaidai, kermošius... Nuo to 
laiko lietaus jau nebuvo nė lašo. Ir saulės - nors rieškučiomis...

Nei jie, nei aš tuomet nenujautėme, kad čia tik 'saulės, nors riešku
čiomis" vos dešimta diena. Kad dar ne karščiai, kurie diena iš dienos 
intensyvės, ir Lietuvą už mėnesio paliksiu nudegintą, nusvilintą.

Ir vis dėlto, lietaus po truputį iškris per tą mėnesį porą kartų. Vieną 
kart daugiau, kitą kart mažiau. Lyg ant tyčiom, kad man "dienoraštį* 
palengvintų rašyti. Apie tuos porą lietučių papasakosiu kituose epizo
duose.

(Bus daugiau)



Amerikietė, kuri įsimylėjo Lietuvą
Jos vardas - Whitney Tibolt, apie 

25-erių metų, dabar gyvenanti 
Cambridge prie Bostono ir baigian
ti magistro studijas Harvardo uni
versitete. Anksčiau ji studijavo 
McGill universitete Montrealyje, 
o kurį laiką - Bostono universitete. 
Whitney yra ne lietuvių kilmės, 
anksčiau apie Lietuvą nedaug 
žinojusi, kaip ir dauguma Ameri
kos studentų.

Šią merginą j Lietuvą atvedė atsi
tiktinumas. Studijuodama ji buvo 
pareiškusi norą kurį laiką pabuvo
ti bet kuriame Rytų Europos krašte. 
Pradžioje ji negavo jokio pasiūly
mo, bet staiga atėjo žinia, kad tuoj 
pat gali važiuoti į Lietuvą. Ir tas 
buvo taip netikėtai, kad net negalė
jo gerai apgalvoti. Jeigu nori - va
žiuoji, o jei ne - tai gal kitos gali
mybės pamatyti Rytų Europą ne
bus. Tokiu būdu, jai prisiėjo grei
tai pakuotis ir vykti Lietuvon ir 
ten dėstyti anglų kalbą, ne kokia
me dideliame mieste - Vilniuje ar 
Kaune, o tolimoje provincijoje - 
Utenoje. Ir ten ji praleidusi viene
rius mokslo metus, įsimylėjo į Lie

tuvą.
Sutikau šią merginą Bostone 

esančioje G. Karoso "Lietuviškoje 
sodyboje", kuomet ji atnešė pasiųs
ti siuntinius Utenoje gyvenančiai 
jos buvusiai mokinei Rūtai. Ji taip 
pat pasiuntė ir pinigų, nusipirko 
knygų anglų kalba apie Lietuvą, o 
viena iš jų buvo lietuviškų valgių 
knyga. Sako, kad labai mėgusi bul
vių plokštainį (kugelį), balandė
lius (cepelinai jai nepatiko).

O kas gi paskatino jauną ameri
kietę įsimylėti į Lietuvą? Klausiu, - 
Gal kokį gražų vaikiną ten sutikai? 
Ne! Vaikiną, su kuriuo ji draugau
janti, turi Amerikoje. Tai kas gi 
daugiau? Ji šiek tiek pagalvojo ir 
sako: "Tokios gražios gamtos, kaip 
Lietuvoje nemačiau niekur, na ir 
tokių puikių žmonių retai kur esa
ma. Užtruko 4 mėnesiai, kol apsi
pratau su vietinėmis sąlygomis, nes 
maistas, butas ir kiti dalykai žymiai 
skyrėsi nuo Amerikoje turėtų. Ma
niusi, kad negalės apsiprasti. Sako, 
kad net aerouoste niekas jos ne
pasitikę; turėjo pirmą naktį pra
leisti viešbutyje Vilniuje, kol pa

galiau atsirado uteniečiai.
Tačiau Lietuva ją vėliau užkerėjo, 

net Amerikon nenorėjo grįžti baigti 
mokslus. Turėjo mama Lietuvon 
atvažiuoti ir ją išsivežti.

Dabar ji laukianti tos dienos, 
kada gaus magistro diplomą ir vėl 
galės važiuoti į Lietuvą. Beje, ne 
dėl uždarbio, nes ji ten gavusi 180 
litų mėnesiui, nors dar jai buvo 
mokama stipendija iš Sorose Fon
do, tai galėjusi neblogai gyventi. 
Tačiau dabar jai ne pinigai dėme
sio centre, o pati Lietuva.

Iš spaudos sužinojusi apie "Lie
tuvių sodybos" Bostone atidarymą, 
ji čia atėjo ir apsiverkė. Sakė, kad 
šis kampelis jai gal atstos Lietuvą, 
kol ji ją vėl galės pamatyti.

Tai, ištiesų, gera .atestacija G. 
Karoso sukurtai "Lietuviškai sody
bai" Bostone. O Lietuva vis tiek 
turi kažkokią magišką galią, kad ji 
spėjo sudominti VVhitney. Ir ne 
vien tik ją! O kaip gi su tais mūsų 
tautiečiais, kurie dar vis neranda 
tako į Lietuvą? Jiems VVhitney is
torija yra geriausias pavyzdys ir 
paskatinimas. Ed. Šulaitis

I Lietuvą įsimylėjusi amerikietė VVhitney Tibolt, atvykusi i 
Gintaro Karoso įsteigtą "Lietuvišką sodybą" Bostone.

Ed. Šulaičio nuotrauka

IS VISUR
- Pirmoji Atlanto pakraščio 

lituanistikos švietimo darbo 
konferencija, organizuojama 
Bostono lituanistinės mokyklos, 
įvyks lapkričio 5-6 dienomis Put- 
nam, CT, lietuvaičių seselių sody
boje. Konferencijos programoje 
įvairios temos, liečiančios mūsų 
jaunimo mokymą bei lituanisti
kos problemų nagrinėjimą. Dau
giau informacijų gali suteikti Dai
va de Sa Pereira. Jos telef. 508 998 
- 9351 (vakarais).

- BALFo 50 metą jubilieji
nis banketas, kaip jau anksčiau 
buvo skelbta, įvyks spalio 23 d., šį 
sekmadieni, Oak Lawn Hilton

VVorcesfer, MA
Iškilmingas sukaktuvių 

minėjimas
VVorcesterio lietuvių Šv. Kazi

miero parapija švenčia 100 metų 
įsteigimo sukaktį, kuri buvo pradė
ta šių metų pradžioje per Lietuvos 
ir parapijos globėjo Šv. Kazimiero 
šventę ir tęsiama vienokio ar 
kitokio pobūdžio renginiais.

Didysis iškilmingas sukaktuvių 
minėjimas įvyks lapkričio 20 d., 
sekmadienį.

10 vai. ryto iškilmingos sukak
tuvių koncelebracinės mišios. Pag
rindinis kdncelebrantas bus VVor
cesterio vyskupijos valdytojas vys
kupas Timothy Harrington. Kartu 
su juo koncelebruos išeivijos lietu
vių vyskupas Paulius Baltakis OFM,

Renginys vienuolijos veiklai 
paremti

Nekalto Prasidėjimo Marijos vie
nuolijos rėmėjai kartu su seselė
mis jų darbams paremti spalio 2 
d., Maironio Parko didžiojoje salėje 
suruošė koncertą ir pietus.

Svečius pasveikino rėmėjų sky
riaus pirm. Teresė Adomavičienė. 
Programai vadovavo Bernadeta 
Miliauskaitė-Harris. Maldą prieš 
pietus sukalbėjo Šv. Kazimiero pa
rapijos vikaras kun. Antanas Noc- 
kūnas, MIC.

Visiems pasistiprinus rėmėjų 
paruoštais pietumis, programos 
vedėja supažindino publiką su 
soliste Angele Kiaušaite. Solistė 
padainavo: "Plaukia sau laivelis" - 
S. Šimkaus, "Žiburėlis" - Juozo 
Stankūno, "Močiute širdele" - Juo
zo Žilevičiaus, "Kada girdžiu aš 
dainą" - Salomėjos Čerienės, "Moti
nos valsas" - M. Vaitkevičiaus.

Antroje dalyje solistė dainavo 

Tėviškės" kvartetas iš Vilniaus koncertavo Clevelande.
V. Bacevičiaus nuotrauka

ir eilė kunigų. Vyskupas Paulius 
Baltakis, OFM, sakys ir pamokslą. 
Per mišias giedos parapijos choras, 
vadovaujamas vargonininkės Onos 
Valinskienės.

1:30 vai. popiet Maironio Parko 
puošnioje salėje vyks sukaktuvių 
pokylis, kurio pirmininkas Petras 
Molis. Pokylio programos vedėjas, 
sukaktuvių rengimo komiteto pir
mininkas Antanas Minikauskas - 
Miner. Apie Šv. Kazimiero parapi
ją lietuvių kalba žodį tars Petras 
Molis, anglų kalba - parapijos tary
bos pirmininkas Stephen VValin- 
sky Jr. J minėjimą pakviesta daug 
kunigų, miesto valdžios pareigūnų 

operų, operečių arijas ir keletą 
dainų anglų kalba. Solistei akom
panavo muz. Olga Keršytė. Teresė 
Miliauskaitė jas apdovanojo ro
žėmis.

Lietuvių Labdaros draugijos pir
mininkas Kazys Adomavičius la
bai įvertino seselių atliekamus dar
bus, kuriuos Maironio Parko vado
vybė visuomet remia. Savo ir žmo
nos Teresės vardu įteikė piniginę 
dovaną.

