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- Lietuvos Konstitucinis 
Teismas nustatė, kad nuosavy
bės teisė i išlikusi nekilnojamą 
turtą atstatoma tik tiems Lietu
vos piliečiams, kurie nuolat gyve
na Lietuvoje. KT nustatė, kad ši 
nuostata neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai. Kiek
vienas užsienyje gyvenantis lie
tuvis galėjo apsigyventi Lietuvo
je ir susigrąžinti turtą.

— Vyriausybė nutarė mini
malią algą padidinti trisdešimčia 
litų, ir nuo liepos 1-sios ji bus 
lygi 150 litų. Tačiau biudžetinių 
įstaigų tarnautojų atlyginimai 
bus didinami tik vėliau antrą 
pusmetį. Dabar Lietuvoje yra 848 
tūkst. pensininkų, o vidutinė 
pensija - 142 litai.

— Premjeras Adolfas Šleže
vičius birželio 22 d. patvirtino, 
kad po pusės metų delsimo nu
tarta nedeportuoti iš Lietuvos 
buvusio prosovietinės organiza
cijos "Jedinstvo" lyderio Valeri
jaus Ivanovo.

— Nušalinta televizijos sto
ties TELE - 3 įkūrėja ir adminis
tracijos vadovė Liucija Baškaus
kaitė, kurią bendrovė "Status" 
kaltina pasisavinus 200 tūkst. litų 
( 50000 USD). Pasak bendrovės 
"Status* viceprezidento, šie pini
gai turėjo būti skirti sumokėti už 
naudojimąsi TV siųstuvais. Tuo 
tarbu p. Baškauskaitė, kaip teigia 
viceprezidentas, 200 tūkst. litų 
už reklamą persiuntė į JAV - pa
dengti asmenines skolas. Ben
drovei "Status" priklauso 50 - 67.5 
% TELE - 3 akcijų.
- Jau antrą savaitę švedų 

laikraščiuose rašoma, kad Švedi
joje pagal GMP (Good Manufac- 
turing Practice) sistemą nepri
pažinti vaistai parduodami Bal
tijos valstybėms. GMP yra Vaka
rų pasaulio kokybės ir saugumo 
normos standartas, į kurį turi 
lygiuotis vaistų pramonė. Kom
panijos "Tamda", kuri platina ir 
pardavinėja vaistus Baltijos val
stybėse, vadovai teigia, kad šį 
skandalą sukėlė konkurentai. 
"Tamda" atstovai Lietuvoje tvir
tina, kad jie neparduoda nė vie
nos prekės, neatitinkančios GMP 
reikalavimų. Kita vertus, pasak 
farmakologijos komiteto parei
gūnų, Lietuvoje apie 40 % vaistų 
atvežama kontrabandos keliu.
- Vilniuje iškilmingai ati

daryta SIEMENS firmos šiuo
laikinė skaitmeninė telefono sto
tis. Tai pirmoji nauja telefono 
stotis Vilniuje, sumontuota po 
nepriklausomybės atkūrimo. 
Taip pat ir pirmoji garsios vo
kiečių kompanijos stotis Lietu-, 
voje. Naujoji stotis turės 10 tūkst. 
abonentų. Už šios stoties telefo
no įvedimą reikės sumokėti bev
eik 300 USD, jeigu skubiai - 
brangiau. Šiuo metu eilėse įvesti 
telefoną Vilniuje laukia 21 tūkst. 
žmonių. Ryšininkai šiais metais 
iš viso ketina įvesti 9.5 tūkst. 
naujų telefono numerių. Visoje 
Lietuvoje 100 miesto gyventojų 
tenka 28.3, o kaimo - 15.4 tele
fono.
- Iš Dzūkijos į Vokietiją jau 

išvežta apie toną pirmojo vo
veraičių-ir baravykų deffiaus. Už 
kilogramą voveraičių viena iš 
grybų supirkimo bendrovių mo
kėjo po 32 litus (8 USD), šiemet 
Lietuvoje drėgna ir šilta vasaros 
pradžia, tad grybų sezonas jau 
prasidėjo.

Iš Lietuvos sugrįžus
• JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkės R. Narušienės 
pranešimo po kelionės į Lietuvą pagrindinės mintys
* Dalyvių pasiūlymai JAV LB apylinkių suvažiavime Washington, DC, 
įvykusiame birželio 11-13 d.

JAV LB pirmininkė adv. Regi
na Narušienė, tik grįžusi iš Lie
tuvos, padarė pranešimą visiems 
susirinkusiems į JAV LB apy
linkių suvažiavimą, kuriame da
lyvavo 17-os apylinkių pirmi
ninkai ir atstovai bei suintere
suoti asmenys.

JAV LB pirmininkė pranešimo 
įžangoje pažymėjo, kad prez. 
Algirdo Brazausko dekreto dėka 
tapo "Pilietybės įstatymo pakei
timo" komisijos nare. Šioje ko
misijoje dalyvavo PLB atstovas 
Rimas Česonis, Bronius Nemic- 
kas iš JAV, dr. R. Vaštokas iš 
Kanados, V. Baltutis iš Australi
jos, Benetonis iš Sibiro, A. Ras- 
tauskaitė iš Argentinos ir eilė kitų 
iš įvairių pasaulio kampelių. Taip 
pat dalyvavo trys atstovai iš Lie
tuvos valdžios pusės - tai R. 
Markauskas Žmogaus, piliečių 
teisių bei tautybių reikalų ko
miteto narys, D. Maturevičienė, 
Pasų skyriaus viršininkė ir V. 
Petrauskas, Seimo narys. Neda
lyvavo du Lietuvos juristai, kas 
apsunkino svarstant tuos svarbi
us pilietybės ir jos įvykdymo 
klausimus visą savaitę. Trumpai 
- įstatymo pakeitimo projektas 
nebuvo įvykdytas, nes procesas 
dėl nesudarytų darbtii sąlygų 
nebuvo užbaigtas: nebuvo net 
sekretorės, kuri užprotokoluotų 
pasiūlymus seimui. Juristų trū
kumas neleido surašyti įstatymų

JAV LB dienos VVashingtone
Kęstutis K. Miklas

Šių metų birželio 9-11 dieno
mis vyko net du JAV Lietuvių 
Bendruomenės renginiai - Visuo
meninių reikalų tarybos semi
naras ir apylinkių atstovų su
važiavimas. Krašto valdybos na
riai, tarybos nariai, atstovai iš 
apygardų bei apylinkių ir šiaip 
suinteresuoti asmenys pradėjo 
rinktis birželio 8 d. vakare į She- 
raton National Hotel viešbutį, 
esantį Arlingtone prie Washing- 
tono, registracijai ir darbui. Čia 
suvažiavusieji buvo supažindinti 
su rytdienos programa ir tvarka.

Seminaro pradžia
Sekančios dienos rytą, dar prieš 

9 vai., visi rinkosi į kongreso 
Rayburn rūmus prie Kapitolijaus 
VVashington centre, kur turėjo 
būti pravestas šis politinis semi
naras. Seminaras buvo pradėtas 
laiku. Jį atidarė JAV LB Wash- 
ingtono būstinės vedėja Asta 
Banionytė, pristatydama du JAV 

JAV LB Krašto valdyba JAV LB apylinkių suvažiavime birželio 10-11 dienomis Washingtone. Prie pulto kalba Krašto valdybos vykdomasis 
vicepirmininkas dr. Vytautas Bieliauskas. Sėdi iš kairės: Krašto valdybos pirmininkė Regina Narušienė, visuomeninių reikalų tarybos pirm. dr. 
K. Paulius Žygas, Ekonominių reikalų tarybos pirm. Algis Rimas, Socialinių reikalų tarybos pirm. Birutė Jasaitienė, švietimo tarybos pirm. Regina 
Kučienė, vicepirmininkas Mokslo reikalams dr. Vitolis Vengris, vicepirmininkas Sporto reikalams Algis Rugienius, JAV Lietuvių Jaunimo sąjungos 
pirm. Ramunė KUgytė ir iždininkas Ramutis Pliūra. Kęstučio Miklo nuotrauka

pataisų.
Prez. Algirdas Brazauskas prašė, 

kad visi komisijos nariai grįžtų 
vasaros gale baigti pradėto dar
bo ir net praplėsti jį, svarstant ir 
nuosavybės klausimus.

Komisija, patyrinėjusi dabar
tinį pilietybės įstatymą, padarė 
pagrindinę išvadą - įstatymas 
savo esme yra neteisingas. Tokiu 
būdu jo pakeisti neįmanoma, 
neperrašant iš pagrindų, t.y. 
sukuriant naują įstatymą. Adv. 
B. Narušienė pastebėjo, kad įsta
tymų leidyboje vyrauja tenden
cija perrašinėti sovietinio tipo 
nedemokratiškus savo esme įsta
tymus. Dabartinis pilietybės įsta
tymo projektas nėra tęstinumas 
ankstesnių Nepriklausomos Lie
tuvos įstatymų, todėl komisija 
nusprendė, kad svarbiausias nau
jo pilietybės įstatymo principas, 
kurio reiktų laikytis, jog pagal 
1919 ir 1939 m. pilietybės įsta
tymus lietuvių kilmės asmenys, 
buvę Lietuvos piliečiais, jų vai
kai ir vaikaičiai, nepriklausomai 
nuo dabar turimos pilietybės, 
neprarado Lietuvos pilietybės, 
todėl nei dabartinė, nei kitos 
Lietuvos valdžios neturi teisės 
atimti ar atstatinėti pilietybę 
tiems, kurie ją turėjo. Nejau so
vietai sugebėjo* atimti pilietybę?

Pagal dabartinį pilietybės įsta
tymą žmones, norinčius gauti 
Lietuvišką pasą užklumpa biu-

State departmento pareigūnus 
kalbėti apie JAV paramą bei gal
imybes ją gauti Lietuvai.

Pirmuoju kalbėtoju buvo dr. 
Michael Parmaly, State departa
mento Šiaurės ir Baltijos kraštų 
reikalams biuro direktorius. Jis 
pristatė JAV poziciją ir paramą 
Lietuvai visose srityse, įskaitant 
ir teikiamą finansinę pagalbą 
kuriamam Baltijos batalionui. 
Kalbėtojas nusiskundė, kad Bal
tijos kraštai, ypač Lietuva, labai 
pamažu eina demokratizacijos 
keliu. Dr. Michael Parmaly ypač 
pabrėžė, kad egzistuojanti gam
tos tarša ir organizuoto krim
inalinio elemento veikla daug 
daro žalos Lietuvos progresui. Dėl 
to ir turizmas, kuris normaliai 
kiekvienam krašte yra labai peln
ingas, Lietuvoje negali tinkamai 
išsivystyti. Tuo labiau, kad ir Li
etuvos valdžia į tai mažai dėme
sio kreipia. Nesirūpinama, kad 
krašto aplinka atitiktų minimali
ems Vakarų standartams. Rusų 
buvimas pašonėje atbaido ameri- 

rokratijos pinklės: vienoj vietoj 
reikalingos trys nuotraukos, kitoj 
reikia sumokėti pinigus, tai trūks
ta vieno ar kito dokumento, o 
juk-daugelis prarado viską, ir ki
tos valstybės išdavė pabėgėliams 
naujus kitų kraštų dokumentus, 
kurių nenorima pripažinti.

Dalis komisijos narių nusivylė 
pradėtu darbu ir galvoja, ar iš 
viso pasiteisins laikas, išlaidos ir 
būsimos pastangos suformuojant 
ir pateikiant seimui, vyriausybei 
naują pilietybės įstatymo pro
jektą, kuris užtikrintų kiekvieno 
išeivio teises.

Toliau JAV LB pirmininkė Re
gina Narušienė pakvietė visus 
baigti tęsti pradėtą darbą, kad ir 
didelių pastangų dėka.

Po pranešimo sekė dalyvių 
klausimai, susiję su vadinamo
sios dr. K. Bobelio organizuo
jamos komisijos pilietybės klausi
mams sesijoje įvykiu, kai adv. R. 
Narušienė, protestuodama išėjo 
iš salės.

LB pirmininkė paaiškino, kad 
dar prieš dvejus metus Detroite 
kilo sumanymas įkurti komisiją, 
pradėti bendravimui su Lietuva, 
jos politinėm partijom, judėji
mais. Prieš metus su visom seimo 
frakcijom buvo sudarytas pro
jektas bendradarbiauti ir LB tary
bos sesija pritarė šiam projektui. 
Tačiau tuo viskas iš Lietuvos 
pusės ir baigėsi. Niekas iš Lietu- 

kiečius investuotojus. To pasėko
je, kenčia Lietuvos pramonė, 
auga nedarbas ir žmonės vargs
ta. Jis mano, kad JAV dar kurį 
laiką padės Lietuvai, tačiau re
spubliką turi pajudėti - vykdyti 
visas reformas greitesniu tempu. 
Užsienyje gyveną lietuviai taip 
pat galėtų daug padėti, surasda
mi rinkas Lietuvos produktams, 
investuotojus ar net patys inves
tuodami į savo tėvų kraštą.

JAV parama Lietuvai 
gali sumažėti

Po to kalbėjęs dr. Joseph Sher- 
wood McGinnis, Jr., State de
partmento koordinatoriaus pa
vaduotojas Rytų Europos para
mai, pirmiausiai paminėjo, kad 
jo žmona yra lietuviškos kilmės. 
Kalbėdamas apie JAV finansinę 
paramą, jis pabrėžė, kad per 
pastaruosius 4 metus Lietuva yra 
gavusi 40 su viršum milijonų 
dolerių paramą įvairiose srityse, 
bet jos per maža. Paramos reikia 
daug daugiau, ypač švietimo,

Koplytstulpis šalia Rokiškio bažnyčios.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

vos seimo oficialiai nepranešė 
JAV LB Krašto valdybos pir
mininkei apie tokios bendradar
biavimo komisijos patvirtinimą 
seime (pasirodo, tai buvo padary
ta) ir tolesnės žinios buvo prieš
taringos, į oficialius užklausimus 
seimo nariams nebuvo reaguo
jama. Taigi, ir dabartiniame in
formacijos amžiuje su Lietuvos 
valdžios atstovais bendrauti iš 
čia nėra paprasta, net ir esant 

technologijų srityse, atominės 
energijos kontrolėje, tinkamų 
teisės srities darbuotojų, kaip 
policijos, prokurorų bei teisėjų 
ruošoje, žemės ūkio darbuotojų 
paruošime, pramonės sumoder- 
ninime ir 1.1. JAV biudžeto suba
lansavimo akcijai vykstant, fi
nansinė parama užsieniui gali 
būti labai sumažinta. JAV prezi
dento siūlomą užsienio paramai 
480 milijonų dolerių sumą kon
gresas jau numušo iki 325 mili
jonų. Senatas dar nepasisakė. 
Jeigu ir jis numuš, prezidentas iš 
anksto jau pareiškė, kad šį įsta
tymą jis vetuos. Jeigu preziden
tas ir čia pralaimės, tada metinė 
parama Lietuvai sumažėtų nuo 
11 milijonų iki 8 milijonų 
dolerių. Ir tai nėra garantuota - 
ji gali būti dar daugiau sumažinta 
ir net visiškai nutraukta. Čekija 
ir Estija jau yra pripažinti kaip 
ekonomiškai sparčiai pažengę 
kraštai, ir nuo ateinančių metų 
iš JAV finansinės paramos ne
gaus.

Pavojus Lietuvai, jei Lenkija 
taps NATO nare anksčiau 
Sekančioje seminaro dalyje, 

kuriai vadovavo Visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkas dr. 

Lietuvos ambasadai JAV. Su
žinota, kad Bobelio projektas 
komisijai sudaryti buvo seimo 
atmestas. Atrodytų, kad reikalas 
tuo turėjo baigtis, tačiau pastan
gos dubliuoti ir stabdyti teisėtų 
JAV išeivijos atstovų darbą išliko 
ir tęsiamos, ko rezultate vienas 
iš protesto žingsnių ir buvo Regi
nos Narušienės poelgis, paliekant 
Kazio Bobelio vadovaujamą sesi- 
14-

(nukelta į 4 psl.)

K. Paulius Žygas, buvo diskutuo- 
jarfias NATO padidinimo klausi
mas. Čia pirmuoju kalbėtoju 
buvo jau nuo seno lietuviams 
gerai pažįstamas, Lietuvos reikalų 
rėmėjas, buvęs ankstesnės ad
ministracijos State departamen
to Baltijos kraštų skyriaus direk
torius, o dabar "The Jamestown 
Foundation" tyrimų direktorius 
dr. Paul Goble. Anot jo, Lietuvos 
politinė padėtis, dabar kontroli
uojama kairiųjų, tai yra buvusių 
komunistų partijos vadų, yra 
nestabili. Yra duodama per daug 
nuolaidų rusams, demokratijos 
stoka, dalinis spaudos varžymas, 
iki šiol dar neišspręstas sienų 
perėjimo klausimas ir ekonomi
nis nuosmukis labai kenkia Li
etuvai. Lietuvos geografinė padė
tis yra nepavydėtina, kai nuolat 
reikia jausti Rusijos agresyvumą, 
ypač kai vakaruose Karaliaučiaus 
(Kaliningrado) srityje sėdi apsi
ginklavusi Rusijos armija, pa
siruošusi bet kuriuo metu pa
judėti Lietuvos pusėn. Todėl Li
etuvos priėmimas į NATO turėtų 
būti nedelsiamas. Jo nuomone, 
jei Lenkija taptų NATO nare pir
ma, Lietuvos padėtis labai pab
logėtų. Rusų agresyvumas dar 
daugiau pakiltų, imtų dominuo
ti, net iškiltų galimybė okupuoti 
ne tik Lietuvą, bet ir kitus Balti
jos kraštus per kelias valandas.

O dėl Kaliningrado srities de- 
militarizacijos vilčių nėra, nes 
Rusija niekad to nedarys. Net ir 
kai kurie kraštai tam nelabai pri
taria. Pavyzdžiui, Švedija bijo, 
kad Baltijos jūra vėl netaptų vo
kiečių karinio laivyno baze. 
Nežiūrint to, kad Kaliningrado 
sritis Potsdamo konferencijos 
metu 1945 metais buvo pavesta 
laikinam Rusijos administra
vimui, daugelis apie tai jau pa
miršo ir šiandien pripažįsta, kad 
ši sritis yra Rusijos dalis. Ir pačios 
Rusijos dūmą (parlamentas) yra 
pasiruošusi šiai sričiai suteikti 
daug teisių su autonominėm

(nukelta i 3 psl.)



Dr. Algi man tas Kabaila

Susipažinkite - mūsų 
korespondentas Australijoje
dr. Algimantas

Žinios apie dr. A. P. Kabailų 
paimtos iš leidinio, "Who is Who 
in Canberra'', bei Australijos Lie
tuvių Bendruomenės metraščių.

Pašto adresas: Profesorius A. 
Kabaila, PO Box 279, Jamison 
Centre ACT 2614 Australia.

E-mail adresas:
akabaila@pcug.org.au

- o -
Algimantas Petras Kabaila gimė 

1925 metų vasario 19-tą dieną, 
Aukštojoje Panemunėje, Prano 
Kabailos ir Adolfinos Kabailienės 
(Lemežytės) šeimoje. Pranas Ka
baila buvo Lietuvos Nepriklau
somybės kovų dalyvis, dalyvavęs 
kovose prieš bolševikus, bermon
tininkus ir lenkus. Už narsumą 
apdovanotas Vyties Kryžiumi. 
Lietuvos kariuomenės karinin
kas, pulkininkas, intendantūros 
dirbtuvių viršininkas. Tad Algi
mantas nuo pat jaunystės buvo 
apsuptas Lietuvos nepriklauso
mybės karų istorijos ir Lietuvos 
laisvės siekių.

Iki Lietuvos pirmosios sovietų 
okupacijos, A. Kabaila mokėsi 
Jėzuitų gimnazijoje, Kaune. Oku
pacijai prasidėjus, tėvas jau antrą 
okupacijos dieną Algimantą išs
iuntė į provinciją, pas seserį, kuri 
jau mokytojavo Pasvalio gimna
zijoje. Nuo to laiko mokėsi Šiau
lių gimnazijoje, kurią baigė be
veik vien penketukais 1943 me
tais. Po to išvyko į Kauną, o ten 
dirbo deguonies fabrike, tuo bū
du išvengdamas karinės tarny
bos ir kartu studijavo statybos 
inžineriją vakarais, tuo metu 
Kaune veikusiame Universitete, 
kuris vokiečių okupacinės ad
ministracijos reiklavimu, veikė 
tik vakarais ir kitu vardu.

Tuoj po karo A. Kabaila tęsė 
studijas pirmiausia Mūncheno 
Baltiečių Universitete, bet po ke
lių mėnesių studijų Mūnchene 
jis nusprendė persikelti į Stutt- 
gartą (Stuttgart), kad galėtų to
liau studijuoti viename iš Vokie
tijos aukščiausio lygio Techno
logijos Universitetų. 1949 m. A. 
Kabaila vedė jauną menininkę 
Vidą Mikailaitę, kuri tuo metu 
studijavo tapybą Stuttgarto Vals
tybinėje Meno Akademijoj.

Pasikeitus valiutos sistemai Vo
kietijoje, A. Kabailos studijos 
Stuttgarte sutriko ir jis su jauna 
žmona 1950 metais išvyko Aus
tralijon, graikų laivu Nea Heilas. 
Australijos vyriausybė finansini
ai rėmė imigradją, apmokėdama 
kelionės išlaidas, bet užtai buvę 
DP's turėjo įsipareigoti dirbti du 
metus tokioje darbovietėje, į 
kurią valdžia paskirs.

Pirmosios dienos Australijoje 
nebuvo lengvos - jis dirbo miške,

Kabaila
kirsdamas medžius, kelių darbuo
se. Po keletos mėnesių darbo 
Viktorijos t. v. Gipslando miš
kuose, kalnuotoje krašto dalyje, 
savo prašymu A. Kabaila perkelia
mas į Melbourne "geresniam 
darbui" - kasti griovių, telefono 
laidoms po žeme tiesti... Po dar 
keletos mėnesių, jam pavyksta 
būti paskirtam dirbti tiltų pro
jektavime, Country Roads Board 
of Victoria, Bridge Division. Čia 
atsiranda minimalios sąlygos tęs
ti studijas, į kurias A. Kabaila 
metasi su visu jaunatvišku entu
ziazmu. Kadangi, pagal imigraci
jos kontrakatą, jis privalo dirbti 
studijuoja vakarais, iš darbo 
atleidžiamu laiku (apie 6 vai. per 
savaitę paskaitų), savaitgaliais 
korespondentiniu būdu. Įtemp
tos studijos apvainikuojamos 
pirmuoju A. Kabailos diplomu: 
Karališkasis Melbourno Tech
nologijos Koledžas (Royal Mel
bourne Technical College 1952 
m. vasario 4 dięną įteikia jam 
Statybos Inžinerijos Diplomą. 
(Associateship Diplomą of Civil 
Engineering). A. Kabaila toliau 
tęsia vakarines studijas, tuo pačiu 
metu dirbdamas keliose darbo
vietėse ir pačiame Koledže ir 
1958 m. gegužės 9 dieną gauna 
jo antrąją diplomą - Fellovvship 
Diplomą of Civil Engineering.

Jau nuo 1952 m. birželio mėne
sio A. Kabaila pereina dirbti sta
tybos inžinieriumi į Australijos 
Aliuminijaus Komisiją (Austra- 
lian Aluminium Commission), 
kuri statė Tasmanijos saloje aliu
minijaus fabriką iš Norvegijoje 
išmontuotos Vokiečių statytos 
įmonės, gautos kaip dalinė karo 
reparacija. Persikėlus šiai įstaigai 
į Tasmaniją tų pačių metų gruo
džio mėnesį, A. Kabaila pereina 
dirbti privačion pramonėn vyres
niuoju statybos inžinieriumi, 
Johns and Waygood Ltd firmo
je, Melbourne. Ten jis dirba iki 
1955 m. gegužės mėnesio, gi tada 
užima dėstytojo, vėliau vyresnio
jo dėstytojo postą, Karališkajame 
Melbourno Koledže ir ten dirba 
iki 1959 m. vasario mėnesio. Tuo 
pačiu laiku, naktimis dirba kaip 
konsultuojantis inžinierius, pro
jektuotojas. Be kitų darbų, daly
vauja grupėje, kuri laimi Kara
liaus gatvės tilto (King Street 
Bridge) kelių milijonų vertės pro
jektą Melbourne.

1959 metus Kabailų šeima, su 
trimis jaunikliais vaikais, grynai 
savo lėšomis, didele dalimi iš 
premijos už tilto projektą, be 
jokių stipendijų ir net su A. 
Kabailos darbovietės prieštara
vimu išvyksta vieniems metams 
į Sydnėjų, kad A. Kabaila galėtų 

pagilinti studijas Naujojo Węlso 
Universitete (University of New 
South Wales). 1960 m. balandžio 
27 d. jam įteikiamas Inžinerijos 
Mokslų Magistro (Mastei of En
gineering Science) laipsnis. J

Visą laiką A. Kabaila aktyviai 
dalyvauja Australijos Lietuvių 
Bendruomenės (ALB) veikloje. 
1957 m. ir 1958 m. jis yra išrink
tas Melbourno Lietuvių Klubo 
Tarybos pirmininku ir įregistruo
ja Lietuvių Klubą, teisiniai klu
bui įgydamas juridinio asmens 
teises. 1960 m. pirmininkauja 
Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos skyriui Melbourne. Da
lyvauja atstovu ALB Krašto Tary
bose.

Nuo 1960 m. gruodžio iki 1963 
m. vasario mėnesio A. Kabaila 
dirba Inžinerijos Šefu (Chief 
Engineer) Civil and Civic Ltd 
bendrovėje, Viktorijos skyriuje, 
Melbourne. 1963 m. vasario 
mėnesį jis grįžta į akademinį 
darbą. Dėstytojo - Vyresniojo 
Dėstytojo pareigose Naujoje Wel- 
so Universitete Sydnėjuje (Lec- 
turer - senior Lekturer Universi
ty of New South Wales).

Kartu studijuoja daktaratui ir 
rekordiniu laikotarpiu užsitar
nauja Filosofijos daktaro laipsnį. 
(Doctor of Philosophy degree 
įteiktas 1967 m. balandžio 27 
d.) Vyresniojo Dėstytojo parei
gose jis išbūna iki 1968 m. 
gruodžio mėnesio ir tuoj pat 
išvyksta vieniems metams į Bel
giją, į Erdvės Institutą Liege Uni
versitete (Labarotoire Aeronau- 
tique et Spatiale, Universite de 
Liege) vizituojančiu profesoriu
mi. Ten jo darbas, iš tikro, finan
suojamas JAV-jų Karuliu Oro 
Pajėgų (US Air Force), kurios yra 
sudariusios sutartį su tuo Insti
tutu. Jo darbas susijęs su įvairių 
konstrukcijų stabilumu. Grįžęs į 
Sydnėjų 1970 m. vasario mėnesi, 
pakeliamas į profesorius. Tai pir
mas toks Australijos lietuvių 
atsiekimas akademiniame darbe.

1975 metais "Japan Sotiety fėr- 
Promotion of Science" iškviečia 
A. Kabailą į Japoniją pusei metų 
1975 m. su žmona jie gyvena 
Tokio Honshu saloje ir Fukuoka, 
Kyushu saloje. Skaito eilę pa
skaitų universitetuose bei indus
trijos įmonėse, įskaitant laivų 
statybos įmonėje prie Osaka 
miesto. Susipažįsta su Japonijos 
Aeronautikos Institutu, ten pra
leisdamas kelias savaites.

1980 m. pusę metų vizituo
jančio akademiko statusu dirba 
Teksaso Universitete Austine 
(University of Texas at Austi n). 
Kartu su australų kilmės profe
soriumi Teksase parašo keletą 
mokslinių darbų.

NSW Universitete dirba iki 
pensijos amžiaus, kurion išeina 
1985 m. vasario mėnesį, būda
mas lygiai 60 metų. Betgi ir išėjęs 
į pensiją, pakviečiamas dėstyti 
Sydnėjaus Technologijos Univer
sitete ir ten dar dėsto eilę metų, 
bet tik kelias dienas savaitėje. Jis 
parašė 70 su viršum mokslinių 
straipsnių. Kartu su kolega, pro
fesoriumi A. S. Hali, 1977 metais 
parašė ir išspausdino statybos

inžinerijos knygą. "Basic Con- 
cepts of Strtictural Analysis", kuri 
įveda visą eilę naujų sąvokų į 
struktūrų inžineriją, tradiciniai 
Lietuvoje t.y. statybinę statiką*.

Visada dirba konsultanto dar
bus, bei dalyvauja Australijos 
Lietuvių Bendruomenėje įvairi
ose pareigose: Australijos Lietu
vių Bendruomenės (ALB) Krašto 
Tarybos (KT) pirmininkas 1971 - 
1972 ir 1975 - 1976; ALB Spau
dos sąjungos pirmininkas 1976 - 
1979; ALB Krašto Valdybos (KV) 
pirmininkas 1977 - 1978; Aus
tralijos Baltų tarybos pirminin
kas 1970 - 1971 ir 1987.

Prasidėjus Lietuvoje Atgimi
mui, būdamas Lietuvoje 1989 
metais, dalyvauja Baltijos kelyje 
su broliu Vyteniu Kabaila, Vil
niaus Universiteto profesoriumi, 
tragiškai žuvusiu už poros metu. 
Su Vytenio patarimu, A. Kabaila 
užmezgia glaudžius ryšius su 
Sąjūdžiu. Sąjūdžio vadams jis 
teigia, kad daug gražių veiksmų 
vyksta Lietuvoje, bet kad per 
mažai apie juos žinoma plačiame 
pasaulyje. Jo teigimu, Sąjūdžio 
veiklą pasaulyje geriausiai gali 
pagarsinti ten gyvenantys lietu
viai, kur jie bebūtų. Kiekvieno 
krašto viešoji nuomonė svarbi, 
nes viešoji nuomonė veikia vy
riausybes, gi kiekvieno, kad ir 
nedidelio krašto vyriausybė, savo 
ruožtu veikia į kitas valstybes 
"globaliniame kaime", kuriame 
esame atsidūrę. Tuometinis Lie
tuvos ryšys su užsieniu problem
atiškas. A. Kabaila siūlo, kad Sąjū
dis, kaip tuometinis tikrasis Lie
tuvos valios reiškėjas paskirtų 
kiekvienam pasaulio kraštui, ku
riame yra lietuvių po vieną as
menį Lietuvoje ryšių ir santykių 
palaikymui.

1990 m. vasario 16 d., V. 
Landsbergio pakviestas, A. Kabai
la imasi Sąjūdžio atstovo Aus
tralijoje darbo: išeina iš visų kitų 
pareigų ir pradeda dirbti per vi
sas ryšių priemones - radiją, 

- spaudą, televiziją - paaiškinant 
Sąjūdžio nuomones ir nuosta
tas. Skaito paskaitas, nerečiau, 
kaip kas savaitę, duoda spaudai 
pranešimus anglų kalboje (press 
releases), lankosi pas parlamen
tarus, kalba per įvairias Australi- 

, jos ir Naujosios Zelandijos, o 
kartais ir Amerikos radijo va
landėles.

1990 m. balandžio mėn. per 
Australijos ambasadą Maskvoje, 
atsiunčiamas raštas Australijos 
vyriausybei, pasirašytas Valsty
bės vadovo V. Landsbergio ir 
tuometinės vyriausybės vadovės 
K. Prunskienės, kuriame prašo
ma Australijos formaliai, de jure, 
pripažinti atsikūrusią Lietuvos 
valstybę ir kartu pranešama, kad 
A. Kabaila skiriamas Lietuvos 
Valstybės atstovu Australijoj. Kad 
būtų patogiau veikti ir lengviau 
pasiekti Australijos parlamento 
narius, bei vyriausybę, Kabailai 
persikelia gyventi į Canberrą. 
Vida Kabailienė įsigyja namus, 
kuriuose netrukus veiks ir pir
mas Lietuvos konsulatas Australi
joje. 1991 m. rugpjūčio 27 d. 
Australija, pirmiau negu JAV-jos.

Užbaigė mokslo metus
Gegužės 27 d. iškilmingu aktu Kauno tarpdiecezinės kunigų 

seminarijos didžiojoje salėje buvo užbaigti 1994/95 mokslo metai. 
Kreipdamasis į susirinkusius seminarijos auklėtinius, Kauno vysku
pas augziliaras Sigitas Tamkevičius linkėjo klierikams "degti tikėji
mo ugnimi" ir būti apaštalais. Teologijos bakalauro diplomai buvo 
įteikti septyniems šeštą seminarijos kursą baigusiems auklėtiniams, 
dvidešimt šešiems penktą kursą baigusiems klierikams ir vienam 
kunigui. Stojamieji egzaminai į Kauno tarpdiecezinę kunigų semi
nariją šiais metais vyks rugpjūčio 17 dieną. Kandidatams reikės 
parašyti rašinį iš teologijos pagrindų. Pasirengimas kunigystei trun
ka šešerius metus, o studijos vyksta Kauno Katalikų teologijos 
fakultete prie VDU. Baigusiems seminariją suteikiami kunigystės 
šventimai. Sėkmingai išlaikiusieriis teologijos egzaminus ir paraši
usiems mokslinį darbą suteikiamas teologijos bakalauro laipsnis. 
Gabiausieji siunčiami tęsti studijas užsienyje. I kunigų seminariją 
.priimami jaunuoliai nuo 18 metų amžiaus, "rimtai apsvarstę 
pašaukimą kunigystei, doro elgesio, praktikuojantys katalikai, gabūs 
mokslui, baigę vidurinę ar jai tolygią mokyklą". Kandidatai birželio 
- rugpjūčio mėn. turi asmeniškai atvykti i seminariją, parašyti 
pareiškimą ir užpildyti pateiktą anketą. Su savimi jie privalo turėti 
savo ordinaro rekomendaciją, klebono parašytą charakteristiką, 
krikšto metrikus, sveikatos pažymą, karini bilietą, pasą, mokyklos 
baigimo atestatą, keturias fotonuotraukas. VRLS
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pripažino de-jure Baltijos vals
tybes, įskaitant ir Lietuvą ir 
paskyrė joms ambasadorius. Lie
tuva, savo ruožtu rugsėjo mėnesį 
paskyrė A. Kabailą garbės Lietu
vos konsulu Australijai. 1991 m. 
spalio mėn. 30 d. Australijos 
vyriausybė formaliai pripažino 
A. Kabailą Lietuvos garbės kon
sulu Australijoje, išduodami tvir
tinantį dokumentą, ekzekvatūrą. 
Kadangi Lietuva jokios diploma
tinės įstaigos Australijoje niekad 
neturėjo, tai buvo ir pirmos Lie
tuvos diplomatinės tarnybos 
įsteigimas Australijoje. Tuoj po 
Seimo ir Prezidento rinkimų, dr. 
A. Kabaila iš garbės konsulo pos
to atsistatydino, bet paliko eiti 
pareigas, kol naujai išrinkta vy
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IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

riausybė susiorganizuos paskirti 
savo konsulus. Tai užtruko ilgai 
ir, galima sakyti, tai atskiras isto
rijos etapas. Savo pareigas ir 
sukauptas lėšas dr. A. Kabaila 
naujiems garbės konsulams per
davė 1994 m. vasario mėnesį. 
Reikia pažymėti, kad konsuliniai 
patarnavimai, nieko Lietuvai ne
kainavo - tas darbas buvo re
miamas ne tik Kabailų šeimos, 
bet ir visų Australijos lietuvių.

Dabar dr. A. Kabaila nuolat 
rašo į Australijos lietuvių savai
traštį, "Mūsų Pastogę*, bei kart
kartėmis į JAV-jose esantį "Dar
bininką", skaito paskaitas įvai
riuose renginiuose, ypač Tėvynės' 
Sąjungos Sydnėjaus skyriaus po- 
pietėse.

mailto:akabaila@pcug.org.au
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JAV LB dienos VVashingtone kos Užsienio politikos tarybos 
viceprezidentas, savo kalboje 
apie organizuotą nusikaltimumą 
buvusioje Sovietų Sąjungoje ir 
dabartinėje Rusijoje visad buvo 
bei yra taip, kad kriminalinis 
elementas nuolat dirbo kartu su 
KGB. Nepaisant to, kad Rusija 
neva tai perorganizavo KGB - ją 
suskaldė j mažesnius vienetus, ji 
pasiliko tokia pati, kokia ji buvo 
sovietiniais laikais. Buvę jos vir
šininkai pasiliko tuose pačiuose 
postuose, o kai kurie net buvo 
paaukštinti. Pavyzdžiui, genero
las Bokov, vadovavęs 1991 m. 
sausio 15 d. atakai prie Televizi
jos bokšto Vilniuje, šiandien yra 
vienas iš aukščiausiu KGB pa
reigūnų Maskvoje. Net ir buvę 
KGB, bei pirmtakų NKVD, GPU 
ir ČEKĄ vadai šiandien yra lai
komi pagarboje. Tos policinės 
teroro organizacijos įkūrėjas 
Dzeržinskis pasiliko ir toliau gar
binamas kaip anksčiau. Daugelis 
KGB įstaigų yra pasipuošusios jo 
paveikslais.