Atvyko ir keletas seselių. Vie
nuolijos vardu žodį tarė seselė Oli- 
veta, giliai įvertindama rėmėjų 
atliekamus darbus ištisus metus. 
Dėkojo visiems, ypač Maironio 
Parko pirm. Kaziui Adomavičiui ir 
visai vadovybei. Supažindino su 
šiuo laiku iš Lietuvos atvykusio
mis ir jų vienuolijoje besidarbuo
jančiomis seselėmis Ramute ir Ele- 

ir kitų.
Meninę programos dalį atliks 

vyrų grupė iš Bostono. Ją sudaro: 
tenorai Helmutas Lingertaitis, Nor
bertas Lingertaitis; baritonai: Bro
nius Banaitis, Ričardas Lizdenis; 
bosas: Gintas Simonaitis. Vadovė 
- muz. Daiva Matulionytė. Dai
nuos ir Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujamas vargoninin
kės Onos Valinskienės.

Sukaktuvių rengimo komitetas 
kviečia į sukaktuves ne tik para- 
piečius, bet ir visus nuo jos atsi
skyrusius, ypač jaunas šeimas, nes 
šie metai paskirti šeimų metais, 
tad grįžkite į tą gražią šeimą - Šv. 
Kazimiero parapiją, iš kurios dau
gelis išėjote į gyvenimą. Parapija - 
mūsų antrieji namai. Branginkime 
ją išėjusią 100 metų gyvavimo 
kelią, didžiuokimės ir junkimės į 
didesnį skaičių, o tada būsime 
pajėgesni ją ilgiau išlaikyti.

J. M.

nute. Trečioji iš jų (Pranutė) dirba 
su sesele Margarita Lemonte.

Renginyje dalyvavo ne vien se
selių darbų rėmėjai iš mūsų telki
nio. Buvo atvykusių ir iš Putnamo, 
Bostono, Providence - tai nepa- 
vargstantieji, kurie per daugelį 
metų atvyksta į seselių renginius. 
Atvyko preL V. Balčiūnas, prof. 
Č.Masaitis ir kiti iš Putnamo. Lie
tuvių parapijų Worcesterio klebo
nai kun. V. Parulis, MIC, kun. A. 
Volungis ir kun. a. Yankauskas. 
Buvo malonu svečių tarpe turėti 
Maironio Parko pirmininko Kazio 
Adomavičiaus sesutę ir jos vyrą, 
atvykusius iš Lietuvos.

Padėką reiškiame moterims, ruo- 
šusioms pietus, dirbusioms virtu
vėje, patarnavusioms prie stalų ir 
kitus darbus atlikusioms.

Padėka abiejų lietuvių parapijų 
klebonams: kun. V. Paruliui, MIC, 
ir kun. A. Volungiui, renginį garsi
nusiems parapijų biuleteniuose.

Gėrimės ir didžiuojamės, kad 
Naujojoje Anglijoje turime įsikūru
sias Nekalto Prasidėjimo Marijos 
vienuolijos seseles. Su dideliu pa
siaukojimu ir meile bei kantrybe 
jos įsteigė lietuvybės ir katalikybės 
tvirtovę, kurioje įvairiomis šventė
mis, ar kitomis progomis dažnai 
lankomės. Prisiminti verta ir jauni
mo auklėjimą vasaros stovykloje 
"Neringa", kuri šiais metais šventė 
25 metų įsteigimo sukaktį. Negali
ma pamiršti gyvenimo saulėlydžio 
sulaukusių žmonių, kurie seselių 
globojami arkiv. J. Matulaičio var
do namuose. J.M.

— Molėtą rajone, Giedrai
čiuose nuo lapkričio 3 d. Seimo 
narys Kazimieras Uoka numato 
pradėti neterminuotą bado akciją 
prieš Vilniaus biurokratų vykdomą 
Lietuvos pramonės ir ūkio griovi
mo politiką, prieš Seimo ir Vyriau
sybės daromas nepagrįstas ir na-
cionalinį orumą įžeidžiančias nuo
laidas Lietuvos nedraugams.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
Garbės teismo pranešimas

Su apgailestavimu pranešame, kad dr. Adolfas Damušis sveikatos 
sumetimais iš PLB Garbės teismo pasitraukia. Vieton jo, Garbės teismo 
nariu tampa dr. Petras Lukoševičius, iš Toronto, Ont., Kanados.

Pranešame taip pat, kad Garbės teismas renkasi spalio mėn. 22 d. 
aptarti skundą, gautą dėl "Lietuvos kovų ir kančių istorijos”. Ryšium su 
šiuo reikalu yra gauta nemaža laiškų, ir į juos nebus atskirai atsakoma.

Jeigu būtų kokių klausimų, prašau kreiptis į mane darbo valandomis 
šiuo telefonu: 708 605 - 6030.

Daina Kojelytė,
sekretorė

Dgytpna Beach, FL
Baigiantis vasarai vėl sukruto šis 

Floridos Atlanto pajūrio lietuvių 
telkinys. Rugsėjo 11 d. Amerikos 
Lietuvių Tautininkų sąjungos sky
rius suruošė tradicini Tautos Šven
tės minėjimą. Jis buvo pradėtas 
mišiomis Ormond Beach parapi
jos bažnyčioje ir tęsėsi salėje, kur 
minėjimo programai vadovavo 
žurnalistas Jurgis Janušaitis.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo ALT 
S-gos skyriaus pirmininkas Vytau
tas Abraitis. Jis pasakojo apie Lie
tuvoj įvykusį Tautinės Sąjungos 
kongresą, Tautos šventės reikšmę 
ir apie bendrus įspūdžius Lietuvoj. 
Kaip ir dauguma tėvynę aplankiu
sių, V. Abraitis pastebėjo sunkų 
pensininkų bei valstiečių gyveni
mą, "neklystančios" valdžios abe
jingumą ir politinius kivirčus.

Rugsėjo 27 d. Daytona Beach 
Lietuvių Bendruomenės apylinkės 
valdyba buvo pakvietusi Floridoje 
besilankantį Vilniaus dailės muzie
jaus tautinės muzikos ansamblį 
"Kanklės". Kurie turėjo laimės pa
matyti ir išgirsti šią muzikos ir 
dainos grupę, išsinešė neužmiršta
mą įspūdį. Jauni ir gabūs lietu
viškų muzikos instrumentų vir

Lavvrence, JVfA

Lietuvių šimtmečio minėjimas
Lavvrence, MA, veikia "Immigrant City Archives" įstaiga, kuri domisi 

savo miesto ir apylinkių gyventojais, atvykusiais iš įvairių kraštų. 
Netolimoje praeityje buvo suorganizuotos aštuonių tautybių jubi
liejinės iškilmės su įvairiais renginiais ir parodomis.

Artėjant 100 metų sukakčiai kaip lietuviai įsikūrė Lavvrence, MA, ir 
aplinkiniuose miestuose, "Immigrant City Archives" įstaiga spalio mėnesį 
paskyrė lietuviams. Sudarytas ir "Lithuanian Heritage Celebration" 
komitetas: pirm. Jonas Stundza, Amelia Stundza, Marion Hobitz, Joan 
Lisauskas, Olga Veckys.

Per 5 šeštadienius (visada 2 vai. popiet) numatomi įvairūs renginiai:
Spalio 15 d. - Immigrant City Archives - lietuviškų kolekcijų 

apžiūrėjimas.
Spalio 22 d. • Lavvrence Public Library - pianisto Vyto J. Bakšio 

koncertas. Programoje Gaidelio, Gudauskienės, Alkan ir kitų kompozi
torių kūriniai.

Spalio 29 d. - Lavvrence Heritage State Park patalpose lietuviškos 
virtuvės patiekalų demonstravimas.

Lapkričio 5 d. - Lavvrence Heritage State Park patalpose - lietuviškų 
Kalėdų demonstravimas.

Lapkričio 6 d., sekmadienį - Festivalio uždarymas su vaišėmis kvies
tiniams svečiams. A.D.

tuozai atliko tokią puikią kanklių , 
skudučių, birbynių, ir lumzdelių 
mozaiką, kuri nepadarytų gėdos ir 
rinktinių klausytojų tarpe.

"Kanklių" ansambliui vadovavo 
muzikos prof. Lina Naikelienė, 
grojo ir dainavo Virginija Alens- 
kienė, Aušrelė Juškevičienė, Kasty
tis Mikiška ir Eugenijus Čiplys. 
Solo dainas pasigėrėtinai atliko 
Regina Šilinskaitė. LB Daytona 
apylinkes valdybos pirmininkė dr. 
Birutė Preikštienė padėkos žodyje 
džiaugėsi tokiu gražiu koncertu ir 
svečiams palinkėjo sėkmės jų to
limesnėje viešnagėje lietuvių tel
kiniuose. Tolimesniam Daytona 
Beach akiratyje numatoma daly
vauti vietinės parapijos "Oktober- 
fest" šventėje. Dainos grupė "Sie
tynas" mokosi muz. Antano Skri
dulio iš Lietuvos atvežtų naujų 
dainų. Lietuvių Klubas ruošiasi sa
vo mėnesiniams pabendravimams 
bei ateinančių metų veiklai. "Sau
lutės" rėmėjų grupė ieško pagalbos 
labdarai. Bendruomenės apylinkės 
valdyba jau planuoja Floridos 
apygardos suvažiavimą, kuris įvyks 
kitų metų vasario 24 - 25 dieno
mis. Alg. Š. 

viešbutyje, Cicero Avė. ir 94th St., 
Chicagoje.