Dabartinės Rusijos komunistų 
partijos nariai palaiko labai tam
prius ryšius su KGB, kuri taip pat 
glaudžiai bendradarbiauja su ‘ 
kriminalinio elemento vadovy
be, kurios priekyje stovi nemažai 
buvusių komunistų partijos va
dų. Komunistų partija šių ryšių 
pagalba pajėgė beveik visą savo 
turtą, kaip užsienio valiutą, auk
są, brangenybes, ypač deiman
tus, išvežti iš Rusijos į užsienį. 
Sunku su tuo kovoti, nes viskas 
eina per tarptautiniu kriminal
istų globą.
Senatorių ir kongresmanų 

vizitavimas
Trečiajai seminaro daliai už

baigus, 12 vai. 30 min. tuose 
pačiuose kongreso rūmuose buvo 
bendri pietūs, kuriuose dalyva-

(atkelta iš 1 psl.) 
privilegijom.

Apie "naujuosius emigrantus"

Baiminamasi dėl NATO 
ateities

Antrasis kalbėtojas NATO klau
simu buvo dr. Steve Biegun, JAV 
Senato užsienio santykių komite
to Europos reikalų direktorius. 
Jis gan neigiamai atsiliepė apie 
NATO organizaciją, kad jos pres
tižas vadovaujant Europos sau
gumui dėl parodyto pasyvumo 
Čečėnijos reikalu ir dėl neefek- 
tingumo Bosnijoje, labai nukri
to. Ir jei taip toliau tęsis, NATO 
tik silpnės ir silpnės iki taps ne
reikšminga organizacija. JAV į 
tai nedaug dėmesio kreipia, bet 
nori, kad ir toliau NATO egzis
tuotų. JAV turi daug įtakos NATO 
organizacijai, ypač dėl jos narių 
padidinimo. Kurį laiką JAV pre
zidentas Clintonas buvo gan 
priešingas greitam Baltijos kraštų 
įjungimui į NATO, bet dabar tru
putį atlyžo iki to laipsnio, kad 
nebūtų priešingas net ir Rusijos 
priėmimui. Priklausomumas 
NATO organizacijai nėra rišamas 
su krašto kariniu pajėgumu. Pa
vyzdžiui, Islandija yra NATO 
narė ir visiškai neturi kariuo
menės, o Belgija turi tik vieną 
batalioną. Yra kitos priežastys, 
kurios stabdo ar delsia naujų 
narių priėmimą. Dėl Lietuvos 
priėmimo JAV Senatas dar nes
varstė, bet savo poziciją dar šie
met pareikš. O dėl Kaliningrado 
nuginklavimo, šis klausimas se
nate nekeliamas, ir šiemet jis tik
rai eigos negaus.

Organizuoto 
nusikalstamumo problema
Šiai seminaro daliai vadovavo 

JAV LB Krašto valdybos pir

Į
domu paskaityti "Lietuvos ryte" sensacingus ir operaty
vius straipsnius apie įvykius Lietuvos gyvenime, o taip 
pat ir įvairiais keliais gautą informaciją apie "tolimus 
užsienius". Dėmesį atkreipė keli Šiaurio Narbuto straipsniai 

iš New Yorko, kuriuose aprašomi emigrantų vargai čia, Amerikoje. 
Dokumentinės apybraižos tipo straipsnyje "Naujojo emigranto da
lia" aprašoma, kad "už penkių tūkstančių dolerių garantą gali žalią 
kortą įsigyti oficialiai". Deja, Brighton Beach (Rusijos žydų ap
gyvendintos Brooklyn dalies) restorano barmenas nežino, kad tai 
per menka suma, kad legalizuotum nusipirkdamas savo statusą 
Amerikoje. Norint tapti legaliu "resident alien" (gyventoju - už
sieniečiu) ir gauti "green card" (žalią kortą), reikia būti tikru mili
jonieriumi, t.y. investuoti į Amerikos ekonomiką 1 mln. dolerių, 
įdarbinant dešimt Amerikos piliečių ar legalių gyventojų. Tokiems 
milijonieriams užsieniečiams ir jų šeimoms kasmet jšduodama apie 
10 tūkstančių imigracinių vizų. Jiems reikia įrodyti valdžiai ir 
investuojamų lėšų gavimo legalumą.

Yra lengvesnis būdas - tai nuolat dalyvauti kasmetinėse valdžios 
rengiamose loterijose žaliai kortai laimėti ir čia, JAV esantiems 
nelegaliems imigrantams yra lengviau, nei bandantiems laimę iš 
užsienio - JAV valdžia noriau legalizuoja jau čia esančius.

Taigi, jei nebuvai persekiojamas dėl politinių pažiūrų ar įsitikini
mų ir nesi specialistas, kokio darbdavys nesugeba rasti Amerikoje, 
galimybės legalizuotis yra ribotos. Leidimus dirbti yra lengviau 
gauti ir jie pratęsiami. Tačiau jie natūralizacijos procesui įtakos 
beveik neturi. Taigi, piliečiu netampama.

Be abejonės, kiekvieno emigranto ar šiaip tik "ilgesnio" dolerio 
ieškotojo kelias yra sunkus - svetima šalis, kurioje reikia save mokėti 
įsiūlyti, įrodyti, kad esi reikalingiausias. Tačiau įdomi iš "Naujojo 
emigranto dalios" yra vienos moteriškės, kuri buvo išmesta "į gatvę, 
sumokėjo tik 100 dolerių (vietoj 500)" nuostata, kad "dar prisivo
giau už kelis šimtus, bet keršto vis vien norisi". Tadgi kuo ta 
moteriškė geresnė už jos "išnaudotojus" turtuolius Fišerius (Fisher)?

Žmonių yra visokių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, tačiau ar tokios 
moteriškės, kurių čia ne viena, nors irneišnaudojamos, apvogė savo 
šeimininkus, išnešdamos pinigus, daiktus ir net priskambindamos 
telefonais už šimtus dolerių. Tie apvogtieji kreipiasi į lietuviškas 
įstaigas pasiguosti. Nejau, būdamas iš vargstančio krašto, įgyji teisę 
vogti? Dalies atvykusių lietuvių vien dėlto vengia darbdaviai.

Kitame Šiaurio Narbuto interviu su išvykėlių iš Lietuvos organiza
cijos "Versmė" vicepirmininke Albina Baniene, pastaroji pasakoja 
apie tai, kad katalikų migracijos ir pabėgėlių biuras padeda legaliai 
įsikurti, susirasti darbą, apmoko. Deja, išskyrus "U.S. Department of 
Justice - Immigration and Naturalization Service" - valdžios orga
nizaciją, jokia kita tiesiogiai negali leisti "legaliai įsikurti". Nuostabą 
sukelia ir tokia "tiesa" apie save: "Kartais policijoje talkinu nuken- 
tėjusiems sudaryti fotorobotą. Aš raminančiai veikiu šoko paveiktus 
žmones, tačiau pasiūlymas dirbti policijoje manęs nežavi". Deja, 
kiekvienas, nors kiek pažįstantis amerikietišką sistemą, žino, kad 
federaliniam (valdžios) darbui ar tai policijoje, ar tai pašte gauti, 
reikalinga JAV pilietybė, o apie darbą ten gali tik svajoti ir ne vienas 
tikras amerikietis.

JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos seminare dalyvavę JAV State departamento pa
reigūnai - dr. Joseph Shervvood McGinnis ir dr. Michael Parmaly. Jų dešinėje - JAV LB 
Visuomeninių reikalų pirm. dr. K. Paulius Žygas, o dešinėje - JAV LB Krašto valdybos pirm. 
Regina Narušienė. Kęstučio Miklo nuotrauka

mininkė Regina Narušienė. Buvo 
gvildenama tema - "Organizuo-. 
tas nusikaltimumas buvusiam 
Sovietiniam bloke ir JAV pastan
gos padėti kovai prieš jį". Pirmo
ji kalbėtoja buvo Amerikos uni
versiteto kriminalinės teisės de
partamento vadovė prof. dr. Lou- 
ise Shelley. Kalbėdama apie or
ganizuotą kriminalinį elementą 
Baltijos kraštuose, ji pabrėžė, kad 
jam vadovauja kriminalistai, at
kelti jėga ar patys atsikėlę iš 
Maskvos ir iš Pietinių respublikų 
dar sovietiniais laikais. Jie yra 
susikoncentravę visuose didžiuo
siuose Baltijos kraštų miestuose 
ir yra įtraukę į savo ratą daug 
vietinių žmonių. Pavyzdžiui, Es
tijos sostinėje Taline beveik treč
dalis visų gyventojų yra susieti 
su kriminaliniu pasauliu. Per juos 
vyksta ir taip vadinamas pinigų 
plovimas iš Maskvos ir iš Sant 
Petersburgo už per Estiją nele
galiai transportuojamus brangi
uosius metalus bei mineralus iš 
Rusijos į Vakarus. Tokiai nele
galiai prekybai yra sukurti geri 
ryšiai su kriminalistais Vakarų 
Europoje, ypač Belgijoje ir Vo
kietijoje, per kuriuos ta kontra
banda pasiekia ir JAV. Per Lietu
vą taip pat daug kas pervežama, 
o policija yra nepajėgi tai sukon
troliuoti ar sustabdyti.

Kriminalinis elementas dirba 
visose srityse. Per jį didėja narko
tikų naudojimas ir prostitucija. 
JAV padeda įvairiais būdais 
policijos organams kovoti, bet 
tai yra ilgas kelias, ypač jeigu ir 
toliau valdžios organuose durys 
bus atviros bet kokiai korupcijai.

Dabartinė KGB padeda 
kriminalistams

Antrasis šios sesijos prelegen- 

vo ir žodį tarė artimas lietuvių 
draugas Michigan valstijos kon- 
gresmanas Joe Knollenberg.

Po pietų sekė senatorių ir kon- 
gresmanų vizitavimas su tikslu 
patirti jų pozicijas dėl sumos 
užsienio kraštų paramai, kurią 
jie palaikytų. Taip pat dėl "Ameri
kos Balso" ("Voice of America") 
tolimesnio išlaikymo ir dėl Kali
ningrado srities nusiginklavimo.

Šių eilučių autoriui teko lanky
tis pas abu New Yorko senato
rius - Alfonse M. D'Amato ir 
Daniel P. Moynihan - ir pas New 
Yorko kongresmaną Gary L. Ac- 
kerman. Jis visur buvo šiltai pri
imtas. Lietuvių reikalavimai visur 
buvo priimti, tik buvo pareika
lauta daugiau informacijos apie 
Kaliningrado srities problemą.

Sunkumai bendrauti
Vakare seminaras vėl buvo tę

siamas toliau. Tik šį kartą jis 
vyko Sheraton viešbučio patal
pose. Šiai daliai vadovavo LB 
Krašto valdybos Washingtono 
būstinės vedėja Asta Banionytė. 
Vyko diskusijos apie sunkumus 
bendradarbiauti su kraštu. Jose 
dalyvavo net penki prelegentai: 
Amerikos Latvių sąjungos atsto
vas Martins Zverins, Čekijoj gi
musi Romana Vysatova, ruošian
ti daktaratą Harvard universitete, 
vokiečių kilmės Jeffrey Gedmin, 
iš American Enterprise Instituto, 
JAV Senato Užsienio reikalų 
komiteto pareigūnė Anne Smith 
ir JAV - Baltijos fundacijos prezi
dentas Linas Kojelis.

Tai buvo gan įdomi sesija, iš 
kurios paaiškėjo, kad visos tau
tos, kas liečia bendradarbiavimą, 
gyvena ta pačia problema - nepa
sitikėjimu vieni kitais. Prie to 
dar prisideda pavydas ir neapy
kanta, kad buvę aršūs komunistų 
veikėjai ir dabar kontroliuoja 
daugumos gyvenimą. Daug nep
asitenkinimo ateina iš išeivijos 
dėl pilietybės atstatymo ir nuo
savybės atgavimo neišspręstos 
problemos. Pastangos teikti pa
tarimus krašte gyvenantiems ir 
nenoras priimti jų ar jais naudo
tis daug prisideda prie bereikalin
gos trinties, griaunančios bet ko
kį glaudesnį tautinį ryšį ir ben
dradarbiavimą.

Po dviejas valandas trukusių 
įdomių diskusijų šis pirmasis 
naujosios visuomeninių reikalų 
tarybos seminaras buvo baigtas. 
Baigiamąjį žodį tarė Krašto valdy
bos pirmininkė Regina Na
rušienė, dėkodama rengėjams ir 
dalyviams už šio seminaro 
neginčijamą pasisekimą.

(Pabaiga ateinančiame numeryje)

KARUSELĖJE
Vytautė Žilinskaitė
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- Tualetas? - Jis romantiškai nusišypsojo. - Kairėje hipodromo 
pusėje. Stiklo vitražai, perlamutro rankena; marmuro kriauklė. 
Tuzinas kriauklių?

- Kada... bus?
- Po septyniolikos metų.
- Atsiprašau, bet taip ilgai laukti...
Ir tekina pasileidau į gretimą miestą - be ateities žmogaus, užtat 

su tualetu!..

Apie foną

Žodis "fonas" tikriausiai jums nieko nesako. Geriausiu atveju, jį 
išgirdę, įsivaizduojate išblukusį dangų arba juodą užuolaidą, ties 
kuria jus prievarta pasodino fotografas. Fono reikšmę, tur būt, 
tevertina kino operatoriai ir teatro dekoratoriai, bet ir tai tik siaura, 
profesionalia prasme. O apie fono vertę, apie tai, kiek išmokėta 
komandiruotpinigių fonų ieškotojams Kryme, Karakumuose ir 
Kaukaze, daugiausia galėtų papasakoti kino studijos buhalterija...

Mes nepastebime ir nevertiname fono todėl, kad su juo apsi
pratome kaip su savo nosimi arba palaidine. Fonas visur ir visada su 
mumis - kur bebūtume ir ką beveiktume. Jis lyg savotiška aureolė 
arba kupra, kurios tu niekaip negali nusiplėšti, kad ir kaip steng
tumeis. Fonu atsikratyti neįmanoma. Tačiau pakeisti - visada. 
Paprastai mes jį keičiame nesąmoningai, stichiškai; atlikę tai suma
niai bei apgalvotai, galėtume daug išlošti.

įsivaizduokite žmogų su plike. Žmogus su plike stoviniuoja blyn- 
inės fone. Žmogus su plike graibo ir nesugraibo kišenėse kapeikų 
dar vienai sklindžių porcijai. Dievulėliau, kokia pasigailėtina ir 
neįdomi jo makaulė, net koktu žiūrėti (todėl niekas ir nežiūri).

O dabar pažvelkime į tą pačią plikę nuosavo kotedžo fone. Plikė 

tiesiog žėri! Žėri orumu, didybe, išmintimi bei kitomis kilniomis 
savybėmis. Lyg magnetas ji traukia merginų žvilgsnius, kupinus 
nesavanaudiškų vilčių, pagarbos ir pasigėrėjimo. Dievulėliau, ši
tokia plikė!

Dar vaizdingesnis toks atvejis. įsivaizduokite gatvės (gali būti ir 
skersgatvis, ir prospektas, ir alėja, ir aikštė) foną. Šiame fone 
svirduliuoja žmogus, eilinis, paprastas mūsų žmogus, brolis, kokių 
čia šimtai, tūkstančiai ir šimtai tūkstančių. Jis tai pasvirduliuoja, tai 
paropoja, tai prigulęs saldžiai snusteli. Jo akys paraudusios, lūpos 
sukepusios, ir vapa jis tik vieną žodį: gerti!., gerti!.. Tačiau niekam 
nevirpteli ne tik širdis, bet ir blakstiena nuo šio tragiško vaizdo;' visi 
abejingai praeina pro mirštantįjį troškuliu, visi, išskyrus mėlyną 
figūrą su baltu bananu...

O jeigu vietoj gatvės būtų dykumos fonas? įkaitęs smėlis ir smėlis, 
ugninis saulės kamuolys, kojoto siluetas... Kur-ne-kur besivoliojanti 
kaukolė, fatamorgana... Ir šiame fone svirduliuoja, ropoja, gula ant 
smėlio snustelėti tas pats žmogus. Jo akys paraudusios, lūpos 
sukepusios ir vapa tik vieną žodį:

- Gerti!
Ak, bemat jo surasti ir pagirdyti išskristų malūnsparniai, išskubėtų 

karavanai, išskuostų gelbėjimo ekspedicijos... Štai ką reiškia fonas!
O dabar - lyg algebros uždavinyne - pereikime prie sudėtingesnio 

uždavinio - su dviem fonais iš karto. Sakykime, nerimstančios, 
ieškančios minios fone stovi filosofas. Kitoje vietoje matome par
davėją sufasuotų prekių fone. Sukeičiame fonus. Ir ką išvystame? 
Išvystame pardavėją, apsuptą nemažėjančios, amžinai ieškančios ir 
nerandančios minios, o filosofą - pardavinėjantį sufasuotų prekių 
pusfabrikačius...

Fonas - menkai ištirta sritis. Iki šiol vis dar neturime nei fono 
mokslo, nei fono instituto, nei kvalifikuotų fono specialistų. Todėl 
nereikia stebėtis, kad fonas, priešingai romantikai, turi galybę baltų 
dėmių. Kodėl, pavyzdžiui, meilė, tas šviesus, pats šviesiausias jaus
mas, ieško sau kuo tamsesnio fono? Kokiame nors gamyklos kori
doriuje prie silpnosios pusės prieina stiprioji pusė ir šnibžteli:

- Turiu tau kai ką pasakyti.
- Sakyk.
- Fonas netinkamas, - skeptiškai apsidairo po šviesų koridorių 

stiprioji pusė.
Abi pusės susitinka po darbo ir nedelsdamos patraukia ieškoti 

tinkamo fono. Bet niekaip jo neranda - tol, kol nesutemsta. Tada, 
pasirodo, tinka bet kokie fonai. Dabar silpnoji pusė pastato ausis ir 
laukia, ką stiprioji pusė pasakys. Bet toji taip pavargo, ieškodama 
tinkamo fono, kad nelinkusi daug kalbėti. Ir pati to neslepia:

- Kam tie žodžiai..r^>kiame fone...
Nors neturime fono instituto ir fono specialistų, nereikia nuka

binti nosies: turime pati mūsų gyvenimo foną - šviesų, lygų ir 
žvilgantį lyg išėjusi iš mados tafta. Tačiau net ir taftoje gali būti 
dėmių. "Šviesiame mūsų gyvenimo fone, - mėgstame sakyti, - 
pavienės tamsios dėmės ypač rėžia akį... Tačiau, - būtinai priduri
ame, - nereikia tų dėmių tirštinti ir jų ieškoti"! Teisybė - kam ieškoti, 
jei jos pačios atsiranda ir sutirštėja. "Reikia jas negailestingai šalin
ti", - sakoma toliau. O čia, kaip su botago gamyba, vėl neaišku: kas 
turi tuo užsJ imti? Matyt, pribrendo laikas šalia Romantikos institu
to įsteigti ir spec. cheminę valyklą, kuri šalintų tamsias dėmes iš 
šviesaus mūsų gyvenimo fono. Valykla, ko gero, su dėme pašalintų 
ir patį foną. Tada gyvenimas liktų be fono - tiesiog gyvenimas, 
institutai liktų be romantikos - tiesiog institutai; liktų tiesiog 
darbas, tiesiog žmogus, tiesiog draugystė - tiesiog apgavystė, tiesiog 
mokslas, tiesiog filosofija ir tiesiog - progresas!