- Inž. Julius Jodelė, Hermosa 
Beach, CA, pavasario semestrui 
išvyksta dėstyti Kauno Technologi
jos universitete "Kūrybinio kons
travimo" kursą. Savo profesinėje 
veikloje J. Jodelė yra atlikęs daugelį 
mokslinių sprendimų ypač erdvių 
tyrinėjimų srityje. Inž. Jodelė yra 
dirbęs ir vadovavęs moksliniams 
projektams Hughes Aircraft, Mag- 
navox ir Analog Technology ben
drovėse.

- Solistas Stasys Povilaitis, 
po pasirodymų Chicagos Jaunimo 
Centre, Washingtone, Detroite, 
Bostone ir Hartforde, vėl sugrįžo į 
Chicagą. Šį kartą dainavo "Sek
lyčioje", Šaulių namuose, "Play- 
house" ir Lietuvių centre Lemon
te.

- Los Angeles, CA, Lietuvių 
Fronto Bičiulių sambūrio naują 
1995 m. valdybą sudaro Juozas 
Pupius (pirm.), Algis Raulinaitis ir 
Kazys Šakys. Naujoji valdyba jau 
ruošia poeto Bernardo Bazdžionio 
literatūros vakarą gruodžio 4 d. 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėje. 1995 m. sausio 28 - 29 
dienomis numatomas politinių 
studijų savaitgalis tema "Pilnutinės 
demokratijos keliu į Lietuvą".

- Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės darbuotojų suva
žiavimas įvyks lapkričio 4 - 6 dieno
mis Hūttenfelde, Vasario 16-osios 
gimnazijoje. Suvažiavimo metu 
planuojama paminėti išeivijos 50 
metų sukaktį ir pasvarstyti Bend
ruomenės ateities uždavinius.

- Lietuvių Operos, veikiančios 
Chicagoje, valdybą šiuo metu su
daro: Vytautas Radžius - pirminin
kas, Jonė Bobinienė - vicepirminin
kė, Algirdas Putrius - iždininkas. 
Dalia Stankaitienė - sekretorė, Jur
gis Vidžiūnas, Vytautas Aukštuo
lis, Eglė Rūkštelytė - Sundstrom ir 
Romas Burneikis -vicepirmininkai 
įvairioms pareigoms. Operos cho
ras jau pradėjo repetuoti G. Bizet 
"Perlų žvejų" operą.

— Kęstučio Laskausko 
rūpesčiu paruošiama greito susi
žinojimo telefoninė informacija 
(Hotline), gyvuojanti jau daugiau 
kaip 10 metų, turi didelį pasi
sekimą tarp Baltimorės ir Wa- 
shingtono lietuvių. Paskambinus 
telefonu 410 247 - 3509, galima 
lietuviškai ir angliškai išgirsti nau
jausias žinias iš tų apylinkių lietu
viu gyvenimo ir bendrai iš Lietu
vos. Laskauskas jau keliasdešimt 
metų darbuojasi Baltimorės lietu
vių radijo valandėlės programoje, 
kurią anksčiau vedė kartu su Al
bertu Juškum, o jam mirus, vado
vauja pats vienas. Jo radijo pro
grama girdima sekmadieniais 
10:30 -11 vai. ryto 750 AM banga.
- LA.M.A. (Lietuvių Ameriko

je Medikų Asociacija) planuoja 
suvažiavimą ir slidinėjimo išvyką 
1995 m. vasario 3-11 dienomis 
Zermont, Šveicarijoje. Akademinę 
programą tvarko dr. Edis Razma.



DARBININKUI
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai atsiuntę 
metinę prenumeratą, prisidėję au
komis laikraščiui stiprinti ir atsi
lyginę už įvairius patarnavimus ar 
metinį kalendorių:

Po 40 dol.: Jurgis Oniūnas, 
London, England.

Po 28 dol.: Birutė Podleckis, 
Linden, NJ.

Po 25 dol: Bronė Sirvinskas, 
North Hollywood, CA;

Po 20 dol.: Angelė Jonynas, 
Meriden, CT; Stasė Kavaliūnas, 
New Smyma Beach, FL; V. Bik- 
nevičius, Seminole, FL; B. Andra- 
siunas, Orland Park, IL; V. Gry
bauskas, Brockton, MA; Antonia 
M. Wackell, Worcester, MA; Rev. 
V. Kriščiunevičius,Southfield, MA; 
Anelė Pietaris, Clark, NJ; Danutė 
Bobelis, Massapeęua, N Y; A. Kan- 
takevicius, Richmond H III, N Y; Dr. 
J. A. Gylys, Toledo, OH.

Po 15 dol.: D. M. Snarskis, 
Thompson, CT; A.Melaika, Athol, 
MA; Mrs. M. J. Liauba, Cincinnati, 
OH.

Po 10 dol.: A. Starolis, Betha- 
ny, CT; Vcl. Kronkaitis, New Ha- 

šypsniai
Tikras amerikietis Brazilijos kavą. Bute Danijos bal- 

Vairuoja švedišką automobilį, j dai. Itališkas kostiumas. Rašo ant 
kurį pila arabišką benziną. Geria airiško popieriaus su Japonijoj ga

PAPIGINTOS KAINOS j VILNIŲ 
Š| RUDENI ir ŽIEMĄ

Spalio Lapkričio - 
mėn. kovomėn.

Iš New York, Boston nuo $725.00 $580.00
Philadelphia, Washington $760.00 $660.00
Cleveland, Chicago, Florida $800.00 $700.00
Los Angeles, San Francisco, Seattle $900.00 $800.00

Kainos truputį brangesnės Kalėdų laikotarpyje.
- Mes siūlome keliones laivu ir skrydžius į Karibų salas -

AIREX TRAVEL AGENCY
382 Broad Avė 

Leonia, NJ 07605
(201) 944-1273 (800) 955-7370 (201) 947-2189

VILTIS UTHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
nrnPKTJ 366 West Broadway> Boston, MA 02127 
(HUrlS) TEL . (617) 269-4455

TIESIOGINIAI SIUNTINIAI
IŠ BOSTONO I VILNIŲ

□ Siuntinių Agentūra VILTIS pristato siuntinius žmonėms asmeniškai į namus per vieną mėnesį.
CJ Minimalus mokestis už persiuntimą yra $25.
□ Rudens sezono persiuntimui taikoma nuolaida - 1 svaro kaina nuo 69 centų.
□ Visi siuntiniai apdraudžiami. Muitų nėra.
□ VILTIS ir toliau tęsia pagalbos siuntinių organizavimo programą - VILTIES DOVANA. Aukotojas

gali asmeniškai paremti vargstančią Lietuvos šeimą, Sibiro tremtinį, vienišą žmogų.
Siuntinius lapkričio mėnesi priimsime šiuose miestuose:

BRIDGEPORT,CT lapkričio4d. 7-8val. p.p
ATH0L-GARDNER, MA lapkričio 5 d. 9-10 vai. ryto
Gardner Littiuanian Outing Assoc., 13 Airport Rd., Gardner, MA (508) 632-5507
WORCE$TER, MA lapkričio 5 d. 11 - 3 vai. p.p.
Maironis park (508) 753-7232
BROOKLYN, NY lapkričio 5 d. 12 - 4 vai. p.p.
Darbininkas - Franciscan Fathers, 341 Highland Blvd, Brooklyn. NY
ANTRACITE REGION, PA lapkričio 6 ir 7 d.
CAPECOD, MA lapkričio9 d. 3-5 vai. p.p.
OurLody of Victory Parish, 230 S. Main St., Centerville, MA (508) 775-5744
PROVIDENCE, Rl lapkričio 9 d. 6.30 - 8 vai. p.p.
Uthuonian Club, 475 Smith St., Providence. Rl (401) 621-1132
BROCKTON, MA lapkričio 10 d. 3.30-6 vai. p.p
St. Cosimirs Uth. Church HaH (508) 586-2226
LOWELL, MA lapkričio 11d. 11 -1 vai. p.p.
DLKV Uthuanian Club, 447 Central St., Lowell, MA (508) 459-7381
LAWRENCE, MA lapkričio 11d. 2 - 4 vai. p.p.
St. Francis Uthuanion Church Hali, 94 Bradford St., Lavvrence, MA (508) 687-7356
NASHUA, NH lapkričio 11 d. 5 - 6 vai. p.p.
St. Cosimirs Uthuanian Church HaH, 119Temple St., Nashua, NH (603) 882-1317
WATERBURY, CT lapkričio 12 d. 9-11 vai. ryto
St. Joseph's Church Hali, 29 John St„ Woterbury, CT (203) 754-1557
HARTFORD, CT lapkričio 12 d. 1-3 vai. p.p.
HolyTrinlty Uthuanian Church Hali, 53 Capital Avė , Hartford, CT (203) 246-4162 
PUTNAM, CT lapkričio 12 d. 4.30 - 6.30 vai. p.p.
Slstersof Immaculate Conception, 600 Liberty Avė., Putnam, Ct (203) 928-7955

«• Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:
(617) 269 - 4455

Gintaras Karosas, Vytautas Bazikas, Marius Vilkas ir VILTIES ŠTABAS

ven, CT; Maria Klemas, S. Pasade- 
na, FL; S. Strasevičius, Chicago, IL; 
P. Plestys, Chicago, IL; Ed. Saka
lauskas, Ellicott City, MD; R. Peru
kas, East Nonvich, NY; Konstanci
ja Krivickienė, Richmond HI11, NY; 
Zinaida Vishnevsky, Malvem, OH; 
J. Kronkaitis, Annandale, VA.

Po 5 dol.: Zofija Rukstele, Sun 
City, AZ; B. Prasauskas, Lomita, 
CA; J. Seidys, Montreal, Canada; 
Th. Jennings, Berlin, CT; Aleksand
ra Pakalka, Putnam, CT; V. Bražė
nas, Bonita Springs, FL; Margaret 
Vildzius, Bethesda, MD; Juoze 
Lapsys, Dedham, MA; D. de Sa 
Pereira, New Bedford, MA; A. Pali
ulis, Saugus, MA; V. Abramavid- 
us, Worcester, MA; A. Pragulba, 
Highland Park, MI; Vida Glaser, 
VVoodcliff Lake, NJ; L. Žitkevičius, 
Brooklyn, NY; Alf. Mažeika, Ja- 
maica, NY; Anna Linkonis, Mid- 
dle Village, NY.

Už kiekvieną auką 
nuoširdžiai dėkojame.
Darbininko Administracija 

mintu paišeliu. Dėvi Ispanijoj pa
darytus batus. Marškiniai pasiū
ti Formozoj, Piet. Korėjoj ar Hong- 
Konge.

Dejuoja, kad nėra darbo ir pin
igų, nes esą jie užsieniuose.

Laimėjo karą
Vienas vokietis atsisakė savo pi

lietybės ir tapo britų piliečiu.
- Ką gi čia laimėjai? - primygti

nai paklausė kitas tautietis.
- Na, tikras dalykas, - atsakė 

buvęs vokietis, - aš dabar laimėjau 
antrąjį pasaulinį karą.

Geras kaimynas
- Jūsų šuo surijo mano viščiuką!
- Ačiū, kad perspėjote. Šiandien 

vakare neduosiu jam ėsti.

Šventojoj žemėj
Škotas nuvyko į Šventąją žemę 

ir vaikšto Galilėjos ežero pakran
tėse.

Prie jo priėjo luoto savininkas ir 
pasiūlė perkelti jį į kitą ežero pusę.

- Kiek kaštuos? - paklausė ško
tas.

- Pusę kronos, - atsakė valtinin
kas.

- Pusę kronos?! - sušuko pasipik
tinęs škotas. Už perkėlimą per tokį 
mažą ežerėlį.

- O, taip, juk tai yra ežeras, per 
kurį ėjo jūsų Išganytojas Jėzus Kris
tus.

- Žinoma, - atsakė škotas, - kai 
šitokios kainos, ką Jis kita turėjo 
daryti.

įtarimui išvengti
Jauna pora keliauja į povestu

vinę kelionę, ir jaunoji žmona 
aerodrome sako:

- Žinai, Pauliau, nenoriu, kad 
žmonės suprastų, jog mes jau
navedžiai.

- Gerai, atsako Paulius - tada 
paimk nešti didįjį lagaminą.

Sunkus pasirinkimas
- Nežinau ką daryti, - sako medi

cinos studentė savo draugei, - ar 
studijuoti mediciną ir būti panele 
daktare, ar baigti suktis prie do
cento ir būti ponia daktariene.

Sėkminga profesija
Policijos valdininkas klausinėjo 

banko kasininkę, kuri jau trečią 
kartą prie langelio apiplėšta to 
paties įsibrovėlio, ar ji bus pa
stebėjusi ką nors ypatinga to plėši
ko išvaizdoj.

- Taip viršininke, - aiškino kas
ininkė, - jis kiekvieną kartą atrodė 
vis geriau apsirengęs.

Prašymo vertė
- Mama, - krykštė jaunoji nuota

ka. - Povilas tiesiog nuostabus! Jis 
man duoda viską, ko tik prašau.

- Tatai tik rodo, dukrele, jog tu 
dar pakankamai neprašei, - pa
stebėjo motina.

Lažybos
- Buvau susiderėjęs su žmona iš 

5 dolerių, kad per savaitę numesiu 
5 svarus. Bet po savaitės numečiau 
tik 5 dolerius, - guodėsi nutukėlis 
kaimynui.

Pilotas
Mokytoja liepė vaikam nupiešti 

paveikslą Šv. Rašto teksto ilius
tracijai. Maža mokinukė sugrįžo 
su savo nupieštu lėktuvu, kuriame 
sėdėjo vyras, moteris, kūdikis ir 
pilotas.

- Kas čia dabar? - klausia moky
toja.

- Tai lėkimas į Egiptą, - ėmė 
aiškinti mažytė., - Čia Marija, 
Juozapas, kūdikėlis Jėzulis, o čia, 
va, Ponto pilotas.

0 PH^RMACY 0

VVm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 
Tel.: 296 4130

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite 
trijų kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti. 
Darbininko administracijai 

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

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

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

(201) 592-8780(800) 654-2432

NAUJOS KNYGOS
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga - "Tautos sukilimas 1941", 

pirmoji dalis "Be šūvio". Autorius Pilypas Narutis, pats organizavęs 
sukilimą, aprašo savo kartos pastangas aršioje lietuvių tautos kovoje su 
okupantais atgauti laisvę. Apima laikotarpį nuo 1940 m. iki 1941 m. 
birželio 23 d. Knyga turi 404 psl. Spalvotas vršelis A. Sutkuvienės. 
Gaunama "Darbininko" administracijoje. Kaina 17 dol. Persiuntimas - 
1.50 dol.

"Vidurnakčio sargyboje" II. Autorius Vytautas Vaitiekūnas. Išlei
do I Laisvę Fondas 1994. Tai Vytauto Vaitiekūno raštų antrasis tomas. 
Redagavo Antanas Sabalis. Suskirstyta į 5 skyrius: Metinės politinės 
apžvalgos (1974,1977,1979,1981 ir 1982m.); Krikščioniškoji socialinė 
etika; Lietuvos praeities vaizdai; Išeivijos rūpesčiai; Netolimos praeities 
vaizdai. 374 psl. Kaina 10 dol. Persiuntimas 1.50.

Dėdės Šamo žemėje. Pažintis su Amerika (JAV). Autorius Vincas 
Šalčiūnas. Lietuvoje išleista 336 psl. knyga, yra apie 90 nuotraukų. 
Įdomios medžiagos bei faktų rinkinys apie JAV istoriją, gamtą, 
ekonomiką kultūra ir kt. Knyga skirta Lietuvos žmonėms, bet gali būti 
naudinga visiems, kurie neturėjo progos Ameriką artimiau pažinti. 
Kaina 13.50 dol. su persiuntimu.

STATEN ISLAND 
tai žalumoje paskendusi sala, 

tarp Manhattan, Brooklyn ir New Jersey, 
siūlo Jums miesto gėrybes ir užmiesčio aplinką. 
Aš padėsiu surasti Jums namą pagal Jūsų skonį ir 

Jūsų finansines galimybes.
Kalbu lietuviškai.

Skambinti:
Office (718) 979-3333 - prašyti Liną 
Home (718) 987-6407

VITALE SUNSHINE REALTY 
1444 Richmond Rd.

Staten Island, NY 10304

irs EASY TO 
BANK BYąg^ 
MAIL.
The South Boston Savings 
Bank’s famous pestage paid 
both ways bank by mali 
plan is easy, convenient 
and sensibie.
When the bank recatves your savings or 
checking account transaction it’s 
processed and maited back to you the 
šame day. Thousands of our customers 
have enįcyed this free Service for years.

When you bank by mari, the South 
Boston Savings Bank is as etose as the 
nearest maH box.

Open an account today by filling out the 
coupon betow or vėrting one of our conve- 
nientty located offices.

PAYTHE 
POSTAGE 

BOTH 
WAYS!

(South Boston}]
/Savings Bankv

South Bo«ton 337-1060

OUMCY OFRCE

366 Cftectnu! St 
44^X32-0

WtST ROXMJRY
1833 Centre S<

47M660



Bostonietis Gintaras Karosas ir prel. K. Vasiliauskas iš Vilniaus 
apžiūri Bostono miestą- Bostone rugsėjo 25 d. įvyko prel. K. 
Vasiliausko pagerbimas. Ed. Šulaičio nuotrauka

Dr. Kenneth Leavvit iš Wilmington, MA, ir dr. S. Špokevičius 
iš Viniaus, kurie Vilniuje įsteigė didelę kliniką, per "Lietuviš
kos sodybos" Bostone atidarymą kalbasi su šv. Petro parapi
jos klekonu kun. A. Kontautu.

Ed. Šulaičio nuotrauka

A.t A.
VINCUI BLAŽAIČIUI

staiga mirus, reiškiame giliausią užuojautą 
jo žmonai Birutei Blažaitienei ir kitiems ar
timiesiems.

Daktaras Paulius Švitra 
Petras ir Izabelė Švitra

A.t A.
PRANUI KASPARAIČIUI
mirus, gilią užuojautą reiškiame broliams Jonui 
ir Kazimierui ir kartu liūdime.