Tiesiog utopija, tiesiog... juokas.

Apie kelionių nerimą

Ritmingai bilda vagono ratai, už lango montoniškai švysčioja 
telefono stulpai, tolumoje lėtai sliuogia medžių viršūnės, o jis sėdi 
priešais mane, atsirėmęs į kelionmaiši, ir pasakoja pasakoja...

Iš jo atlapoto švarko veržiasi išgaubta kaip lęšis krūtinė, rusvame, 
pasatų (vėjo rūšis-red. past.) nugairintame veide - amžinas kelionių 
nerimas, žydrose akyse - negęstanti romantinė kibirkštis, - dievaži, 
užtiktų jį žurnalistai - suplėšytų į gabalus nepasidalydami. Neį
sivaizduoju tinkamesnio herojaus reportažui apie neramų šių dienų 
žmogų, žmogų su polėkiu ir kelionmaišiu. Slapčia pasikišu po 
staleliu bloknotą ir fiksuoju svarbesnius jo sodrios biografijos mo
mentus, - tenežino turįs reikalo su žurnaliste ar miglapūte, tebūnie 
tai intymus dviejų netyčia suėjusių bendrakeleivių pasišnekučiavi
mas; tekalbie, tetęsie...

- ... Paskui pusę metų rausiau smėlį Karakumų dykumoje, -
(nukelta j 4 psl.)



□ Vokietija sutiko sumokėti 
Estijai 2 milijonus markių ($1.4 
milijono) kaip vieną iš kompen
sacijų estams, kertėjusiems nuo 
nacių, - pranešė Vokietijos užsie
nio reikalų ministras birželio 22 
ji. Ši išmoka finansuos socialines 
programas, pasiūlytas Estijos 
vyriausybės. Šie pinigai bus pa
naudojami ir gyvenimo sąlygų 
pagerinimui nacių aukoms, ku
rios dar gyvena Estijoje. Susita
rimas, kuris patvirtintas diplo
matinių notų pasikeitimu, pa
tvirtina tai, kad Estija nekels 
jokių papildomų reikalavimų.
r □ Rusijos premjeras Viktor Čer- 
nomirdyn birželio 24 d. pareiškė, 
kad jis asmeniškai dalyvauja 
derybose, kad būtų užbaigtas 6 
mėnesius trunkantis karas Čečė
nijoje. Nežiūrint j paskelbtas pa
liaubas, birželio 24 d. naktį į 
pietus nuo Grozny vėl girdėjosi 
granatų sprogimai ir automatų 
ugnis. Rusijos kariuomenė pa
skelbė, kad čečėnai sulaužė pa
liaubas jau keturiomis atakomis.

□ JAV ir Latvija birželio 22 d. 
pasirašė bendradarbiavimo gyny
bos srityje sutarti. Walter Slo- 
combe, JAV pasekretorius gyny
bos srityje, pasakė, kad Latvijai 
negali būti garantuota NATO 
narystė, todėl, kad neegzistuoja 
joks laukimo sąrašas jokioms 
šalims.

O Buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikos aktyviai dalyvauja 
Jungtinių Tautų taikos palaiky
mo operacijose Bosnijoje. Kiek- 
vieną.šalį, atstovauja sekantis ka- 
.rei,yįų^ skaičius: Arnjėnija - 21, 
Estija - 27, Kazachstanas - 76, 
Kirgizija - 44, Latvija - 40, Lietu
va - 37, Moldova - 36, Rusija - 
65, Turkmenistanas - 41, Ukrai
na - 96, Uzbekija - 30.

□ Moldovos parlamentas vien
balsiai patvirtino įstatymus, nu
matančius griežtas bausmes ven
giantiems mokėti mokesčius. Pa
gal naująjį įstatymą, įmonių, 
laiku nesumokėjusių mokesčių, 
vadovai bus baudžiami laisvės 
atėmimu iki aštuonerių metų. 
Nesumokėtų mokesčių suma jau 
siekia apie $66 milijonus.

Šveicarija - tai ne valstybė Europoje, o miestelis Lietuvoje, Jonavos rajone.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Katalikų santykiai
su kitomis krikščionių Bažnyčiomis

Praėjusios savaitės "Darbinin
ke" (nr. 25) pirmame puslapyje 
buvo išspausdintas straipsnis - 
pokalbis apie popiežiaus Jono 
Pauliaus II naujausią encikliką 
ekumenizmo reikalu "Ut unum 
sint".

Vatikano radijo lietuviškasis 
skyrius transliavo į Lietuvą seriją 
laidų apie katalikų santykius su 
stačiatikiais, protestantais, liute
ronais, reformatais ir angliko
nais.

Tikėjimo vienybės dvasioje per 
du "Darbininko" numerius supa
žindinsime skaitytojus su pag
rindinėmis mintimis, kurios ko
mentuoja Šv. Tėvo naujausią en
cikliką ir pateikia istorinę ap
žvalgą.

1054 metai laikomi oficialia 
stačiatikių ir katalikų skilimo 
data. Tada popiežiaus pasiunti
niai ekskomunikavo Konstanti
nopolio patriarchą ir patys buvo 
jo ekskomunikuoti. Ši ekskomu
nika tuo laiku nebuvo laikoma 
galutine ir neatšaukiama, bet 
laikui bėgant abi Bažnyčios vis 
labiau viena nuo kitos tolo. Ta ir 
vėliau paskelbtos ekskomunikos 
buvo abiejų Bažnyčių atšauktos 
tik po 9 šimtmečių - 1964 me
tais, po Antrojo Vatikano su
sirinkimo.

Skilimo priežastis buvo ir dar 
lieka visų pirma nesutarimas dėl 

Romos vyskupo autoriteto. Sta
čiatikiai pripažįsta popiežiaus pir
menybę vyskupų tarpe, bet ne
pritaria būdui, kuriuo ji yra paro
doma bei vykdoma.

Požiūris į kai kurias teologines 
problemas nėra nesuderinamas. 
Antai, vienas pretekstų nesutarti 
buvo tikėjimo išpažinimo tei
ginys, lotyniškai trumpai vadi
namas Filioųue. Katalikai nuo 
devintojo amžiaus taria: Tikiu į 
Šventąją Dvasią, kylančią iš Tėvo 
ir Sūnaus. Tą teiginį įtvirtino 
frankų Bažnyčia 9-tame amžiuje, 
kur jis buvo naudojamas kate
chetiniais sumetimais - norint 
pabrėžti Jėzaus Kristaus dievys
tę. Stačiatikiai laikėsi ankstesnės, 
FV-ojo amžiaus Nikėjos ir Chalke- 
dono Bažnyčios susirinkirtų Ti
kėjimo išpažinimo formulės - 
tikiu į Šventąją Dvasią, kilusią iš 
Tėvo. Ją tu susirinkimų tėvai 
buvo paskelbę nekeistina.

Šiuo metu katalikų ir stačia
tikių teologams padirbėjus kar
tu, yra nutarta, jog abi formulės 
viena kitai neprieštarauja, nes 
abi Bažnyčios išpažįsta ir tiki tą 
pačią tiesą. Kitos problemos, o 
būtent katalikų dogmos, kal
bančios apie Marijos nekaltą 
prasidėjimą ir jos dangun ėmimą, 
stačiatikių nuomonė, jog tam 
tikrais neištikimybės atvejais san
tuoka gali būti nutraukta (vadi
namoji Mato išimtis) nekliudo 

išlaikyti vienybės bendriausiais 
krikščioniško mokslo ir gyveni
mo klausimais.

Bažnyčios pripažįsta viena ki
tos sakramentų tikrumą, vysku
pų šventimų tęstinumą $uo 
apaštalų laikų.

Tačiau visai neseniai naujos 
praktinės kliūtys buvo sustab- 
džiusios dialogą tarp Romos ir 
Rusijos stačiatikių Bažnyčios. Tai 
Sovietų Sąjungoje uždraustų ir 
tik pogrindyje gyvavusių unitų 
arba rytų apeigų katalikų atgimi
mas. Ukrainoje ir Baltarusijoje 
unitai ir stačiatikiai sunkiai pa
sidalina maldos namais, kurie 
pusę šimtmečio būvo valdžios 
nusavinti arba perduoti stačia
tikiams. Vilčių susitarti teikia 
prieš dvejus metus Libane paskel
btas bendras stačiatikių ir katali
kų komisijos sprendimas vie
niems kitus laikyti seseriškomis 
bendruomenėmis. Dievas norėjęs 
ir vienų ir kitų, todėl išoriniai 
skirtumai neturi kliudyti vieny
bei. Vienybė reiškia ne susi
liejimą, o meile ir tiesa pagrįstą 
bendrystę, į kurią veda malda ir 
dialogas, abipusis dalinimasis 
dvasiniais bei medžiaginiais tur
tais. Misija, kurią savo Bažnyčiai 
yra pavedęs jos įkūrėjas Jėzus, 
turi būti vykdoma drauge.

Antroji nesena įtampa kilo po 
katalikų vyskupų paskyrimo į 
Rusijoje atkurtas katalikiškas

Is Lietuvos sugrįžus 
♦

(atkelta iš 1 psl.) rušienė, nedalyvavo nei vienas
Kas paskatino tai padaryti, ir 

kuo iš esmės skiriasi JAV LB 
pasiūlytas ir seimo patvirtintas 
bendradarbiavimo komisijos 
struktūros projektas nuo dr. Bo
belio projekto?

JAV LB projekto tikslas - de
mokratiškai atstovauti JAV LB 
lietuvius, išrenkant į bendradar
biavimo komisiją 5-is Amerikos 
Lietuvių Tarybos atstovus ir iš 
Lietuvos pusės įtraukiant po vie
ną kiekvienos seimo frakcijos 
atstovą.

Tuo tarpu dr. K. Bobelio pro
jektas, be abejonės palankus dau- 
giapartiečiams ir siūlo, kad į 
komisiją įeitų 9-ni seimo paskir
ti nariai ir 8-ni išeivijos orga
nizacijų atstovai, kuriuos ir "kaž
kas" parinks. Toks projektas tik 
skaldo JAV LB, visiems žinant, 
kad organizacijų yra žymiai dau
giau ir nei viena, nei parinktos 
negali atstovauti visos JAV išeivi
jos.

Ar Lietuvos seimas supras p. 
Bobelio projekto antidemokratiš- 
kumą, parodys laikas ir tolesnis 
politinio gyvenimo vystymasis 
Lietuvoje. PLB atstovas R. Česo- 
nis pranešė, kad nedalyvaus K. 
Bobelio komisijoje.

Toliau Regina Narušienė pa
stebėjo, kad demokratijos proce
sas tik prasidėjo Lietuvoje ir to
kie dalykai, kaip leidimų siste
ma, norint piliečiams patekti pas 
savo išrinktus į seimą atstovus, 
taip pat pas seimo rūmuose įsi
kūrusius PLB .atstovus yra ap
sunkintas. Įdomu, kad piliety
bės įstatymo svarstymo posė
džiuose, kaip pažymėjo R. Na- 

vyskupijas. Roma bandė šveln
inti santykius, paskelbdama 
"Santykių su stačiatikiais va
dovą". Viename iš jo straipsnių 
primenamas 3-iojo šimtmečio 
kanonas, tvirtinantis, jog vysku
pai turi žinoti, kas jų krašte turi 
pirmenybę. Jie turi paisyti jo kaip 
galvos, tačiau ir patriarchas ar 
metropolitas neturi priimti svar
bių sprendimų pats vienas. Taigi 
katalikų vyskupai Rusijoje turi 
paisyti Maskvos patriarcho nuo
monės, tačiau jie privalo rūpin
tis savo bendruomenėmis.

Romoje birželio 6 d. įvyko 
protestantų, anglikonų ir stačia
tikių bažnyčių atstovų pasitari
mas, kuriame buvo aptariama 
naujoji popiežiaus Jono Pauliaus 

Lietuvos žurnalistas.
Po pagrindinio pranešimo sekė 

toliau diskusijos, pasisakymai 
kaip suaktyvinti JAV bendruo
menės veiklą. Pasiūlyta pradėti 
nuo apylinkių, iš kur ateina fi
nansinė parama ir žmonės, veik
los suaktyvinimo. Washingtone 
esanti Bendruomenės pagrindi
nė įstaiga turėtų būti veiklos cen
tru, kuris supažindintų ir šalia 
esančius amerikiečių valdžios 
atstovus su dabarties problemo
mis tiek čia, tiek Lietuvoje. Taip 
pat buvo pritarta pasiūlymui la
biau nušviesti lietuvišką veiklą 
ir Bendruomenės užmojus ir at
liktus darbus per spaudą, neiš
skiriant nei amerikietiškos, so
cialinius pobūvius sieti su lietu
viška veikla, net vartojant ir an
glų kalbą, priimti naujas emi
grantų pajėgas į Krašto Bendruo
menę.

Problematiška - šalpos Lietu
vai darbas apylinkėse, ar suvie
nytos pastangos lietuvybės išlai
kymui čia, remiant lietuvišką 
spaudą, kultūros centrus? Kaip 
nukreipti tuos išteklius ir ką 
laikyti pirmaeiliais uždaviniais? 
Ateina naujoji karta, kuri aktyvi
au dalyvautų lietuviškoje veiklo
je, jei ji būtų daugiau dinamiška 
ir įdomi.

Tai tik kelius mintys nuskam
bėjusios "lietuvljos lietuvių" su
važiavime, kaip prof. V. Lands
bergis pavadino išeiviją pokal
byje su JAV LB pirmininke, 
viešint jai Lietuvoje.

parengė A.J.
pagal "Darbininko" koresponden

to K. Miklo garsinį įrašą.

II enciklika "Ut unum sint". 
Popiežiaus kvietimą ir raginimą 
spartesniam krikščioniškųjų baž
nyčių susivienijimui ir naujus 
popiežiaus užmojus kelyje į eku
menizmą, kuriuos jis dėsto en
ciklikoje, pasitarimo dalyviai 
priėmė entuziastingai ir labai 
palankiai. Valdiečių teologijos 
fakulteto didžiojoje aulėje įvyku
sioje spaudos konferencijoje pa
sitarime dalyvavusių krikščio
niškųjų Bažnyčių atstovai išreiškė 
savo nuomonę Bažnyčių vieny
bės klausimu, kurios daugialy- 
piškumas dar kartą parodė prob
lemų gausumą ir jų kompleksiš
kumą kelyje į ekumenizmą.

Pasitarimo centre - popiežiaus 
primatai, kurį pats Jonas Paulius

(nukelta į 7 psl.)

KARUSELĖJE
(atkelta iš 3 psl.)

pasakoja jis tokiu paprastu ir kukliu balsu, tarsi kalbėdamas apie 
-marškinių rankogalį. - Naktį pabusdavau nuo baisaus skausmo 
gerklėje - smiltys grauždavo. Šimtai kilometrų aplink - nei medelio 
nei šaltinio...

- Toliau? - Atsargiai, kad neišgirstų, verčiu bloknoto lapą. - Kas 
toliau?

• - Šoktelėjau į šiaurę, į amžinojo įšalo zoną, - Tai pasakoma tokiu 
tonu, lyg eitų kalba apie šoktelėjimą per paplavų griovį. - Kartą 
rtane nusinešė pūga...

Jis kietai sukanda žandikaulius ir akimis palydi keletą telefono 
stulpų.

- O po to?
- Tolimieji Rytai. Kalnų upėje žabojome srovę. - ("Žabojome 

kumelaitę"!)
' Ypač efektinga tari, kad jis kalba be patoso. Patys faktai - patosas. 
"Pliki faktai - įtaigiausia romantikos kalba". Kas tai taip pasakė? 
Kumosovskis?

- Po to?
- Su žvejybos traleriu po Šiaurės Lediniuotąjį. Silkių.
Jis atsmaukia palaidinę. Tarp raktikaulių - preciziška nežinomo 

XX amžiaus dailininko graviūra: violetinis laivas su išpūstomis 
burėmis, - skirkitės, marios...

- Dar po to?
• - Prisišliejau prie geologų. Ieškojom ametistų. - ("Bobausių"!) - Po 
to stačiau gamyklą. Pabaltijyje.

-Ačiū jums! - Atsistočiau, ranką paspausčiau, jei ne ta konspiraci
ja (bloknotas).
- - ... Rogių kelias su čiukčiais... Pušų kirtimas Karelijoje... Sabalų 
tnedžioklė Uriatijoje... Gintaro kasyklos Kaliningrade... Gazuoto 
vandens vežimėlis Jaltoje... Šašlykas Batumyje... Tiubeteika Frun- 
zėj... Paros Koloje.

Jis nutyla: bene išvardinsi!
, Reportažą pavadinsiu "Kelionių nerimas" arba "Tolumų šauks
mas". Pradėsiu nuo pirmykščiu klajoklių genčių. Pafilosofuosiu,

kaip klajoklinis gyvenimo būdas nūnai gyvena savo renesansą. 
Drauge jis įgavo naują, šiuolaikinį turinį: visur atviri tau keliai, 
visur tau gimtinė, visur tavo žemė, visur butas, priregistravimas; 
viskas - tavo... Tu - visos šalies šeimininkas! (Reikės pasiskaityti 
istorijos vadovėlyje apie pirmykščių klajoklių papročius.) O tavo 
laivas su violetinėmis burėmis - tik pirmyn, tik pirmyn, tik tolyn 
per neaprėpiamas okeano platybes, kur ritasi viena per kitą sūrios 
gyvenimo bangos. O jo - devintoji, visa užliejančioj!...