Genovaitė Bitėnienė su šeima

PADĖKA

A.t A.
HENRIKAS BITĖNAS

1994 m. rugpjūčio 6 d. iš mūsų tarpo atsiskyrė ir amžinybėn 
Iškeliavo sunkiai Ir ilgai sirgęs, mylimas ir brangus vyras Ir sūnų 
tėvas. Tegul gailestingas Dievas suteikia Jam amžinę ramybę. 
Jo gyvenimas šioje žemėje buvo apdovanotas meile ir 
džiaugsmu. Jo meilė Lietuvai niekada neužgeso Ir jis mirė 
žinodamas, kad Lietuva yra laisva.

Mes nuoširdžiai dėkojame giminėms ir draugams, dalyva
vusiems šermenyse ir laidotuvėse, išreiškuslems užuojautas, 
atsluntuslems gėles, užprašiusiems mišias ir aukojusiems Šarū
no Marčiuliono Vaikų Fondui. Dėkojame p. K. Kaspariūnui už 
taip jautriai pasakytų atsisveikinimo kalbų. Nuoširdžiai dėko
jame kun. Petrui Aųulno už lietuviškas gedulingas milas Ir už 
maldas prie kapo. Padėka Aldonai Noakaltei-Pintsch už skai
tymus mišių metu. Gili padėka Juliui Veblaičiui už išsamų 
velionio asmeninio gyvenimo ir visuomeninės veiklos apibūdi
nimų spaudoje.

Esame visiems, visiems. Iš visos širdies dėkingi Ir prašome 
gerojo Dievo palaimos.

Nuliūdę:
žmona Genovaitė ir sūnūs: Algimantas, Vytautas, 

Rimantas ir Arūnas su šeimomis.

Bostone buvo didelė šventė
Tokio renginio Bostone jau se

niai nebuvokalbėjo bostoniečiai 
po dvi dienas (rugsėjo 24 - 25) 
įvykusios šventės. Tai, iš tiesų, 
nebuvo eilinis įvykis, ypatingai 
žinant, kad lietuvių skaičius Bos
tone, panašiai kaip ir kitose JAV 
kolonijose, yra gerokai sumažėjęs, 
o taip pat ir renginių lankomumas 
yra gana kuklus.

Kuomet Gintaras Karosas, jau- • 
nas ir veiklus Bostone gyvenantis 
vyras, sugalvojo įgyvendinti savo 
seną svajonę - "Lietvišką sodybą", 
daugelis abejojo jos reikalingumu 
ir praktiškumu. Tačiau, kaip sugal
vojo - taip ir padarė. Ir rugsėjo 24 
d. popietėje Bostono lietuvių pilie
čių klubo didžiulio (4 aukštų) 
pastato pirmame aukšte atsivėrė 
neregėti dalykai. Daugelis į atidary
mą atėjusių tautiečių kalbėjo, kad 
panašaus dalyko niekur Ameriko
je nėra matę ir tokį projektą dar 
niekas čia nebuvo iki šiolei realiza
vęs.

Rugsėjo 24 d. pavakarėje įvyko 
šios sodybos iškilmingas atidary
mas. Į šias iškilmes specialiai iš 
Lietuvos buvo pakviestas Vilniaus 
arkikatedros klebonas ir Vilniaus 
kunigų seminarijos rektorius prel. 
K. Vasiliauskas, kuris pašventino 
pačią sodybą, o taip pat tarė gražų 
sveikinimo žodį. Čia dalyvavo ir 
vietinės lietuvių Šv. Petro parapi
jos klebonas kun. A. Kontautas (jis 
yra Amerikos lietuvių kunigų drau
gijos - "Kunigų vienybės" pirminin
kas), kuris irgi nuoširdžiai sveiki
no šios sodybos sumanytoją bei 
realizuotoją. Dar kalbėjo Bostono 
lietuvių piliečių klubo pirm. A. 
Skabeikis, o taip pat ir kiti svečiai.

įdomu čia buvo išgirsti prane
šimą iš Vilniuje, Antakalnio ligoni
nės komplekse esančios naujai 
atidarytos "Baltic-American Medi-

cal & Surgical" klinikos įsteigėjo 
dr. K. Leavitt iš Bostono ir jo tal
kininko - dr. S. Špokevičiaus iš 
Vilniaus, dabar besistažuojančio 
Amerikoje. Dr. K. Leavitt, kuris 
anksčiau Lietuvos nėra matęs, da
bar panūdo likusią gyvenimo dalį 
praleisti Lietuvoje, besidarbuojant 
Lietuvos gyventojų sveikatingumo 
stiprinime. Beje, sekančią dieną 
įvykusiame prel. K. Vasiliausko 
pagerbime jis pareiškė, jog prel. K. 
Vasiliauskas bus nemokamai toje 
klinikoje gydomas. Visai atidary
mo programai sumaniai vadovavo 
Viltė Karosienė, sodybos projekto 
sumanytojo Gintaro žmona.

Po sodybos pašventinimo ir ati
darymo iškilmių publika persikėlė 
į pastato trečiąjį aukštą, kur buvo 
pramoginė programa. Čia pasirodė 
Lietuvos estrados veteranas Stasys 
Povilaitis, kuris dar tik pirmą kartą 
dainavo Bostono lietuviams, nežiū
rint, kad nuo praėjusių metų ru
dens į JAV atvyksta jau trečią kartą 
ir spėjo padainuoti daugelio lietu
vių kolonijų gyventojams. Stasys 

z Povilaitis čia buvo šiltai bosto
niečių sutiktas, o jo dainos paly
dėtos gausiais plojimais. Be to, čia 
susirinkusius palinksmino ir nese- 

? niai iš Lietuvos atvykęs muzikas
Romas Telšinskas.

Antrosios iškilmių dienos pro
grama buvo pradėta mišiomis Šv. 
Petro lietuvių parapijoje (ji šiemet 
mini savo 90-ją sukaktį), kur 
svečias iš Lietuvos, prel. K. Vasi
liauskas pasakė prasmingą pa
mokslą. Jis gausiai susirinkusiems 
tikintiesiems kalbėjo: "Esu laimin
gas galėdamas dalyvauti jūsų tarpe 
ir pasveikinti jus už meilę, didelį 
dėmesį Lietuvai. Jūs guodėte mūsų 
tėvynę, einančią didelio skausmo 
keliu", - sakė pamokslininkas, dar 
pridėdamas, kad anksčiau Lietuva

Raupsuotieji - pagydomi
Jau eilė metų minima pasaulinė raupsuotųjų diena. Sąvoka "raupuo

tasis" šnekamojoje kalboje reiškia negados ištiktą, iš visuomenės pašalintą 
žmogų. Tokia termino "raupsuotasis" semantika susiformavo dėl raupsų 
ligos pasekmių. Iš Šventojo Rašto žinome apie žydų įstatymą, pagal kurį 
raupsais sergantys žmonės negalėjo bendrauti su sveikaisiais, o kito 
žmogaus užkrėtimas raupsų liga buvo laikomas sunkiu nusikaltimu.

Šiandien raupsai yra visiškai pagydomi. Jau senokai buvo išrasti 
skiepai, kurie apsaugo žmogaus organizmą nuo apsikrėtimo "Mycobac- 
terium leprae" - šios ligos bacila. Tačiau, nepaisant dabartinės medici
nos gebėjimo sėkmingai kovoti su raupsais raupsuotųjų pasaulyje šiuo 
metu yra apie 6 milijonus. Prie šio skaičiaus dar reikia pridėti daugiau 
negu 4 milijonus pagijusių, tačiau turinčių sunkiai panaikinamas, 
besergant įvykusias kūno deformacijas.

Pati veiksmingiausia kovos su raupsais priemonė yra apsaugantys 
skiepijimai. Galima pagyti ir apsikrėtus. Tačiau šiuo atveju ne visuomet 
galima išvengti pašalinių fizinių traumų, nes raupsų liga progresuo
dama dažnai nepataisomai deformuoja odą ir kaulus.

Šiais laikais raupsais sergama tik dėl skurdo ir dėl elementariausių 
sveikatos apsaugos struktūrų bei higienos priemonių stokos. Beveik visi 
šia liga sergantys žmonės gyvena Indijoje, Bangladeše, Birmoje, Indone
zijoje, Brazilijoje, Sudane ir Nigerijoje. Visi be išimties priklauso pa
tiems skurdžiausiems visuomenės sluoksniams.

Bažnyčios karitatyvinėje misijoje nuo neatmenamų laikų daugiausiai 
dėmesio skiriama raupsuotiesiems. Apie tai liudija net keliolika šventųjų 
ir palaimintųjų, kurie į altorių garbę buvo iškelti už tai, kad jėgas ir 
gyvybę paaukojo slaugydami sergančius raupsais. VRLS

Neteisybė, kad vysta radastos: 
AS regiu jas vaivorykštės raštuos. 
Ir kapu begalinėj.
Ir padangių mėlynėj.

A.t A.
ZENONA RAJAUSKAITĖ - 

ŽITKEVIČIENĖ
mūsų mylima žmona ir motina, | tą nevystančių gėlių 
pasaulį iškeliavo prieš trejus metus. Spalio 22-qjq, jos 
iškeliavimo dieną, pranciškonų vienuolyne Brook- 
lyne bus aukojamos mišios už jos vėlę. Prašome 
prisiminti ją savo maldose.

Vyras Leonardas ir sūnus Eugenijus 

kentė fizinį genocidą, o dabar dar 
tebekenčia dvasinį.