- Ak, - išsprūsta man, - kad galėčiau ir aš taip - nuo ratų ant ratų! 
Jis neramiai krusteli ir įsmeigia į mane susidomėjusių akių žydrynę:
- Nejaugi ir jums reikia slapstytis nuo alimentų (teismo priteista 

tėvui suma, skirta išlaikyti nepilnamečius vaikus -red. past.)?
Ritmingai bilda vagonas, už lango monotoniškai švysčioja telefo

no stulpai, tolumoje lėtai sliuogia aukštos eglių viršūnės, o ratai 
dunda ir dunda nuostabią sakmę apie kelionių nerimą (arba tolumų 
šauksmą)...

Kur sunkiau
Gaila, kad nėra tokio antrinių žaliavų supirkimo punkto, kur 

žmogus galėtum nunešti ir parduoti ne tik seną, nereikalingą 
virdulį, bet ir atgyvenusią, nebevartotiną patarlę ar priežodį, o už 
gautus pinigus nusipirkti pusę kiaušinio arba visą balioną paradui.

Viena tokių nebevartotinų senienų yra visiems žinoma patarlė 
"Žuvis ieško kur giliau, o žmogus - kur geriau".

Toks palyginimas giliai įžeidžia ne tik tarybinį žmogų, bet ir žuvį.
Pažiūrėkime įdėmiau į mūsų žuvį. Ji seniai nebe ta. Ji ne tik 

nebeieško kur giliau - atvirkščiai! Ypač jei netoliese, ant kranto, yra 
įmonė, fabrikas, kurio galingas pulsas pripildo naujo turinio net 
upės gelmes. Pagautos to pulso, žuvys kolektyviškai kyla aukštyn ir 
aukštyn, kol ima plūduriuoti paviršiuje - pilvais į šviesą, į saulę, į 
žvaigždes. Tokia dabar mūsų žuvis.

O mūsų žmogus? Ar tebeieško jis kur geriau?
Miesto valdžia užplanavo nutiesti netoli mūsų namo naują gatvę. 

Pasakyta - padaryta. Atburzgė žemkasės, subildėjo savivartės, 
atžingsniavo šaunus darbininkų būrys, prisistatė inžinierius ir dar
bų vykdytojas su planšete ant kairės šlaunies. Sutrimitavo nemato
mas trimitas, ir darbas užvirė. Žemė buvo puri, įšilusi nuo vasaros 
saulės, ir žemkasės nespėjo lankstyti savo storų kaklų: jau ėmėme

būkštauti, kad nespės deputatai sugalvoti gatvei pavadinimo, o ja 
pasipils pėsčių ir važiuotų būriai.

Pasirodo, be reikalo mes jaudinomės dėl svarbiausios deputatų 
funkcijos. Juo smagiau biro žemė iš ekskavatoriaus kaušo, juo 
guviau ten ir šen zujo savivartės, tuo rūgštesnis darėsi darbų 
vykdytojo veidas. Kažkas jam nepatiko šioje žemėje: pernelyg jau 
lengvai ji pasiduodavo žemkasės kaušui. Vis neišniro ir neišniro iš 
po purių jos klodų senų griuvėsių pamatai arba puntukai, j kuriuos 
kaušas galėtų susitrupinti dantį. Ekskavatorininko veidas taip pat 
ėmė blaustis, suniuko ir darbininkai: na ir koks, atsiprašant, čia 
darbas, jei tirpte tirpsta rankose? Visus ėmė kaustyti apatija. Atėję 
į darbą, žmonės jau vos benulaikė rankose kastuvus ir tolydžio 
nusispjaudavo į kasamos gatvės pusę; įniko rūkyti, kąsnoti sumuš
tinius, o neretai, pasitiesę vatinukus, užknarkdavo pilvais į saulę - 
kaip anos žuvys. Ne, ne prie širdies jiems darbas, kur viskas eina 
kaip iš pypkės; tingiai kasydamies! pilvus atokaitoje, jie teisėtai 
svajojo apie kvapą gniaužiančius sunkumus, apie hidrostrojus (hidro
elektrinių statybas), plėšinius, Arkties pūgas ir Azijos karščius, kur 
net pavėsyje termometras rodo daugiau kaip +40 laipsnių Celsijaus
- pabandyk padrybsoti atokaitoje! Puri, nerodanti menkiausio pa
sipriešinimo žemė, nekaršta saulė, nešaltas vėjas, nusmurgęs darbų 
vykdytojas - visas šis pernelyg palankus kompleksas paralyžavo 
žmonių energiją, valią pančiojo romantišką skrydį. Ir, kaip aktyvus 
protestas, dienos vidury iš nusivylusių krūtinių išsiverždavo galin
gas "hrr..." arba šen bei ten sukliuksėdavo pusbutelis. Trumpai 
tariant, žmonės duso be sunkumų ir be romantikos.

O vieną šiltą truputį vėjuotą - itin palankią tokio profilio darbui
- dieną jie dingo. Dingo žemkasės, prapuolė savivartės, išnyko 
šaunus darbininkų būrys ir darbų vykdytojo planšetė su visa kaire 
šlaunimi skradžiai žemę prasmego. Veltui sukiojome ausis, tikė- 
damiesi išgirsti įprastinį "hrr..." arba tylų kliuksėjimą. Liko nebaigti 
kasti grioviai, pamesti vamzdžiai ir akli sliekai, kurie atkakliai rausė 
nebaigtą rausti žemę.

Mes nesistebėjome, negūžčiojome pečiais; supratome, kur šuo 
pakastas, ir pagarbiai nulenkėme galvas: žmonės išėjo ten, kur 
sunkiau. O jeigu katras iš mūsų griovyje nusilauždavo koją, ne
verkšlendavo ir negrieždavo dantims: kas žino, kokia darbų vykdy
tojo šlaunies dalia?

(Bus daugiau)



Baigti metus trukę tyrimai
Lietuvoje baigta tirti Zoknių 

aerouosto teritorija, užteršta naf
tos produktais. Visur metus šj 
darbą dirbo konkursą laimėjusi 
Danijos firma "Kruger Consuįt" 
ir "Baltijos konsultacinė" grupė - 
bendra Lietuvos, Danijos, Švedi
jos, Suomijos firma. Finansavo 
Danijos aplinkos apsaugos agen
tūra, paskirdama kaip dovaną 2 
mln. 607 tūkst. 150 Danijos kro
nų, bei Lietuvos aplinkos apsau
gos ministerija (pusę milijono 
talonų).

Egręžta beveik 100 gręžinių 
(1000 metrų). Tyrimais norėta 
nustatyti, kaip aerouosto terito
rija yra užteršta nafta ir kokią 
Įtaką tai gali turėti miesto van
denvietėms. Tyrimai patvirtino 
prognozes, kad Zokniai - labiau
siai užteršta karinė bazė Lietuvo
je. "Aerouostas užima 10,28 kv. 
km. Pusė tos teritorijos - užteršta, 
LA pažymėjo Šiaulių savivaldy
bės vyriausiasis hidrogeologas 
Algimantas Berteška. - Daugiau
sia laisvos naftos virš vandens 
paviršiaus senojoje kuro bazėje". 
Specialistas paaiškino, kad grun
tinio vandens paviršiuje yra sus
iformavusi daugiau kaip 60 cm 
storio naftos produktų plėvelė. 
Tyrimo duomenys gana įspūdin
gi: čia turėtų būti 6130 kubinių 
metrų žibalo. Be to, rasta išsilieju
sio raketinio kuro ir azoto rūgš
ties.

Ar tai pavojinga miestui? Po
nas Berteška aiškina, jog yra tam 
tikra grėsmė vandenvietėms: ži
balas, sunkdamasis gilyn, per il

Lietuvių Fondo veikla
Lietuvių Fondas yra viena iš 

aktyviausių užsienio lietuvių in
stitucijų, kuri šių metų kovo 25 
dieną turėįo metinį suvažiavimą 
Pasaulio Lietuvių Centre, Le- 
mont, IL. Tai jau 32-ras suva
žiavimas. Suvažiavime dalyvau
jančių narių skaičius ir jų balsų 
skaičius (1 balsas nuo įneštų 100 
dol.) rodo, kaip gyvai veikia LF, 
kuris vien tik šiais metais jau 
gavo netoli 150 prašymų, kurių 
patenkinimui reikėtų pusantro 

Lietuvių Fondo suvažiavimo dalyvius sveikina 
JAV LB Krašto valdybos pirm. dr. Regina Na- 
rušienė. Vytauto Jasinevičiaus nuotrauka

rių. Dėl to per 
suvažiavimą 
buvo šiek tiek 
pakeista antra 
nuostatų pa
straipa, kuri 
palengvins LF 
vykdomajai 
valdybai tvar
kyti nekilno
jamą turtą, 
kurio vertė 
kasmet žy
miai paauga, 
o sumaniai 
investuoti LF 
finansai atne
ša pelną, kuris 
yra paskirsto
mas kultūri
nei veiklai, 
švietimui ir 
studentų sti

mantas, LF tarybos pirm. Marija Remienė, LF valdybos pirm. Stasys Baras, 
suvažiavimo sekr. Pranė Masilionienė. Vytauto Jasinevičiaus nuotrauka

Momkus, Alė Steponavičienė ir Kostas Dočkus.
Vytauto Jasinevičiaus nuotrauka

gesni laiką gali patekti j vanden
ingą horizontą.

Tiriamųjų darbų ataskaita gana 
solidi - 92 puslapiai. Ji pateikta 
anglų ir lietuvių kalbomis, su
rašytos ne tik išvados, bet ir 
Įrengimų, kuriais derėtų atlikti 
valymo darbus, kainos, reko
mendacijos ir panašiai.

Į klausimą, kas ir kada atliks 
valymo darbus, Šiaulių savivaldy
bės Ekologijos skyriaus vedėjas 
Romualdas Šemeta atsakė: 
"Mums atrodo, kad reikėtų ir 
toliau bendradarbiauti su danais. 
Žinosim, bent jau kaip pasisekė 
išvalyti, mūsų specialistai būtų 
įtraukti į tą darbą, būtų sukurtas 
monitoringo tinklas. Galiausiai 
šiuo atveju mums liktų kuras".

Išvalyti Zakniuose naftos pro
duktus siūlosi nemažai ir JAV 
firmų. Dauguma jų už darbą 
norėtų tų naftos produktų. Ga
lutinį sprendimą priims savi
valdybė. Valdymo darbai turėtų 
užtrukti apie pusantrų metų. Jie 
prasidės rudenį.

Zokniai užteršti ir sunkiaisiais 
metalais. Tas užteršimas, anot 
vyriausiojo hidrogeologo A. Ber- 
teškos, "gerokai baisesnis ir bjau
resnis". Sunkiaisiais metalais ir 
chemijos produktais užteršta bu
vusios aviacijos remonto gamyk
los teritorija. "Tie teršalai su grun
tiniu vandens srautu keliauja 
Margių gatvės link. Gal dėl to 
čia daug išsigimimų". Deja, šitų 
tiriamųjų darbų metu užteršimo 
sunkiaisiais metalais problema 
liko nuošalyje.

milijono dolerių su viršum. Šis 
darbas itin sunkus, kai LF skelbia
si remiąs švietimą, kultūrą ir 
jaunimą, o pelno skirstymo 
komisijai leista paskirstyti vos 
263,000 dol. Komisijos atrinkti 
svarbiausi prašymai pagal LF 
nuostatus gauna atitinkamą dė
mesį ir piniginę paramą. Todėl 
ir lietuvių visuomenė mielai re
mia LF aukomis, o dabar ir 
gražiais palikimais.

Šiuo metu LF kapitalas siekia 
73A mil. dole-

"Tik atskirose teritorijos vieto
se, - pažymėjo ponas Šemeta, - 
paimti mėginiai. O iš tikrųjų 
buvusios aviacijos remonto ga
myklos teritorijai reikalingas at
skiras įvertinimo projektas, at
skiras sprendimas. Tačiau tam 
reikia nemažai lėšų,o jų, aišku, 
niekas neturi". Ekologijos sky
riaus vedėjo R. Šemetos tvirti
nimu, "tas, kas ten pradės kokią 
veiklą, turės visa šita atlikti".

LA

Išsiųstas 25-as talpintuvas
Robert S. Boris, "Pagalba 

Lietuvai" vadovas, praneša, kad 
birželio 12 d. buvo išsiųstas 25- 
tas talpintuvas į Lietuvą su Bart 
Etter (pensininko gydytojo iš 
Memphis) įvairiais vaistais. Tal
pintuvas sveriąs 14,717 svarų, 
skiriamas Antrajai ligoninei Kau
ne. 26-tas talpintuvas birželio 21 
d. išsiųstas iš Catholic Medical 
Mission Board, New York, skiria
mas Marijampolės Caritas Drau
gijai per dr. Emiliją Montvilienę 
padalinimui dvylikai ligoninių.

- o -

Kviečia darbui į Lietuvą
Lietuvos Respublikos Am

basada VVashingtone perduo
da Lietuvos Vyriausybės kvieti
mą lietuvių jaunimui, kviesdama 
jaunuosius lietuvius, studijuo
jančius ar ką tik baigusius uni
versitetus, atvažiuoti į Lietuvą ir 
padirbėti juos dominančiuose 
srityse. Susidomėję prašomi 
kreiptis į ambasadą VVashing
tone: tel. 202 234 - 5860, fax 
202 328 - 0466.

pendijoms.
Stipendijų pinigai dažniausiai 

ateina per palikimus, kurie suda
ro 42,4% įnašų. Šie palikimai 
dažnai ateina su testamentu, nu
rodančių .kaip ir kokioms sti
pendijoms LF turi juos paskirti. 
Todėl LF vadovybė yra tik tokių 
testamentų vykdytoja.

LF Tarybos pirmininkė Marija 
Remienė pranešė, jog per praei
tus metus LF kapitalas paaugo 
792,055 dol., o naujų narių 
skaičius pralenkė mirusiųjų skai
čių. Tam buvo įdėta daug su
manaus darbo. Stasys Baras, kurį 
beveik kasdieną galima rasti LF 
raštinėje, puikiai vadovauja LF 
valdybai, kurios nariai pasižymi 
objektyvumu ir pareigingumu.

Praeitais metais LF išleido 
antrąją savo istorijos knygą, ku
rios vyriausias redaktorius buvo 
žurnalistas Antanas Juodvalkis. 
Ji apima 1962 - 1992 m.

Šios knygos buvo du pristaty
mai. Vienas "Seklyčioje" Chica
gos LF darbuotojams ir LB veikė
jams. Tada "Draugo" vyr. redak
torė Danutė Bindokienė knygo
je atrado užsienio lietuvių ideo
logiją, patriotizmą, istoriją ir net 
archeologiją.

Gi prof. A. Klimas antrame 
knygos pristatyme atkreipė dė
mesį į pirmuose puslapiuose ran
damus LF istorijos straipsnius, 
LF narių albumą ir džiaugėsi, jog 
LF kapitalas artėja prie 8-nių

Pasiūlymai Lietuvos valdžiai
šių metų birželio 17 d., Baltimorėje, Sheraton International 

viešbutyje, Baltijos Institutas sušaukė koferendją. Pats organizaci
jos pavadinimas pasako, kad tai yra lietuvių, latvių ir estų iniciaty
va. Šią konferenciją sušaukė lietuviai JAV karininkai (BI nariai).

Konferencijos svarbiausias uždavinys ir tikslas buvo "Lietuvos 
valstybės apsaugos struktūros" pasiūlymo Lietuvos valdžiai pristaty
mas ir per Lietuvos Ambasada įteikimas Lietuvos vyriausybei. Do
kumentą priėmė ambasadorius dr. Alfonsas Eidintas.

Dokumentą paruošė ir pasirašė Ats. pulkininkas Jonas Kronkaitis, 
Ats. pulkininkas Algimantas V. Garsys ir pulkininkas leitenantas 
Donatas Skučas, visi JAV Ginkluotų Pajėgų atsargos karininkai 
Konferencijoje dalyvavo 17 JAV lietuvių kilmės pulkininkų ir vie
nas (tęstinumui išlaikyti) ankstesnės Nepriklausomos Lietuvos ka
rininkas.

Aleksandras Vakselis

Ruoša X-ajai lietuvių 
tautinių šokių šventei

Lietuvių tautinių šokių šventės organizacinį komitetą sudaro šie 
asmenys: pirmininkė - Jūratė Budrienė, vicepirmininkė - Nijolė 
Pupienė, sekretorė - Birutė Vindašienė, iždininkas - Ed. Jenawn, 
meno vadovė - Violeta Smieliauskaitė Fabianovich, teisinis patarė
jas - Saulius Kuprys, šventės programos techniškų reikalų koordina
torius - Jonas Beržanskis, lėšų telkimo komisijos ko pirmininkės - 
Gražina Liautaud ir Birutė Jasaitienė, leidinio redaktorius - Juozas 
Masilionis, dailininkė - Ada Sutkuvienė, spaudos informacija lietu
vių kalba komisijos pirmininkė - Rita Likanderytė, informacija 
anglų kalba komisijos pirmininkė - Cassandra McNeill, lietuvių 
radijo informacijos komisijos pirmininkas - Petras Petrulis, 
susipažinimo vakaro komisijos pirmininkas - Jonas Cinkus, šventės 
pokylio komisijos pirmininkė - Irena Kerelienė, garbės svečių kvieti
mo ir globos komisijos pirmininkas - Rimas Domanskis, šventės 
bilietų platinimo komisijos pirmininkė - Genė Rimkienė, šventės 
registracijos komisijos pirmininkė - Jūratė Šuopytė Jensen, nak
vynių komisijos pirmininkas - Linas Norušis, transportacijos komisi
jos pirmininkas - Antanas Jarūnas, Tautinių šokių instituto atstovė
- Rasa Poskočimienė, Lithuanian Folk Dance Festival, Ine. atstovas
- Bronius Juodelis. X Lietuvių tautinių šokių šventė įvyks 1996 m.
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liepos 6 d. Rosemont Horizon stadione, prie Chicagos.

milijonų.
Iš LF esančio kapitalo IV2 mil. 

yra paskirta paramai Lietuvoje, 
t. y. iš Lietuvos gauti prašymai ir 
planai yra apsvarstomi LF valdy- 
boje,ir tik tada skiriama suma 
su prašymu pasakyti, kaip ji bus 
vartojama.

Iki šiol yra Lietuvai paskirta ir 
pasiųsta apie pusę milijono 
dolerių.

1994 m. Vasario 16-tos gim
nazijos mokiniai gavo $15,000 
stipendijoms. Illinois universite
to Lietuvių kalbos katedros stu
dentams, kurių yra aštuoni, LF 
paskyrė 6,500, o 47 studentai iš 
Lietuvos besimokantys JA V-bėse, 
gavo $46,450. Jų tarpe buvo ir 8- 
ni invalidai našlaičiai.

Per metinį LF pokylį, įvykusį 
1994 m. spalio 29 d. stipendijos 
buvo asmeniškai įteiktos šiems 
studentams: Ramūnui Korsakui, 
Loretai Mačasnkaitei, Aldai Mi- 
kučauskaitei, Gintui Mikučaus- 
kui, Irenai Kvantaitei, Renatai 
Kvantaitei, Ventai Norvilaitei, 
Arui Norvilai, Aidui Palubinskui, 
Tadui Misiūnui, Jurgitai Šedie- 
nei, Rasai Stasiulytei, Daliai Stat- 
kauskytei, Dovilei Šutinaitei, 
Gintarui Vaitkevičiui, Karilei 
Vaitkutei, Tomui Vilimui.

32-trąjį LF suvažiavimą sveiki
no prel. J. Punskis, Lietuvos Res
publikos garbės konsulas Chi- 
cagoje Vaclovas Kleiza, PLB pirm. 
Bronius Nainys, JAV Krašto 

Valdybos pirm. dr. Regina Na- 
rušienė, Alto vardu Kostas Bur
ba.

Suvažiavimui energingai pir
mininkavo Vytautas Kamantas 
ir Saulius Čyvas, sekretoriavo 
Pranė Masilionienė.

LF suvažiavimai visada palieka 
malonų jausmą, nes kiekvienas 
narys jaučiasi savųjų tarpe. Su
važiavimo pradžioje su žvakės 
uždegimu bei malda prisimena
mi LF mirusieji nariai, o posė
džiai užbaigiami visus apjung
iančiu Lietuvos himnu.

Dėmesio prašo LF valdybos 
pageidavimas, kad, pasikeitus LB 
apylinkių / apygardų pirmi
ninkams ar organizacijų valdy
boms, būtų apie tai pranešta LF 
raštinei, kuri yra: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439; tel. 
708 257 - 1616, fax (708) 257 - 
1647. Tuomet ir LF pranešimai 
ir įgaliojimai (proxies) bus gali
ma pasiųsti tinkamu adresu.

Būtų gera, kad LF nariai pra
neštų vadovybei, kam turėtų būti 
siunčiami pranešimai ir įgalioji
mai, nariui mirus.

Iki šių metų LF yra parėmęs 
lietuvybės išlaikymo darbą net 6 
mil. dolerių suma, kuri be triukš
mo buvo išdalyta švietimui, kul
tūrinei veiklai ir lietuviško jauni
mo mokslui.

Birutė A. Vindašienė

- Šv. Kazimiero kongre
gacijos seserys liepos 9 d. Chi- 
cagoje, vienuolyno sodelyje, 
rengia metinę gegužinę. Tarp 
įvairių laimėjimų ir užsiėmimų 
dėmesį patraukia "Didysis 
laimėjimas* -10,000 dol. Išspaus
dinta tik 400 bilietų, kurių kaina 
po 100 dol.
- Lietuvos Vyriausybė lei

do Palangos miesto valdybai 
steigti nepelno organizaciją "A 
Mončio centras" - tuo siekiama 
išsaugoti Prancūzijoje gyvenusio 
ir ten mirusio skulptoriaus pa
likimą. 1993 m. A. Mončys 
Palangai padovanojo 58 savo 
kūrinius. Nepelno organizacija 
stengsis įrengti nuolat veikiančią 
ekspoziciją, kaups ir saugos dai
lininko palikimą.
- Pranas Berneckas, lietu

viško sporto veikėjas ir organiza
torius, Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto (LTOK) "Kilnaus 
poelgio" komisijos apdovanotas 
specialiu žymeniu už Pirmųjų 
pasaulio lietuvių sportinių žai
dynių, įvykusių Toronte, orga
nizavimą bei kitus nuopelnus. 
Žymenį jam įteikė A. Poviliūnas, 
Lietuvos tautinio olimpinio ko-
miteto pirmininkas, gegužės 18 
d., stabtelėjęs Toronto prieš skry
dį į Quebec City dalyvauti tarp
tautiniame sporto veikėjų pasi
tarime.
- Vytautui Antanui Damb* 

ravai, Lietuvos Respublikos am
basadoriui Venecueloje, Prezi
dentas A. Brazauskas suteikė D. 
L. K. Gedimino trečio laipsnio 
ordiną. •
- Dr. Alfonsas Eidintas, 

Lietuvos ambasadorius JAV, Pre
zidento A. Brazausko birželio 2 
d. paskirtas Lietuvos ambasa
doriumi Kanadai.

-- Pabaltijo universitetą 
Vokietijoje įkūrimo 50 metų 
sukaktis bus minima Chicagoje 
1996 m. kovo 17 d.
- Viktorija Milūnaitė, kaip 

praneša "The Naperville Sun", 
dalyvavo McCormick Place, Chi
cagoje, vykusiame Illinois Mušk: 
Association pianino konkurse. 
Devynerių metų Viktorijai buvo 
įteiktas "Superior Award" žymuo. 
Viktoria yra inž. Vytenio ir Kristi
nos Milūnų dukra. Šeštadieniais 
lanko Maironio lituanistinę mo
kyklą Lemonte.
- Aurelija M. Balašaitienė 

iš Cleveland, OH, nuvykusi į Lie
tuvą, per tris mėnesius Išleidino 
du naujus romanus: "Žarijos ir 
pelenai" bei "Praradimų ženkle".
- Prel. dr. Juozas Praus

kis, vertindamas Lietuvos jauni
mo auklėjimo darbus, ateitinin
kų sėkmingai vykdomus, jiems 
remti prieš mėnesį paaukojo 
$1,000, o dabar pridėjo dar 
$5,000.
- Prof. dr. Juozas Mcfir—v 

kas, pakviestas Kauno Medici
nos akademijos, išvyko į Lietu
vą. Ten skaitys paskaitas apie 
modernios medicinos proble
mas. Jis yra buvęs Kauno Medi
cinos fakulteto dekanas ir profe
sorius.
- Venecueloje gyvenę lietu

viai Chicagoje yra susibūrę į 
draugiją, kuri gegužės 21 d. Chi
cagos šaulių Namuose atšventė 
25 metų sukakti- Svečius linksmi
no Kosto Ramanausko orkestras, 
o taip pat lietuviški patiekalai.
- Putnam, CT, Nekaltai 

Pradėtosios Marijos seserų vien
uolyno sodyboje liepos 23 d. 
vyks metinė lietuvių susitikimo 
šventė. Mišių pagrindinis cele
brantas - kun. Julius Sasnauskas, 
OFM, per šių metų sekmines 
įšventintas Toronte.
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- (AGEP) 70-mečio 
svečio iš Australijos skam
butis i policijos budėto
jų dali birželio 19 d. 
sukėlė sąmyši per kėlis 
paskutiniuosius metus 
visko regėjusioje polici
joje. Vyriškis pranešė, 
kad iš jo lagamino din
go 50 tūkstančių JAV

dolerių... Atvažiavo šis Australi
jos lietuvis pas gimines i Kėdai

nius. Pagal skelbimą laikraštyje 
išsirinko namą Kaune, Ruduokių 
gatvėje ir, pasiėmęs lagaminus, 
atvažiavo jo pirkti, j policiją jis 
paskambino, kai, atidaręs vieną 
iš lagaminų, neberado pinigų. I 
įvykio vietą atvykę policininkai 
rado išsiblaškiusio svečio pini
gus... kitame lagamine... Ne
trukus prisistatė įtartini asme
nys, todėl policijai teko rūpintis 
ir turtingojo užsieniečio parvy-

MODERN, TOTAL HIP AND KNEE JCHNT REPLACEMENTS 
ARE NOW BE1NG PERFORMED IN THE BALTK STATES IN 
CENTERS THAT ARE OFFERING SERVICES OF SIRGEONS 
THAT HA VE BEEN TRA1NED IN THE U.S.

RIGA-AMERICAN, LTD. OF VVATERBURY, CONNECTKZUT, 
IS IN A POSmON TO GUARANTEE THE DEUVERY OF 
TOTAL HIP AND KNEE SURGERY IN LATVI A, ESTONIA AND 

UTHUANIA.
PAYMENT FOR THE SURGERY CAN BE MADE EITHER IN 
THE US. OR IN THE INDIV1DUAL REPUBUC.

ADDIT1ONAL INFORMATION IS AVAILABLE (IN ENGLiSH) 
BY CALUNG 203 - 757 - 5052 OR BY MA1L TO 1201 VVEST 
MAIN S IRĘ ET, VVATERBURY, CT 06708 U.S.A.
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kimu pas gimines į Kėdainius.
- Seime po svarstymo buvo 

pritarta J. Bematonio pateiktai 
Baudžiamojo kodekso 137 
straipsnio pataisai, pagal kurią 
"Informacijos apie valstybės, sa
vivaldybės institucijų, politinių 
partijų ar visuomeninių orga
nizacijų veiklą rinkimas, netei
sėtai panaudojant slapto pasi- 
klausmo, garso ar vaizdo įrašy
mo priemones, baudžiamas lais
vės atėmimu iki 2 metų arba 
pataisos darbais, arba bauda", 
įžvelgdami šioje pataisoje są
mokslą prieš spaudos laisvę, aud
ringai reagavo žurnalistai.

- Dažniausiai Tarptauti
nėje jūrų perkėloje aptinkama 
kontrabanda - juodieji ir spalvo
tieji metalai. Pasak policijos, tai 
daugiau Rusijos problema, o ne 
Lietuvos. Metalų kontrabanda 
dažniausiai prasideda Rusijoje, 
Baltarusijoje, Kazachstane, deg
tinės - Vokietijoje.

— Lietuvos banko valdyba 
birželio 22 d. nutarė laikinai sus- 
tabtyti krizės ištikto komercinio 
banko "Aurabankas" tarybos 
įgaliojimus, nušalinti jo valdybą 
ir paskirti laikinąjį administra
torių. Apie tai spaudos konfer
encijoje pranešė Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas Kazys Rat
kevičius. Lietuvos vyriausybė 
posėdyje nutarė pirkti 68 proc. 
"Aurabanko" akcijų už simbolinį 
1 litą. Pasak K. Ratkevičiaus, 
vyriausybė banko likvidumo pa
gerinimui jau pradėjo skirti lėšas.
- Litas "įgijo labai gerą rep

utaciją, ir ji bus išlaikyta labai 
ilgą laiką", birželio 22 d. pareiškė 
Lietuvos ministras pirmininkas 
Adolfas Šleževičius. Kaip tik ly
giai prieš dvejus metus tą dieną 
į apyvartą Lietuvoje buvo įvestas 
litas, pakeitęs laikinuosius pini
gus. Praėjus maždaug metams, 
remiantis Seimo priimtu Lito pa
tikimumo įstatymu, litas buvo 
susietas su JAV doleriu santykiu

' 4:1. "Litas stabilus, jam negresia 
jokio pavojaus. Kategoriškai 
laikomės nuostatos, kad negali 
būti kalbų apie lito devalvavimą", 
spaudos konferencijoje vyriau
sybės rūmuose sakė A. Šleže
vičius.

— Vokietijos Siegeno-Wit- 
genšteino krašto gyventojai

f.

r

BLASK TRAVEL AGENCY
Skrydžiai į Lietuvą 

Skrydžiai iš Lietuvos į JAV 
-- Pigiausios kainos -

Kelionės kas savaitę j

Christa ir Dėitėr Daginus jau 
devintą kartą Kauno Infekcinės 
ligoninės vaikų klinikai atvežė 
dovanų. Ši siunta, ponų Dagi
nus nupirkta ir sukomplektuota 
už vokiečių suaukotus pinigus, 
labai vertinga. Joje pilnas dirb
tinio inksto komplektas, vien- 
karttinės sistemos, filtrai.
- Birželio 23 d. sukanko 

100 metų, kai Rygoje gimė bib
liografė ir istorikė Marija-Mašio- 
taitė Ųrbšienė. Ji 1913-1916 m. 
studijavo matematiką ir fiziką 
Maskvos aukštuosiose kursuose. 
Pirmasis pasaulinis karas ir liga 
sutrukdė baigti mokslus. Nuo 
19118 m. dirbo vertėja Lietuvos 
ministerijose, 1922-1927 m. Lie
tuvos pasiuntinybėse Berlyne, 
Maskvoje ir Paryžiuje. Ji parengė 
ir išleido reikšmingų lituanisti
kos ir kraštotyrosbibliografijos 
darbų, parašė istorijos studijų. 
Lietuvos nacionalinės M. Maž
vydo bibliotekos rankraštyne yra 
bibliotekininkės surinktos me
džiagos didelis archyvas. M.Urb- 
šienė bendradarbiavo "Naujojo
je Romuvoje", "Vaire", "Židinyje", 
"Bibliografijos žiniose" ir kitoje 
perioddinėje spaudoje. Ji išvertė 
grožinės literatūros kūrinių, pri
sidėjo prie XXVII knygos mėgėjų 
draugijos įkūrimo ir aktyviai 
dalyvavo jos veikloje. Prasidėjus 
sovietinei okupacijai, 1940 m. 
birželio 17 d. su vyru diplomatu 
Juozu Urbšiu buvo ištremta į 
Tambovą. Beveik 11 metų M. 
Urbšienė praleido kalėjimų vie
nutėse, dar 4 metus išbuvo trem
tyje. J Lietuvą sugrįžo 1956 m. Ją 
su vyru priglaudė rašytojos 
S.Kymantaitės-Čiurlionienės šei
ma. M.Urbšienė dirbo Respub
likinėje bibliotekoje, rengė savo 
tėvo rašytojo ir pedagogo P.Ma- 
šioto bibliografiją, bet paskelbti 
nespėjo. Bibliografė mirė 1959 
m. ir palaidota Kaune, Petrašiūnų 
kapinėse.
- "SAVAS" - taip vadinasi Kau

no studentų laikraštis, kurio pir
masis numeris miesto akademi
nį jaunimą pasiekė gegužės pa
baigoje, o dabar pasirodė ir ant
rasis. Laikraštį leidžia Tautinė 
lietuvių studentų korporacija 
Neo-Lithuania. Laikraščio infor
macijos amplitudė bus pakanka- 

fe b)
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAM/UCA AVENUE 
(Cor. 77th Street)

VVoodhaven, N. Y. 11421 
WE DELIVER

V Tel.: 296 - 4130 J

mai didelė: nuo rimtų sociali
nių, akademinių ar teisinių stu
dentų problemų iki populiaraus 
turinio straipsnių, studentiško 
jumoro...
- Birželio 14 d. buvusiose 

Kauno kapinėse prie Vytauto 
prospekto, atidengtas paminklas 
"Žuvome dėl Tėvynės". Tai ilgų 
tyrimų ir kruopštaus darbo re
zultatas. Jau paruoštas ir šio is

torinės vietos sutvarkymo pro
jektas. Žvilgsniai krypsta ir į kitą 
tyrimų objektą - Aukštųjų Šančių 
karių kapines. įsteigtos XIX a. 
pabaigoje, jos taip pat patyrė ne 
vieną niokojimo bangą. įmonės 
"Palikimas" užsakymu pradėti 
Aukštųjų Šančių kapinių tyrimai. 
Šiuo metu Vokietijos "Volksbun- 
do" specialistai už kapinių tvo
ros vykdo zondavimo darbus.

AGEP

Geriausios kelionės Į Pabaltijį

LIETUVA ’95
Skambinkit mums dėl kelionių sutvarkymo!

Pigiausios kainos per
Finnair ir S AS

Turistinė Ir Biznio klasė
- Viešbučiai -

BALTIJOS KRAŠTAI
Prašykite mūsų naujos brošiūros GO BALTI C 
apie Skandinaviją ir kitus Pabaltijo kraštus.

1 - 800 - 451 - 9511

UNIONTOURS
Įsteigta 1931

245 Fifth Avė., Suite 1101, New York, N.Y. 10016 
Tel: 212 - 683 - 9500 u e » . (. Fax:212 - 683 - 9511

P~---■

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

Garantuotas, greitas ir saugus 
siuntinių pristatymas 

nuo DURŲ iki DURŲ
Siuntiniai pasieks gavėją per 6 savaites, 

o oro postu - per 14-a darbo dienų
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, BALTARUSIJĄ, RUSIJĄ.

JUNE PICK-UP SCHEDULE
06/29 THURS PHILADELPHIA, PA 10-12noon
06/30 FRID KEARNY, NJ ll-12noon

I PATERSON, NJ 1-2 PM 1

Visus metus geriausias draugas - 
"Darbininkas"- lankys jus kas savaitę! 

Prenumerata vieniems metams tik $30!

Floridą $460 8 dienos
Washington, DC $110 2 dienos
Niagara $110 2 dienos

Siunčiame automobilius į Rytų Europą
Siunčiame siuntinius į Lietuvą, Baltarusiją, Ukrainą, Lenkiją

187 Bedford Avė. 
Brooklyn, NY 11211 
Tel. (718) 388-5963

Imti "L" traukinį iš Manhattano • pirma stotis Bedford Avė.

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 (adminlstr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

New York-Vilnius-New York $630 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $675 r.t.

One way to Vilnius $370

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

PAPIGINTOS KAIMOS į VILNIŲ 
šiq VASARĄ

Birž.-rugpj. 
lšNewYork arba iš Bostono nuo $886.00
Chicago arba Florida $942.00
Los Angeles, San Francisco, Seattle $ 1,062.00

Pensininkams - papigintos kainos dažnais atvejais. Kainose neįskaityti mokesčiai.

Mes siūlome papigintus skrydžius į Vakarų Europą, Australiją, 
Pietų Ameriką, taip pat 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

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES J VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center

135 Broad Avė., Palisades Park, N J 07650

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



Katalikų santykiai
su kitomis krikščionių Bažnyčiomis
(atkelta iš 4 psl.)

II naujojoje enciklikoje pripažįsta 
esant daugeliui krikščioniškųjų 
Bažnyčių esmine kliūtimi, kelyje 
j Bažnyčių susivienijimą. Popie
žius ragina dvasinius vadovus ir 
teologus kartu su juo pamąstyti 
ir pabandyti surasti naują šios 
tarnystės formą, kurios dėka 
popiežiaus primatas būtų priim
tinas visoms krikščioniškosioms 
Bažnyčioms. Tačiau iki šiol es
miniu ir aštriu išlieka klausimas 
- ar popiežiaus primatas negalėtų 
būti panaikintas?