Sekmadienio popietėje įvyko 
Sibiro kankinio prel. Vasiliausko 
pagerbimo iškilmės didžiojoje sa
lėje, kuri sutraukė apie 250 lie
tuvių ir net kitataučių, kurie spėjo 
pamėgti Lietuvą ir lietuvius. Čia 
buvo paberta nemaža žodžių prela
to adresu, buvo sveikintojų ir iš 
kitų vietovių, net ir Chicagos. 
Dalyvavo 9 lietuviai kunigai iš 
aplinkinių parapijų. Vėl gražiai 
kalbėjo pats svečias iš Vilniaus, o 
jo žodžius į anglų kalbą vertė kun. 
V. Volkavičius.

Gintaras Karosas yra daug veikęs 
lietuvių jaunimo tarpe Amerikoje, 
redagavęs jų leidinį, vadovavęs

kitoms lietuvių bendrovėms. Jo 
firma gamino lipinukus su intri
guojančiais išsireiškimais ir vaiz
dais, kurie pykindavo komunis
tinės valdžios žmones Lietuvoje.

Dabar jo įstaiga, įsikūrusi 386 
West Broadvvay Bostone, yra vie
na iš pagrindinių vietų Bostone, 
kur lietuvis ar kitatautis gali gauti 
informaciją apie Lietuvą, įsigyti 
reikiamų lietuviškų dovanų, nu
sipirkti knygų apie Lietuvą ir kt. 
Čia kreipiasi žmonės įvairiais rei
kalais, kartais net sunkiai įtikėti
nais. Gintaras Karosas dažnai vi
siems sugeba padėti. Jo darbų ir 
užsimojimų nuoširdžia talkininke 
yra jo žmona - Viltė Vilkaitė.

Edvardas Šulaitis

Kompozitorius Bronius Budriunas. V. Fledzinsko nuotrauka

Mirė kompozitorius 
Bronius Budriūnas

Trys broliai Budriūnai, visi muzikai, gimė Biržų apskrityje, Pabiržėje.
Motiejus Budriūnas gimė 1898 m. rugsėjo 22 d., o mirė 1969 m. 

sausio mėn. Memmingene, Vokietijoje.
Antanas Budriūnas gimė 1902 m. rugsėjo 20 d., o mirė 1966 m. spalio 

5 d. Vilniuje.
Jauniausias iš jų, bet ilgiausiai gyvenęs, Bronius Budriūns gimė 1909 

m. liepos 29 d., o mirė 1994 spalio 11d. Los Angeles, CA.

Bronius Budriūnas muzikos studijas pradėjo ir tęsė 1925 - 1938 m.
Kauno konservatorijoje ir baigė chorvedybos, kapelmeisterių ir kom
pozicijos klases. Pasitraukęs iš Lietuvos, studijas dar gilino Regensburge 
ir Stuttgarte.

Prieš išvykdamas iš Lietuvos buvo Kaišiadorių gimnazijos, Kauno IV 
gimnazijos mokytojas, Dotnuvos Žemės Ūkio akademijos lektorius, 
1940 - 1941 m. Vilniaus filharmonijos choro meno vadovas ir dirigen
tas, 1941 - 1944 m. Vilniaus muzikos mokyklos mokytojas ir tuo pačiu 
laiku Šv. Jono bažnyčios vargonininkas, 1942 - 1944 m. Vilniaus operos 
vyriausias chormeisteris.

Į Amerikos Jungtines Valstijas atvyko 1949 m. ir reiškėsi Detroito 
lietuvių tarpe kaip choro ir Budriūno vardo vyrų kvarteto vadovas. Nuo 
1953 m. buvo Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
vargonininkas, choro vadovas, o taip pat turėjo ir privačią dainavimo 
ir fortepijono studiją.

1946 m. buvo vyriausiuoju dirigentu Lietuvių Dainos šventėje Wūrz- 
burge, Vokietijoje. Veikliai reiškėsi JAV ir Kanados Lietuvių Dainų 
šventėse.

Parašė per 40 kūrinių chorui, solo, fortepijonui, styginį kvartetą, 
simfoninę poemą orkestrui, smuikui - "Raudą". Laimėjo Amerikos 
Lietuvių Vargonininkų - Muzikų kompozicijų konkurse (1948 m.) 
antrąją premiją už dainą "O, Nemune". "Laiškų Lietuviams" žurnalo 
premiją laimėjo jo sukurtos lietuviškos mišios šv. Kazimiero garbei 
(išleistos 1967 m.).

Savo kūryboje daugiausia pasisekimo susilaukė savo kantatomis. I tą 
žanrą buvo pasukęs jau ankstyvesne daina "Mano protėvių žemė" 
(žodžiai B. Brazdžionio), 1967 m. sukūrė lietuviui mokytojui pagerbti 
kantatą "Lietuvos šviesos keliu" (žodžiai B. Brazdžionio). Trečioji kan
tata "Gintaro šalies baladė“ (žodžiai E. Tumienės) atlikta Los Angeles, 
CA, 1968 m.

atlanta LE, Ine.
800 - 775 - SEND ▼ 914 - 258 - 5133

Skubus ir patikimas siuntinių persiuntimas
j LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ. 
Žemos patarnavimų kainos, greitas, paslaugus servi

sas, garantuotas siuntinių saugumas, labdaros siun
tinių persiuntimas.

NAUJOVĖ: CT, NY, NJ valstijose gyvenantiems siūlo
mas siuntinių paėmimas iš namų!!!

JUMS patogiu laiku, JUMS patogią dieną, j JUMS 
patogią vietą MŪSŲ atstovas atvyks paimti JŪSŲ siun
tinių. 24 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę, 365 
dienas j metus!
SKAMBINKITE MUMS NEMOKAMU telefonu

1 - 800 - 775 - 7363
arba kreipkitės į MŪSŲ atstovą N.Y. valstijoje tel:

1 - 914 - 258 - 5133

10/21 FRID

10/25 TUES

OCTOBER PICK-UEJSCHEIWLE 
11-1 PM 
2-3 PM
11- 12noon 
2-3 PM 
10-11 AM
12- 1 PM

KEAR.NY, NJ 
PATERSON, NJ 
PUTNAM, CT 
NEVV BRITAIN, CT 
NE W ARK, NJ 
BROOKLYN, NY

10/27 THURS 
10/29 SAT

J



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjungos valdy
ba ir New Yorko Lietuvių Katali
kių Moterų Kultūros Draugija 
maloniai kviečia lietuvių organiza
cijas ir visuomenę drauge paminė
ti tarptautinius šeimos metus spa
lio 29 d., šeštadienį, 3 v. popiet 
Kultūros Židinio patalpose. Iškil
mingos pamaldos Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje bus spalio 30 
d., sekmadienį 11 vai!

Kultūros Židinio kavinė 
veiks lapkričio 6 d., sekmadienį.

A. a. Vincą Blažaitj pager
biant, Kultūros Židiniui aukojo: 
$50 - Kęstutis K. Miklas, $40 - 
Vytautas ir Edmundas Vaičiuliai, 
po $30 - Vida ir Algis Jankauskai, 
Malvina ir Jonas Klivečkos, LB 
Great Necko apylinkė, po $25 - 
Ramutė ir Algis Česnavičiai, Adol
fas Lingys, po $20 - Elena ir Juozas 
Andrušiai, Joseph M. Bematovich, 
Sofija ir Kazys Butkai, Tod Cagan, 
Liuda Kulikauskas. Iš viso - $330. 
Kultūros Židinio vadovybė nuo
širdžiai dėkoja aukotojams.

Prisiminė a. a. 
prof. Jokūbą Stuką

Prof. dr. Jokūbas Stukas buvo 
gimęs 1924 m. spalio 8 d. Newark, 
NJ. Taigi šiemet jis būtų sulaukęs 
70 metų, bet jis, sunkiai sirgęs, 
mirė š. m. balandžio 29 d.

Jo sukaktuvinį gimtadienį pri
siminė brolis muzikas Liudas Stu
kas, kuris dabar vargonuoja Šv. 
Judo bažnyčioje Tequesta, FL, Ju
piterio ir Juno Beach kaimynys
tėje. Ten nuvyko Jokūbo našlė Lo
reta ir spalio 8 d. buvo mišios 
bažnyčioje, kur vargonuoja ve
lionio brolis Liudas. I pamaldas 
susirinko visi apylinkės lietuviai iš 
Juno Beach, Jupiter ir kitų artimų 
vietovių. Apie 200 žmonių pri
pildė visą bažnyčią.

Mišių metu buvo kalbama lietu
viškai ir angliškai. Našlė Loreta 
trumpai lietuviškai papasakojo, ko
kia proga čia visi susirinko. Angliš
kai plačiau papasakojo klebonas 
apie Jokūbo lietuviškus darbus, jo 
patriotizmą, vadovautas radijo va
landėles. Mišių metu Liudo Stuko 
sukurtus kūrinius giedojo solistė 
Jameikienė.

Po pamaldų visi buvo pakviesti 
į parapijos salę vaišėm. Jų metu 
našlė Loreta pranešė, kad lapkričio 
mėnesį mėgins atgaivinti "Lietu
vos atsiminimų" radijo valandėlę. 
Radijo stoties administracija jai tai 
pažadėjo ir kvietė užeiti pokalbiui.