"Aš manau, jog apskritai įma
noma, tačiau neįmanoma dabar
tinėje situacijoje" - spaudos kon
ferencijoje pareiškė valdiečių teo

Eįizabeth, NJ
Šv. Petro ir Pauliaus parapijai - 400 metų

Pirmieji lietuviai Elizabethe, 
NJ, pradėjo kurtis 1878 m. Čia 
buvo nemažai įvairių dirbtuvių, 
tai ir sudarė sąlygas pastoviau 
apsigyventi.

Pradžioje lietuviai neturėjo sa
vo bažnyčios ir kunigo. Eidavo į 
airių Šv. Patricko bažnyčią, kurio
je klebonavo vokiečių kilmės 
kunigas, kuris ragino lietuvius 
steigti savo parapiją. 1893 IX 4 
buvo sudarytas komitetas parapi
jai organizuoti. Parinktas ir var
das Šv. Petro ir Pauliaus parapi
ja. 1895 VIII pirmuoju klebonu 
paskirtas kun. Juozas Servetka, ir 
tokiu būdu Newarko vyskupas 
įkūrė lietuvių parapiją.

Pastatė bažnyčią
Pradžioje pamaldos buvo lai

komos buvusioje krautuvėje (80 
Bond gatvė). Kiek vėliau pasta
tyta medinė bažnytėlė Ripley 
Place. Bažnytėlė pašventinta 
1896 m. sausio 12 d.

Naujas klebonas- kun, Baltra
miejus Žindžiūnas atvyko 1896 
kovo 25 d. Čia jis klebonavo 28 
metus, nuo 1896 iki 1924 m. 
Klebonas į parapiją subūrė visus 
New Jersey lietuvius, sekmadie
niais būdavo apie 20 jungtuvių 
ir apie 30 krikštynų. Bažnyčia 
pasidarė per ankšta. Todėl pradė
jo rūpintis naujos bažnyčios sta
tymu. Pagaliau 1910 m. buvo 
pastatyta nauja gelsvų plytų 
mūrinė bažnyčia su 1000 sėdimų 
vietų, su gražiais vitražais.

Mūrinė 8 skyrių mokykla pa
statyta 1913 m. Susilpnėjus svei
katai, kun. Baltramiejus Žindžiū
nas 1924 m. kovo 19 d. išvyko į 
Lietuvą, kur mirė 1927 m.

Nauji klebonai
Naujas klebonas paskirtas 1924 

UNDP taryba patvirtino 198 mil. dol. 
paramą Europos ir NVS šalims

Po karštų debatų JT vystymosi 
programos (UNDP) vykdomosios 
tarybos sesijoje dėl programų 
ciklo ir lėšų skirstymo metodo
logijos pertvarkymo, birželio 16 
d. naktinės sesijos metu Jung
tinėse Tautose buvo patvirtintas 
UNDP šeštojo ciklo (1997 -1999
m.) biudžetas, kuriame numaty
ta stambesnė parama Europos 
šalims, įskaitant Lietuvą, bei 
NVS.

Naujoms Europos ir NVS vals
tybėms įstojus į Jungtines Tau
tas, padidėjo UNDP paramos 
gavėjų eilės penktojo UNDP pro
gramavimo ciklo (1992 - 1996) 
metu, kai pirmą kartą UNDP tris
dešimties metų istorijoje suma
žėjo resursai. Dėl nusistovėjusios 
metodologijos ir nelanksčios lėšų 
skirstymo tvarkos bei sumažė
jusių resursų, teikiamas paramos 
lygis neatitiko regiono poreikių. 
Penktojo ciklo metu šis regio
nas, turintis 31 valstybę bei 21 
UNDP atstovybę, gavo tik 2.2% 
UNDP resursų, palyginus su 
45.8% Afrikai, 36,6% Azijai ir 
Ramiojo vandenyno saloms, 
7.6% arabų valstybėms ir 7.8% 
Lotynų Amerikai ir Karibų jūros 

logijos fakulteto dekanas profe
sorius Ricca. "Dabartinis mūsų 
uždavinys - šį "neįmanoma" pa
keisti į "įmanoma" ir tai galima 
padaryti tik per šios tarnystės 
mirtį ir prisikėlimą, bet privalė
tume pradėti nuo kruopštaus 
išnagrinėjimo, ką talpina savyje 
"meilės primato" sąvoka ir kokios 
struktūros būtų pajėgiausios ir 
tinkamiausios jam realizuoti".

Graikų stačiatikių vardu spau
dos konferencijoje kalbėjo archi
mandritas Theonnas Bakalis. 
"Stačiatikių Bažnyčioje nėra Pir
mojo" - pasakė archimandritas - 
"yra tik pirmasis tarp lygių: vie
nas privalo tarnauti kitiem. Esu 
tvirtai įsitikinęs, jog, spręsdami 

m. kovo 19 d. Tai buvo kun. 
Juozas Simonaitis. Jis atnaujino 
vargonus, šventoriuje pastatė lie
tuvišką kryžių, įruošė salę paren
gimams, rūpinosi lietuvybės 
išlaikymu.

Jis buvusią medinę parapijos 
bažnyčią pavertė parapijos sale, 
seserys mokytojas perkėlė į nau
ją vienuolyną, prie bažnyčios 
nupirko sklypą ir pastatė kle
boniją. Lankydamas savo brolį 
Chicagoje, mirė 1953 m. vasario 
4 d.

Nuo 1953 birželio 28 d. nauju 
klebonu buvo paskirtas kun. 
Mykolas Kemėžis. Jis čia kleb
onavo daugiau kaip 15 metų. 
Įkūrė stebuklingo medalio no- 
veną, atnaujino bažnyčią, vie
nuolyną, pertvarkė parapijos salę. 
Jo rūpesčiu buvo pastatytas Šilu
vos altorius, kur Marija stovi ant 
apsireiškimo akmens gabalo.

Ir kun. Simonaitis ir kun. Ke- 
-mėžis buvodideli Lietuvos Vyčių 
rėmėjai.

Kun. M. Kemėžis prelatu buvo 
pakeltas 1959 m. popiežiaus Jono 
XXIII. Kun. M. Kemėžis mirė 
1969 m. sausio 3 d.

Petras Žemeikis 1969 m. kovo 
mėn. buvo paskirtas kaip admi
nistratorius, o 1978 pakeltas į 
klebonus.

Kun. P. Žemeikis padidino 
prezbiteriją, padarė ir naują al
torių, jau atsuktą į publiką. 
Parapijos 75 metų sukaktis iš
kilmingai atšvęsta 1970 m. kovo 
25 d. Buvo pašventintas ir nau
jas altorius.

Šeštadieio vakare pradėtos lai
kyti mišios, kad žmonės galėtų 
iš vakaro išklausyti privalomų 
sekmadienio mišių. Įdėjo naują 

saloms. UNDP parama yra teikia
ma pagal du pagrindinius kriteri
jus, t. y. Bendras nacionalinis 
produktas vienam gyventojui ir 
gyventojų skaičius.

Lietuvos delegacija Baltijos 
valstybių vardu pasisakė šioje 
sesijoje, palaikydama kai kurias 
UNDP Administratoriaus ir do
norių valstybių siūlomas refor
mas, kurios atlaisvintų daugiau 
lėšų kraštų programoms ir padi
dintų skiriamų lėšų kiekį UNDP 
Europos ir NVS šalių skyriaus 
aptarnaujamam regionui. Tuo 
pačiu buvo atkreiptas dėmesys į 
nelanksčią ir neteisingą UNDP 
lėšų skirstymo metodologiją, kuri 
neatsižvelgia į pasikeitusią geo
politinę situaciją. Pareiškimą per
skaičiusi LR Misijos JT patarėja 
G. Damušytė tvirtino, kad šiam 
regionui yra taikoma nelygybės 
praktika, kuri prieštarauja JT 
universalumo principui.

Pagal dabartinį tarybos spren
dimą, UNDP ir donorės valsty
bės numato šeštajam ciklui 
surinkti $3.3 milijardus progra
moms vykdyti, iš kurių skirs 6%, 
t. y. 198 mil. JAV dolerių, Euro
pos ir NVS regionui. 

klausimą su meile, nuolankumu, 
teisybe ir nuoširdumu, būtinai 
rasime sprendimą, priimtiną visi
ems".

Evangelikų liuteronų Bažny
čios Italijoje dekanas pastorius 
Harmug Diekman perskaitė pa
saulinės liuteronų federacijos 
sekretoriaus laišką, kuriame išsa
komas šios federacijos pritarimas 
naujojoje enciklikoje keliamoms 
idėjoms.

Romos anglikonų centro direk
torius Tėvas Brown žurnalistams 
priminė pirmosios mišrios kata
likų - anglikonų teologinės ko
misijos dokumentą apie bažny
tinę valdžią. "Yra įvairios prima
to formos, kurios būtų priimti
nos visiems" - sakė tėvas Brown 
- "Anglikonų bažnyčia irgi pri
taria visų bažnyčių vienybei".

VRLS

garsiakalbių sistemą ir bažnyčią 
išklojo naujais kilimais.

Kun. Petro Žemeikio admini
stravimo metu buvo išmokėtos 
visos skolos, pastatytas naujas 
kryžius. Kun. Petras Žemeikis 
birželio 7 iki 19 dienomis 1983 
m. surengė piligriminę kelionę į 
Aušros Vartų šventovę Vilniuje. 
Taip pat surengta maldininkų 
kelionė į Romą, kai 1984 m. buvo 
švenčiama šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukaktis.

1985 m. lapkričio 16 d. pami
nėta parapijos 90 metų sukaktis.

Pastoviai į pamaldas įvesti du 
diakonai: Henrikas Keturvietis ir 
Antanas Samalonis. Parapijos 
chorui vadovavo Liudas Stukas 
ir Eric Houghton.

Nauju parapijos klebonu 1989 
m. gruodžio mėn. paskirtas kun. 
Alfredas T. Žemeikis. Jis yra gimęs 
Elizabethe, čia pakrikštytas, bai

Los Angeles
Mokslo metų pabaiga

Š. m. birželio 3 dieną, Los Angeles Šv. Kazimiero šeštadieninė 
mokykla užbaigė savo 45-uosius mokslo metus. Nuo pačių 
mažiausiųjų "kiškučių" iki vienuoliktojo skyriaus, mokinukai rikia
vosi prie savo mokytojų, kad išgirstų, kurie buvo geriausi, pa
žangiausi, arba bent draugiškiauski per praėjusius mokslo metus.

Mokyklos vedėja Marytė Sandanavičiutė-Newsom padėkojo 
globėjui ir patalpų šeimininkui prel. dr. Algirdui Olšauskui, kuris 
taip pat sveikino mokytojus, vaikučius ir tėvelius. Marytė perskaitė 
sveikinimo laišką iš Lietuvos generalinio konsulo Vytauto Čeka
nausko. Mokyklos gyvavimu džiaugėsi ir ilgus metus buvęs vedėjas 
Ignas Medžiukas. Jis, Lietuvių Kredito Kooperatyvo vardu, įteikė 
piniginę dovaną mokyklai.

Suaugusiųjų klasės lietuvių kalbos mokytoja Violeta Gedgaudienė 
laikinai atsisveikino su mokykla. Ją gražiai pagerbė visas būrys 
buvusių tos klasės mokinių. Vedėja Marytė Sandanavičiutė-News- 
om papasakojo apie per praeitus metus daugelį nuveiktų darbų, o 
tai buvo ne vien klasėse pamokos: mokiniai aktyviai dalyvavo Los 
Angelės lietuvių Dienose, vietinėje lietuviškoje radijo valandėlės 
programoje, meno ansamblio "Spindulio" veikloje ir Lietuvos naš
laičių šelpime. Mokykla surengė Kalėdų Eglutę, Mokyklos 45-ių 
metų jubiliejaus šventę, Vasario 16 d. minėjimą, Vėlinių proga 
kapų lankymą, Gavėnios metu Kryžiaus Kelius ir gegužės mėnesį - 
motinų pagerbimą. Dar daug kitų minėjimii, bei švenčių, neapsiė
jo be mokinių dalyvavimo. Los Angeles lietuvių telkinys nebūtų 
toks dinamiškas ir vis atsinaujinantis be šios šeštadieninės mokyk
los.

Po diplomų ir dovanų įteikimo, tėvų komiteto pirmininkė Laima 
Balchienė padėkojo mokyklos vedėjai, mokytojams, talkininkams 
ir tėveliams, kurie bendru darbu apvainikavo dar vienus sėkmingus 
mokslo metus.

Birutė Prasauskienė

"Santara-Šviesa" Lietuvoje 
susitiko jau trečiąjį kartą

Jau trečiąjį kartą Vilniaus universiteto teatro salėje susirinko 
Amerikos lietuvių kultūrinio sambūrio "Santara-Šviesa" dalyviai. 
Birželio 22 d. čia prasidėjo keturias dienas trukusi 42-oji "Santaros- 
Šviesos" konferencija.

Birželio 23 d. ji tradiciškai persikėlė į Anykščius, šių metų 
konferencijoje ypatingą dėmesys skirtas visuomeninių mokslų 
gairėms bei veiklos perspektyvoms. Intelektualai iš Vakarų ir Lietu
vos skaitė pranešimus ir diskutavo apie šiandieninę Lietuvos kultūrą, 
užsienio politikos ypatumus, demokratinę visuomenę.

Kasmetinė tradicinė premija už geriausią darbą istorine tema 
šiemet buvo įteikta Kauno Vytauto Didžiojo universitete disertaciją 
apsigynusiam Raimundui Lopatai už darbą - "Lietuvos valstybingu
mo klausimais 1914-1948 metais". AGEP

- Jau ketvirtą kartą Panevėžio rajone buvo parduodamas 
aukcione Bistrampolio dvaro ansamblis. Pradinė kaina buvo 80 
tūkst. USD. Ir šį-kartą neatsirado nė vieno pirkėjo.

LB New York o Queeras apylinkės nariai gegužės 28 d. dalyvavo "Vainikų Dienos" parade. Iš 
k.: Marija Žukauskienė, Vida Jankauskienė, Tomas Lora, viešnios iš Lietuvos Birutė Gin-
tautaitė ir Jūratė Barauskienė, Viktoras Žikas. Parade taip pat dalyvavo Ramutė Česnavičienė, 
Queens aylinkės pirmininkė, bei Ieva Jankutė.

gęs Šv. Petro ir Pauliaus pradžios 
mokyklą, Seton Hali universitetą, 
Nekalto Prasidėjimo kunigų sem
inariją. Į kunigus įšventintas 
1963 m. Vikaru buvo įvairiose 
parapijose.

Praėjo 100 metų. Lietuviai čia 
daug pasidarbavo, kad Eįizabeth 
būtų išlaikytos senos lietuviškos 
katalikiškos tradicijos.

William A. Senkus, diakonas, 
vadovavęs lietuvių Amerikos is
torikų draugijai, siųsdavo "Dar
bininkui" straipsnius. Atšventęs 
100 metų parapijos sukaktį, jis 
mirė.

Visa parapija nuoširdžiai sveiki
na kleboną kun. Alfredą Žemeikį 
ir visus tuos, kurie taip uoliai 
tarnauja šiai bažnyčiai ir parapi
jai.

Paminėti birželio trėmimai - 
Gedulo ir vilties diena

1940 metais birželio 14 d. So
vietų Sąjunga pateikė Lietuvai 
ultimatumą, kuriame be kita ko, 
reikalauta, kad į Lietuvos terito
riją būtų įsileisti Sovietų Sąjun
gos kariniai daliniai, o jie svar
biausiuose Lietuvos centruose 
"garantuotų savitarpio pagalbos 
sutarties vykdymą." Posėdyje pas 
Prezidentą mažuma vyriausybės 
narių kartu su Prezidentu buvo 
už ginkluotą pasipriešinimą, dau
guma - už ultimatumo priėmimą.' 
Birželio 15-ą į Lietuvą įžengė 
sovietų daliniai. Lietuvos kariuo
menė nepaleido nė vieno šūvio.

Taip prasidėjo Lietuvos oku
pacija, o lygiai po metų, 1941- 
aisiais birželio 14 d. prasidėjo 
tūkstančių Lietuvos sūnų ir duk
terų trėmimai.

Paminėti Gedulo ir vilties die
ną ir prisiminti tremtyje žuvusius 
šį kartą į Apreiškimo parapiją 
susirinko ne tik vyresnioji karta, 
bet ir būrelis gražaus jaunimo.

Apreiškimo bažnyčioje įvyko 
specialios pamaldos išvežtųjų ir 
žuvusiųjų intencija. Drauge su

Su orkestro dirigentu
George Seuffert, Jr., atsisveikinus

Pradedant Memorial dienos 
savaitgaliu, iki Darbo dienos, o 
palankiam orui esant ir ilgiau, 
kiekvieno sekmadienio popietę, 
Forest parke, Queens, NY, vyk
davo pučiamųjų instrumentų 
"Seuffert Band" koncertai. Tame 
parke, didžiulių, šimtamečių, 
įvairių medžių pavėsyje, tų kon
certų klausydavosi šimtai, ne tik 
parko artumoje gyvenantieji, bet 
žmonės atvykę ir iš tolimesnių 
apylinkių.

Tam orkestrui, net 67 metus, 
vadovavo dr. George Seuffert, 
kuris širdies atakos ištiktas mirė 
gegužės 9 d. Sekančią dieną, ge
gužės 10-ąją, jis būtų šventęs 
savo 83-čiąją amžiaus sukaktį. 
Kaip orkestro dirigentas, orkest
rui vadovavo ramiai, bet užtik
rintai. Puikiai pažinojo jo kon
certų klausytojų skonį ir stengė
si jį pilnai patenkinti. Koncertų 
programose skambėdavo žinomų 
operų arijos, populiarių operečių 
ištraukos, maršai ir Amerikos 
kompozitorių šiuolaikiniai kūri
niai. Beveik kiekvieno koncerto 
metu tekdavo išgirsti, kartu su 
orkestru dainuojant, pakviestus 
solistus iš Metropolitan operos. 
Ypač dažnai dainuodavo tenoras 
Vahan Khanzadian.

Seuffert Band orkestrą, 1894 
m., įkūrė George Seuffert Sr., o 
1928 m. orkestro vadovybę iš 
savo tėvo perėmė George Seuf
fert, Jr.

Pirmasis to orkestro koncertas 
Forest parke įvyko 1898 metais. 

klebonu kun. Vytautu Palubins
ku koncelebravo kun. Jonas Pa
kalniškis, kun. Vytautas Piktur
na, kun. Stasys Raila. Puikų pa
mokslą apie šios šventės prasmę 
pasakė kun. V. Pikturna. Drauge 
jis prisiminė ir Dievo Kūno šven
tę, kuri buvo švenčiama tą sek
madienį.