"VILTIS", Lietuvos pagalbos 
siuntinių agentūra, atvyksta į New 
Yorką spalio 22 d., šeštadienį, ir 
siuntinius priims Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patalpose, 
nuo 12 vai. iki 4 vai. popiet. Jokių 
muitų nėra. Paskutinis Kalėdinių 
siuntinių priėmimas Brooklyne bus 
lapkričio 5 d., šeštadienį, nuo 12 
iki 4 vai. popiet Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patalpose. 
Visi siuntiniai bus pristatyti prieš 
Kalėdas, (žiūr. "Vilties" skelbimą 6 
psl)

NY Maironio Lituanistinė 
Mokykla

šiuos mokslo metus pradeda spalio 22 d. 
Pamokos vyks nuo 9:30 vai. ryto iki 1:00 vai. p.p.

Kultūros Židinyje.
Kviečiame visus tėvelius atvežti vaikučius.

Primename, kad veikia ir priešdarželinė klasė, 
pradedant nuo keturių metų amžiaus. 
Dėl daugiau informacijų galima skambinti:

Jūratei Balsytei - Spencer (212) 362-9261
Audrei Lukoševičiūtei (718) 849-6083

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

Spaustuvė ...... (718) 827-1350 
Vienuolynas ._ (718) 235-5962 
Vyskupas ....... (718)827-7932
Salė (kor.) .........(716)827-9645
Salės adm......... (718) 235-8386

A. a. Vytauto Vaitiekūno 
mirties 10 metų sukakties minėji
mas įvyks spalio 22 d., šeštadienį. 
Pranciškonų koplyčioje 9 vai. ryto 
mišios, o 10 vai. Kultūros Židinio 
posėdžių menėje pusryčiai ir V. 
Vaitiekūno raštų "Vidurnakčio sar
gyboje" II tomo sutiktuvės.

Tėv. Placidas Barius, OFM, 
lietuvių pranciškonų provinciolas, 
iš Kennebunkport, ME, atsilankys 
Kultūros Židinyje lapkričio 27 d., 
kai ten bus minima kun. dr. Kor
nelijaus Bučmio, OFM, kunigystės 
45 metų sukaktis. Ta proga svečias 
sukalbės invokadją.

"Darbininko" Nr. 39, psl. 6 
po straipsnio "Peržymėtas krepši
niu" autoriaus pavardė turėjo būti 
Alfonsas Andrulis III, bet ne An- 
drulionis. Psl. 8 po nuotrauka turė
jo būti parašyta Panevėžio, o ne 
Telšių vyskupas Juozas Preikšas. 
Už klaidas atsiprašome.

Felicija Karosienė, gyvenusi 
Bostone, mirė š. m. spalio 8 d. 
Palaidota Kalvarijų kapinėse spa
lio 14 d. Nuliūdime liko duktė 
Giedrė Budreckienė ir sūnus Gin
taras Karosas su šeimomis ir toli
mesni giminės Lietuvoje.

Kun. Alionidas Budrius, 
Žygaičių parapijos klebonas, spa
lio 13 d. atvyko pasisvečiuoti Ame
rikoje ir sustojo Apreiškimo parapi
jos klebonijoje. Spalio 14 d. jis 
apsilankė pranciškonų vienuolyne, 
"Darbininko" redakcijoje ir admi
nistracijoje, taip pat apžiūrėjo Ado
mo Galdiko galeriją. Amerikoje 
išbus apie porą savaičių.

Vytas E. Gruodis, Atviros Lie
tuvos fondo vykdomasis direkto
rius, iš Vilniaus yra atvykęs į Ameri
ką. Trumpam buvo sustojęs New 
Yorke. Spalio 13 d. apsilankė "Lais
vės Žiburio" radijo studijoje pas 
Romą Kezį, kur taip pat sutiko 
keletą lietuvių ir papasakojo apie 
savo darbą, apie fondo paskirtį, 
kas jį finansuoja, ir parodė šio 
fondo veiklą vaizdajuostę. Spalio 
15 d. išskrido į Chicagą.

Kęstutis Miklas sudarė rinkinį 
iškarpų, kurios liečia "Lietuvos 
kovų ir kančių istorijos" pirmojo 
tomo knygos sudeginimą. Susidarė 
viso apie 200 iškarpų iš Amerikoje 
ir Lietuvoje leistų lietuviškų laikraš
čių. K. Miklas mano, kad reikia 
šias iškarpas su žmonių pasisaky
mais spaudoje išleisti atskira knyga.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiunti
mo bendrovės atstovai, į New 
Yorką atvyks šeštadienį, spalio 29 
d. Tą dieną siuntinius priims Kul
tūros Židinio kieme, buv. spaustu
vės patalpose, nuo 12 iki 1 vai. 
popiet. Jokių muitų nėra. Dėl in
formacijų skambinkite tel. (914) 
258-5133. (Žiūr. skelbimą 7 psl., 
kada siuntiniai bus paimami iš kitų 
vietovių.). Paskutines dvi savaites 
Atlanta Import Export, Ine., skelbi
mas 7-ame psl. buvo neteisingas. 
Už klaidas nuoširdžiai atsiprašome. 
Dabar skelbimas yra teisingas.

Lietuvių 
Religinės 

Šalpos metinis 
suvažiavimas
Lietuvių Katalikų Religinės Šal

pos metinis suvažiavimas įvyko 
šių metų spalio 9 d. Marijos Nekal
to Prasidėjimo seserų vienuolyne, 
Putnam, CT. Suvažiavimas prasidė
jo sekmadienio vakare, kurį pra
vedė Tarybos vicepirmininkas kun. 
A. Kontautas iš Boston, MA. Po 6- 
tos valandos vakarienės įvyko il
goka darbo sesija, kurioje vysk. 
Paulius Baltakis, OFM Religinės 
Šalpos Tarybos pirmininkas, pa
darė plačią Religinės Šalpos meti
nę apžvalgą.

Po to sekė finansų komisijos 
pirmininko T. Pranciškaus Gied- 
gaudo, OFM pranešimas apie 
dabartinį finansinį Religinės Šal
pos stovį. T. Giedgaudas paminė
jo, kad Religinės Šalpos globoje 
turimi pinigai sudaro devynis atski
rus fondus, kur kiekvienas fondas 
aukotojo yra skiriamas vienam 
kuriam specialiam tikslui, kaip 
bažnyčių atstatymui, stipendijom, 
knygų leidimui ir pan. Religinės 
Šalpos administracija tų fonduose 
padėtų pinigų savo sprendimu 
negali liesti be aukotojo leidimo 
ar prašymo. Tad Religinės Šalpos 
veiklą gana apriboja.

Sekančią dieną po mišių, kurias 
koncelebravo vysk. Paulius Bal
takis, OFM, su vysk. Juozu Preikšu 
ir eile kunigų, reikalų vedėja Vida 
Jankauskienė padarė pranešimą 
apie Šalpos planus. Pagalbos pra
šymų iš Lietuvos ateina labai daug.

V. Vaitiekūno "Vidurnakčio sargyboje" 
II-ajam tomui pasirodžius

Vytautas Vaitiekūnas, advokatas, 
rezistentas, įžvalgus žurnalistas, 
gimęs Lietuvoje 1903 m. ir į Ameri
ką atvykęs 1949 m., dirbo Lietu
vos Laisvės Komitete, sekė oku
puotos Lietuvos gyvenimą, buvo 
"Darbininko", "Draugo", "Tėviškės 
Žiburių", žurnalų "Aidų", "Į Laisvę" 
nuolatinis bendradarbis. Lietuvos 
Laisvės Komitetui parašė trijų tomų 
apžvalgą apie Lietuvą. Jis buvo 
puikus žurnalistas, sugebėjęs iri- 
telektualiai svarstyti klausimus, 
išryškinti Lietuvos rūpesčius. '

V.Vaitiekūnas gimė 1903 m. spa
lio mėn, o mirė 1984 m. spalio 26 
d. Orange, NJ, palikdamas gana 
daug raštų. "I Laisvę Fondas" ėmė
si iniciatyvos sutvarkyti raštišką 
palikimą ir išleisti atskirais tomais. 
Sunkiausios okupacijos laikais jis 
kruopščiai kaupė medžiagą, todėl 
ir jo raštai pavadinti "Vidurnakčio 
sargyboje".

Pirmas tomas pasirodė 1993 m. 
Jis turi 371 puslapį, suskirstytas į 4 
skyrius: "Lietuva sovietinėje oku
pacijoje", "Išeivijos veikla Lietuvės 
laisvės byloje", "Teisė", "Tarptau
tinė politika". Neseniai pasirodė ir

TRANSPAK
Siuntiniai į Lietuvą - pristatomi į namus. 

Talpintuvai siunčiami kas savaitę.

AIR CARGO skubiems siuntiniams.

ŠVENČIŲ PROGA 
PINIGAI pervedami DOLERIAIS 

papigintomis kainomis. Mažiausia suma $50.-

MAISTO SIUNTINIAI: nuo $29.- iki $98.- 

55 svarai, maisto rinkinys $98.- 

Pageidaujant prisiusime smulkią informaciją. 
Siųskite per seniausią siuntinių į Lietuvą įstaigą. 

Dirbame nuo 1987 m.

TRANSPAK, 2638 W. 69th St.
Chicago, IL 60629 Tel. 312-436-7772

Pirmoje eilėje iš k.: prel. Pr. Bulovas, naujasis Viešpaties Atsimainymo lietuvių parapijos 
Maspeth, NY, klebonas kun. James T. Rooney, kun. St. Raila ir kun. J. Pakalniškis su 
parapijos choro nariais.

Kadangi fonduose esančių pinigų 
Šalpa liesti negali, tad patenkinti 
nuolat plaukiančius prašymus gali
ma tik iš laisvai gaunamų aukų, 
dažniausiai laiškais. Buvo siūlyta 
būdų, kaip sutelkti daugiau pinigų 
šalpos reikalams, buvo siūlyta tuo 
reikalu leisti loteriją. Reikia ban
dyti pasiekti Amerikos kompani
jas, kurios nuolat skiria pinigus 
įvairiems šalpos reikalams. Reikia 
informuoti visuomenę, kad Religi
nė Šalpa nėra vien tik kunigų 
išlaikoma organizacija, bet ją turi 
remti visa visuomenė.

Šiame suvažiavime, be pavienių 
atstovų, dalyvavo ir lietuvių religi
nių vienetų atstovai: tėvų jėzuitų, 
tėvų marijonų, tėvų pranciškonų, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo sese

"Vidurnakčio sargyboje" II tomas, 
kuris turi 372 puslapius.

Šio tomo pirmas skyrius skirtas 
metinėm politinėm apžvalgom, 
apžvelgti 1974, 1977, 1979, 1981 
ir 1982 metai. Panaudota plati lite
ratūra iš dienraščių, specialių žur
nalų bei kitokių leidinių išryškinta 
pagrindinės metų politinės slink
tys.

Antras skyrius skirtas krikščio
niškajai socialinei etikai. Čia rašo
ma apie didžiąją darbo chartą - 
popiežiaus Leono XIII encikliką 
"Rerum novarum", popiežiaus Pi
jaus XI encikliką "Quadragesimo 
anno".

Trečias skyrius - Lietuvos praei
ties vaizdai. Čia rašoma apie stei
giamojo seimo reikšmę, Krikščio
nių darbininkų sąjungą, Tautinio 
liberalizmo srovę Lietuvoje, Lietu
vos nepriklausomybę revoliucijos 
paunksnėje.

Ketvirtas skyrius - Išeivijos rūpes
čiai: bendravimas su okupuota 
Lietuva, Lietuvos suverenumas ir 
jo vykdymas.

Penktas skyrius - netolimos pra
eities veidai: Juozas Lukša - Dau- 

rų, šv. Kazimiero seserų, Nukry
žiuotojo Jėzaus seserų atstovės.

Dalyvavo svečiai iš Lietuvos: 
Panevėžio vyskupas Juozas Preik
šas, Lietuvos Vyskupų Konferenci
jos vicepirmininkas, prel. Kazimie
ras Vasiliauskas, Vilniaus kunigų 
seminarijos rektorius ir kun. Sau
lius Filipavičius, Troškūnų parapi
jos klebonas.

Visi trys svečiai tarė po trumpą 
žodį, pabrėždami Katalikų Religi
nės Šalpos svarbą Lietuvai ir pa
dėkodami už gautą iš jos paramą. 
Pirmadienį po pietų baigėsi Religi
nės Šalpos metinis suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 24 atstovai.

Suvažiavimo metu buvo išrink
ta nauja Taryba, kuri, pasibaigus 
suvažiavimi, turėjo pirmąjį posėdį.

mantas - Skrajūnas, Aleksandras 
Stulginskis, Pranas Dovydaitis, My
kolas Krupavičius, Juozas Brazaitis.

Autorius buvo Brazaičio bendra
amžis, to paties krašto ir tos pačios 
gimnazijos žmogus. Abu jie buvo 
ir panašūs. Tai didelio darbštumo 
žmonės, iš savo skirtingų profesijų 
atėję į žurnalistiką ir joje sumaniai 
pasireiškę.

Vaitiekūnas gynė krikščionį dar
bininką, stengėsi spręsti jo proble
mas. Jam rūpėjo Lietuvos išlais
vinimas, kad būtų sukurta moder
ni valstybė. Savo įsitikinimus gynė 
ir dėl to pateko į vokiečių kalėjimą 
ir ten kentėjo. Pats daug dirb
damas, mėgo dirbančius idealis
tus, kuriuos ir aprašė savo knygo
je, kad jų pavyzdžiu pasektų kiti.

Todėl reikia džiaugtis, pasitin
kant abu tomus. Esame dėkingi 
redaktoriui Antanui Sabaliui, kuris 
įdėjo daug darbo, kol tomus išlei
do. Redaktoriaus darbas atliktas 
stropiai ir tvarkingai.

Ši knyga ilgai gyvens ir bus ak
tuali savo gausia medžiaga, tos 
medžiagos įžvalgiu aiškinimu, savo 
mintimis, kaip kurti ir išlaikyti 
Lietuvą.

Minint autoriaus mirties dešim
ties metų sukaktį, pats redaktorius 
Antanas Sabalis spalio 22 d. 10 
vai. Kultūros Židinyje plačiau pa
kalbės apie šio tomo struktūrą ir 
iškeliamas idėjas. (p.j.)

"Darbininko" skaitytoju 
galite tapti kiekvieną dieną! Pasiū
lykite "Darbininką" savo pažįsta
miems bei draugams! Prenumera
ta vieniems metams - tik $30.

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos dien
raštis, daugiausiai skaitomas išeivi
jos lietuvių, dėl daugiau kaip 
dvigubai pabrangusio pašto, buvo 
priverstas pakelti metinę oro paš
tu prenumeratą iki $130 nuo 1994 
m. rugpjūčio 1 d. Čekį $130 rašyti 
"Lietuvos aido" vardu ir siųsti JAV 
įgaliotiniui adresu: Bronius Juo
delis, 239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

St. Petersburg Beach, FL, iš
nuomojamas naujai įrengtas vie
no miegamo kambario butas. Pa
togi vieta, autobusas čia pat. Nuo
moti galima trumpam laikui arba 
sezonui. Skambinti (813) 347- 
3717. (sk.)

Kalėjimo poezija
Manhattane, HB Dramos rašy

tojų globoje, spalio 4-9irll-16 
dienomis buvo pastatytas spektak
lis "įkalintos vizijos". Veikalą su
kūrė ir režisavo Rasa Alan Kazlas, 
naudodama New Yorko kalinių 
poeziją. Medžiagą parūpino Auš
rinė Byla (B. Sruogos anūkė), kuri 
mokytojauja Bronxo kalėjime ir 
redaguoja visų miesto kalinių me
no ir literatūros žurnalą "Pen".

Veikalo tekstas sudarytas iš kali
nių poezijos ir prozos fragmentų, 
kuriuos režisierė supynė į vaizdi
niai ir emociniai vientisą dramati
nį spektaklį. Butaforija scenoje 
minimali - dvi metalinės kopėčios 
ir dviejų aukštų metalinė pakopa. 
Apšvietimas aštriai kontrastingas 
ir kampuotas, melsvai žalsvų, po
vandeninių spalvų. Septynių ak
torių judesiai dinamiškai orkest- 
ruoti, o žodžiai nuogai pristato 
kalinių žmogiškumą, prasiveržiantį 
nužmogintoje aplinkoje.

Spektaklio poveikis glūdi ne vien 
tik skrupulingai atrinktoje poeti
nėje žaliavoje ir sceninių elementų 
sąrangoje, bet ir fragmentus apjun
giančioje struktūroje, pagal kurią 
įvairios temos atkyla ir atslunga 
kaip bangos, o aktorių balsai čia 
pinasi, čia išsiskiria, ar susilieja į 
ansamblį.

Pastatymas susilaukė daug dėme
sio iš universitetų, kalėjimų vyriau
sybės ir New Yorko teatralų. Rasai 
ir Aušrinei linkime geros kloties.

Aleksandra K.

Dėkojame
Administracija gavo sekantį 

laišką:
"JAV LB Cape Codo Apylinkės 

Valdybos nutarimu, siunčiu 50 dol. 
auką spaudai paremti.

Valdyba linki ir toliau sėkmės 
kilniame darbe.

Su geriausiais linkėjimais, 
(pas.) Irena A. Jansonienė, 
iždininkė.
"Darbininko" administracija nuo

širdžiai dėkoja LB Cape Codo 
Apylinkės Valdybai ir jos iždininkei 
Irenai A. Jansonienei už mūsų 
spaudos įvertinimą ir paramą.

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Siūlo patiki
ma agentūra. Moterys turi susikal
bėti angliškai, mėgti vaikus, žinoti 
namų ruošos darbus. Skambinti 
tel.: (516) 377-1401. (sk.)

Moteris, gyvenanti Kaune, 
norėtų padirbėti Amerikoje, pa
gelbėti pagal reikalą vyresnio am
žiaus ar sergančiam asmeniui. Bai
gusi maisto paruošimo technologi
ją, vairuoja automobilį, gali dirbti 
visus namų ruošos darbus, šiek 
tiek moka angliškai. Kreiptis į "Dar
bininko" redakciją. Paslaugas siūlė 
Birutė.

Antano Masionio atsiminimų 
knyga "Ateitininkų dvasia ne
palūžo* gaunama ir "Darbininko" 
administracijoje, 214 psl. knyga 
gausiai iliustruota. Kaina $10, per
siuntimo išlaidoms padengti pride
dama $2. Užsakoma adresu: "Dar
bininkas", 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207.