Giedojo parapijos choras, va
dovaujamas Astos Barkauskienės. 
Po mišių buvo palaiminimas su 
švč. Sakramentu ir su lotyniš
komis giesmėmis.

Po pamaldų pereita į žemu- 
tiniąją parapijos salę, nes didžioji 
salė su klasėmis yra išnuomoja
ma specialiai mokyklai.

Mažesnioji salė atnaujinta iš 
pagrindų r nudažytos lubos, sie
nos. Šalia jos įtaisyti nauji mo
dernūs tualetai, kad nereikėtų 
vyresnio amžiaus žmonėms ko
pti į pirmą ar antrą aukštą. Sieno
se pakabinta eilė paveikslų.

Scenoje, kurią dekoravo Irena 
Puidokienė, išryškinti baisiojo 
birželio pagrindiniai motyvai:

(nukelta į 8 psl.)

John Lindsay būnant New 
Yorko miesto majoru, maestro 
George Seuffer Jr., 1966 m., buvo 
paskirtas New Yorko miesto mu
zikos direktorium. Už nenuils
tamą muzikinę veiklą jis buvo 
gavęs daugybę "avvardų" ir apdo
vanojimų. Jų tarpe: Handel 
medalis (tai aukščiausias New 
Yorko miesto kultūrinis apdo
vanojimas), Pride of Queens 
medalis, Mayoris Award of Hon- 
or for Arts and Culture, La- 
Guardia medalis ir kiti. Prieš tris 
metus, jam esant 80 metų, 
Fordham universitetas George 
Seufert Jr. suteikė garbės dakta
rato laipsnį.

Penktadienį, birželio 16 d., 
Forest parke, Muzikos aikštėje, 
buvo surengta dr. George Seuffert 
Jr. specialus pagerbimas - banke
tas. Į pagerbimą atsilankė NY 
majoras Rudolph W. Giuliani, 
Parks and Recreation commis- 
sioner Henry J. Stern ir kiti 
valdžios pareigūnai. Iš banketo 
gautas pelnas (banketas - pietūs 
kainavo 100 dolerių asmeniui) 
bus paskirtas Forest parko ap- 
tanavimui ir jo pagerinimams 
bei papuošimui.

Forest Parko koncertų lanky
tojai pasigęs ir ilgai neužmirš dr. 
George Seuffert, Jr. vadovaujamo 
orkestro muzikos. Tuo tarpu, NY 
miesto vadovybė užtikrio, kad 
sekmadieniais koncertai Forest 
parke vyks ir toliau. Tariamasi ir 
ieškoma orkestrui naujo dirigen
to. p. palys
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"Darbininko" įstaigų tar
nautojų atostogos šiais me
tais bus nuo liepos 6 d. iki liepos 
22 d.

A. a. Gražinos Daunienės 
atminimui, 50 dol. auką Kultūros 
Židiniui Brooklyne, NY, paskyrė 
Irena ir Antanas Mačioniai iš St. 
Petersburg, FL. Kultūros Židinio 
vadovybė nuoširdžiai dėkoja už 
auką.

Kun. Vytautas Palubins
kas, Apreiškimo parapijos klebo
nas, birželio 27 d. išvyko j Lietu
vą, kur pas gimines praleis visą 
mėnesi. Grįžta liepos mėn. pabai
goje. Parapijoje ji pavaduos kun. 
Danielius Yenkevičius.

Apreiškimo parapijos cho
ras ir jo vadovė Asta Barkausk
ienė, atgiedoję mišias birželio 25 
d. pradėjo dviejų savaičių atos
togas. Tuo laiku pamaldų metu 
bažnyčioje nebus giedama ir 
nebus grojama vargonais.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovės siuntinių surin
kimo tvarkaraštis bus paskelbtas 
kitame "Darbininko" numeryje. 
Jokių muitų nėra. Dėl informaci
jų skambinkite tel. (914) 258-5133. 
(Dėl siuntinių surinkimo birželio 
pabaigoje žiūr. skelb. 6 psl.)

VILTIES siuntinių persiunti
mo agentūra Bostone liepos mė
nesį bus uždaryta. Atstovai tuo 
metu nevažinės po lietuvių ko
lonijas siuntinių paimti. Per tą 
laiką bus parengtas naujas ru
dens konteinerių išsiuntimo tvar
karaštis, kurį VILTIES agentūros 
siuntėjai gaus paštu asmeniškai. 
Siuntiniai vėl bus priiminėjami 
rugpjūčio mėnesį. Tvarkaraštis 
bus skelbiamas "Darbininke".

sekmadienį, liepos 23 d. jtfc

Nek Pr. Marijos Seserų 
vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connecticut

METINIS PIKNIKAS^
Lietuvių Susitikimo Šventė

11:00 Koncelebruotos ŠV. MIŠIOS
Pagrindinis celebrantas: Tėv. Julius Sasnauskas, OFM 

(Naujai {Šventintas Torontą per Sekmines)
12:00 VAIŠĖS, užsiėmimai
3:00 Neringos stovyklautojų PROGRAMA 

Vėliavų nuleidimas
4:00 MALDOS VALANDĖLĖ už Lietuvą 
4:30 Didžiųjų dovanų TRAUKIMAS 
* UŽKANDŽIAI prieš kelionę namo

Atvykite pabendrauti ir pasidžiaugti - 
pasikvieskite ir savo draugus!

NERINGA
Box 155C RDF #4
W. Brattleboro, VT 05301

VASAROS STOVYKLOS VAIKAMS ĮVYKS:

LIETUVIŲ KALBA:
liepos 9-29 d.d. Vaikams 7-16 metų, (pilna) 
liepos 23 - METINĖ GEGUŽINĖ - PUTNAME 
liepos 23 - 29 d.d. programa ypač vyr. iki 17 m. 
rugpjūčio 6-13 d.d. šeimoms su vaikučiais.

ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ KILMĖS: 
liepos 30 - rugp. 6 d.d. Vaikams 7 - 16 m. 
rugpjūčio 16-20 d.d. Šeimoms su vaikučiais.

NERINGA 
600 Liberty Hwy 
Putnam, CT 06260 
203 - 928 - 7955

LKRŠ veikla:
Lietuvių Katalikų Religinės Šal

pos pavasario/ vasaros vajus jau 
pačame įkarštyje. Su paskutiniu 
LKRŠ žiniaraščiu išsiuntinėtos ir 
loterijos knygutės, kurių pelnas 
skiriamas Lietuvos katalikiškoms 
mokykloms paremti. Šiuo metu 
ten trūksta elementariausių moks
lo reikmenų, nuo laboratorinių - 
eksperimentinių įrengimų iki 
paprasčiausių rašymo priemonių. 
Be to, mokyklose randasi šelp
tinų - neturtingų, apleistų ir 
nuskriaustų - mokinių, kuriems 
reikalingi priešpiečiai. Pagelbėkite 
mums jiems padėti, kad jie būtų 
sveiki ir fiziniai ir dvasiniai.

Žinant, kad jaunimas yra tau
tos ateitis, yra būtina pasirūpin
ti jo išmokslinimu krikščioniško
je dvasioje, taip užtikrinant ne 
tik jaunimo, bet ir visos Lietu
vos šviesesnį rytojų.

Prašome nedelsiant grąžinti 
loterijos knygučių šakneles su 
savo dosnia auka; o jei knygučių 
negavote, malonėkite kreiptis į 
LKR Šalpą. Kviečiame visą pla
čiąją lietuvių visuomenę prisidė
ti prie loterijos knygučių platini
mo, užtikrinant sėkmingą vajų.

Aukas siųskite:
Lithuanian Catholic 

Religious Aid 
351 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Loterijos laimingųjų bilietų 
traukimas įvyks liepos 23 LKRŠ 
patalpose, Brooklyn, NY. Iš anks
to nuoširdžiai dėkojame.

Kultūros Židinyje birželio 
27, antradienį, 8 v. v. įvyko 
Vilniaus vyrų choro "Vytis" kon
certas. į Lietuvą choras išvyko 
birželio 28 d.

Apreiškimo parapijos bažnyčios salėje birželio 18 dieną įvyko Gedulo ir Vilties dienos - 
tragiškojo birželio minėjimas. Meninę programos dalį atlieka apylinkės "Versmė" nariai.

Vytauto Maželio nuotrauka

Paminėti birželio trėmimai - 
Gedulo ir vilties diena
(atkelta iš 7 psl.)
traukinio linija, grandinės, spyg
liuotos vielos. Visą meninę pro
gramą globojo, ja rūpinosi Albi
na Banienė, kuri daug pastangų 
įdėjo į šį renginį. Į LB apygardos 
veiklą įsijungęs naujas viene
tas - nauja apylinkė "Versmė" 
apsiėmė suorganizuoti ir visą 
programą.

Pradžioje LB NY apygardos 
valdybos pirmininkė Laima Šilei- 
kytė - Hood trumpu žodžiu pa
kvietė kun. V. Palubinską sukal
bėti maldą. Maldoje buvo prisi
minti didieji trėmimai, nukan
kinti ir žuvę tautos broliai ir se
serys. Susikaupimo minute pa
gerbti visi kankiniai.

Toliau programoje buvo žvakių 
uždegimas, kuris išreiškė žuvu
siųjų pagerbimą, drauge simboli
zuodamas ir tautos gyvybę, jos 
amžiną degimą ir veržimąsi per 
istoriją pirmyn.

Pačiam centre, prie scenos 
buvo dvi grupelės geltonų, žalių, 
raudonų žvakių. Pirmiausia pa
kviesta Laima Šileikytė - Hood, 
kaip NY LB apygardos pir-

Žinyno paskutinis šauksmas
Lietuvos Enciklopedijų leidyk

los ir Lituanistikos tyrimų ir 
studijų centro bendromis pa
stangomis prieš dvejus metus 
pradėtas unikalus darbas - Ameri
kos lietuvių biografijų žinyno 
leidimas, jo paruošimas, turi 
nepaprastą svarbią istorinę ir 
enciklopedinę vertę ne vien išei
vijai, bet ir Lietuvai.

Plati Amerikos lietuvių me
ninė, kultūrinė, visuomeninė ir 
mokslinė veikla, surišta su veikė
jais. Ji labai ryškiai atspindi tų 
asmenų biografijose. Toje plačia
šakėje Amerikos lietuvių veiklo
je dalyvavo ir dalyvauja labai 
daug asmenų, II-jo pasaulinio 
karo išblokštų ir Amerikoje gi
musių.

Per pusantrų metų buvo iš
siuntinėta apie 3,500 žinyno an
ketų ir laiškų žmonėms, visuo
meninėje bei profesinėje veiklo
je dalyvaujantiems Amerikos lie
tuviams. Atsiliepė ir užpildytas 
anketas atsiuntė tik apie 1,200. 
Patikrinus LTSC sudarytus po
tencialių asmenų su adresais 
kompiuterio sąrašus, kurie ne
grąžino užpildytų žinyno anketų, 
gaunasi labai liūdnas vaizdas. 
Daugelio asmenų biografijų sū 
lietuvybės išlaikymo veikla išeivi
joje ir profesinio darbo indėlio 
kraštui leidinyje nebus. Lietuvo
je ir išeivijoje daug kas ieškos 
žinių apie žinomus asmenis, 
kurių nebus žinyne dėl negrą
žintų, o gal negautų ar pamestų 
žinyno anketų. Ar mes norime, 
kad šiame žinyne liktų netikras, 
skurdus, nepilnas lietuvių išeivių 
vaizdas Amerikoje.

Argi taip sunku užpildyti tik 

mininkė, vyriausia rengėja; ant
rąją žvakę uždegė dr. Algis Pliūra 
"Versmės" pirmininkas; trečią 
žvakę - kun. Vytautas Pikturna, 
pats tomis dienomis buvęs politi
nis kalinys, kentėjęs priespaudą 
ir persekiojimus.

Antrąją žvakių grupelę uždegė 
jauniausieji: Gediminas Pliūra, 
Ramūnas Bartulis, Mantas Bar
kauskas. Degančios žvakės tarsi 
apjungė visus, Lietuvos dabartį 
ir jos istoriją.

Toliau Paulius Jurkus sąvo kal
boje palietė rusų nuolatinį norą 
veržtis į kaimynines valstybes, 
naikinant mažesnes tautas.

Meninėje programos dalyje 
buvo skaitomos eilės ir dainuo
jama. Antano Miškinio eiles skai
tė Algis Pliūra, Viktoras Žikas, 
Daiva Bartulienė. Sudainuotos 
dvi dainos: "Užteka saulelė", "Ant 
Nemuno kranto". Pabaigai buvo 
atlikta tremtinių daina "Ir tas 
dulkėtas traukinys".

Tada LB apygardos pirmininkė 
Laima Šileikytė - Hood padėkojo 
visiems programos dalyviams ir 
pakvietė prie kavutės bei pyra- 

du anketos puslapius, ją įdėti į 
voką, užlipinti ženklą ir pasiųsti: 
Lithuanian Research and Studies 
Center, 5600 So. Claremont 
Avė., Chicago, IL 60636, arba, 
anketos neturint, paskambinti į 
LRSC (312) 454 - 4545 ir duoti 
adresą, kad anketa būtų skubiai 
pasiųsta. O žinyno anketas grą
žinti arba naujas užpildyti reikia 
labai skubiai, nevėliau liepos 15.

Žinyno paruošimą atlieka Lie
tuvos enciklopedijų leidyklos 
bendradarbė Jonė Liandzber- 
gienė. Ji jau antrą kartą atvykus 
iš Lietuvos į Jaunimo Centrą 
Chicagoje. Jos brangios kelionės, 
įtemptas darbas ir pastangos su
daryti, paruošti galimai platesnį 
žinyną, vertingesnį leidinį atsi
muša į anketas neužpildžiusių 
sieną.

Daugelio biografijos yra bos- 
toniškėje Lietuvių Enciklopedi
joje. Po jos išleidimo jau daug 
metų prabėgo ir šiandien tos 
biografijos reikalingos papildy
mų. Daugelio jaunesnės kartos 
biografijų ten iš viso nėra. Jos 
labai reikalingos žinynui. Todėl 
žinyno anketos užpildymas yra 
būtinybė kiekvienam nedirbu
siam ar dirbančiam visuomeninį 
bei profesinį darbą Amerikoje.

Žinyno paruošimą ir leidimą 
toliau vilkinti yra neprasminga. 
Daug prasmingiau yra dabar nea
tidėliojant dar neatsiliepusiems 
prisiųsti trūkstamas anketas ir 
pilnai užbaigti šį išeivijos veik
los ir veikiančių veidrodį - ži
nyną.

Bronius Juodelis
Žinyno ruošos koordinatorius

gaičių. Tai buvo kuklios vaišės, 
trumpas pabendravimas, nes čia 
susirinkusių dauguma dar turėjo 
kitus planus, skirtus Tėvo die
nos progai. Gera buvo matyti 
tarp senų pažįstamų ir jaunųjų 
iš "Versmės" veidus. Tokių bend
rų renginių metu labiau vieni 
kitus pažinsime, vieni kitiems 
padėsime. (p.j.)

Louise Senken, buvusi Ap
reiškimo parapijos choro narė ir 
solistė, ilgai sirgusi, mirė birželio 
19 d. Palaidota birželio 22 d. iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
Cypress Hills kapinėse. Buvo gi
musi Brooklyne, NY. Gyveno 
Kew Gardens, Qųeens. Nuliū
dime paliko vyrą Vytautą Sen
kevičių - Vito Senken, ir tris sū
nus. Anksčiau Louise aktyviai 
reiškėsi chore, dainavo solo. Tad 
dabartinis Apreiškimo parapijos 
choras, pagerbdamas savo bu
vusią narę, giedojo jos laidotu
vių mišiose.

"Lietuvos aidas", patriotinės 
minties, plačios informacijos 
dienraštis, daugiausiai skaitomas 
išeivijos lietuvių, dėl daugiau 
kaip dvigubai pabrangusio paš
to, buvo priverstas pakelti meti
nę oro paštu prenumeratą iki 
$130 nuo 1994 m. rugpjūčio 1 
d. Čekį $130 rašyti "Lietuvos 
aido" vardu ir siųsti JAV įgalio
tiniui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
brook, IL 60514. Tel. 708 986- 
1613.

Dėkojame
Teresė Czernyik, Tallmadge, 

OH, kasmet paremia "Darbi
ninką" didesne auka. Ir šiemet 
apmokėjo prenumeratą jau už 
1996 metus, atsiųsdama 100 dol. 
čekį. Dosniai ir nuolatinei mūsų 
spaudos stiprintojai nuoširdžiai 
dėkojame.

- o -
Birželio 21 d. Administracija 

gavo sekantį laišką:
"Gerbiama "Darbininko" Ad

ministracija,
LŠSI Trakų rinktinė paremti 

Jūsų kilnų ir sunkų lietuviškos 
spaudos darbą skiria kuklią, pa
gal išgales auką 50 dol. Dėko
jame "Darbininkui" už puikias 
informacijas anksčiau iš paverg
tos, o dabar laisvos Lietuvos 
gyvenimo, nors tas kelias dar 
ilgas ir sunkus. Linkime, kad šiais 
metais "Darbininkas" gausiai pra
turtėtų naujais prenumeratoriais. 
Auką persiunčia rinktinės sekre
torė Janina Miliauskienė ir ji 
siunčiama kartu su šiuo laiške
liu. čekis 50 dol. (pas.) Janina 
Miliauskienė Rinktinės sekreto
rė".

"Darbininko" administracija 
nuoširdžiai dėkoja LŠSI Trakų 
rinktinės valdybai ir sekretorei 
Janinai Miliauskienei už paramą 
mūsų spaudos išlaikymui ir už 
gražius linkėjimus.

Siūlo darbą
Reikalinga moteris prižiū

rėti 15 mėn. berniuką. Darbas 
prasideda tuojau. Galima gyven
ti šeimoje arba atskirai. Netoli 
Albany, NY. Skambinti (518) 
477-7190 (sk.)

Moterims siūlomi darbai 
amerikiečių šeimose. Turi susi
kalbėti angliškai, mėgti vaikus, 
žinoti namų ruošos darbus. Pa
tikima agentūra. Telef. (516) 377- 
1401. (sk.)

Paslaugos
TALPINTUVAI PER TRAN- 

SPAK siunčiami kas savaitę. 
Skubius siuntinius siunčiame 
AIR C ARGO. TRANSPAK, 
2638 W. 69th Street, Chicago, 
IL 60629. Telef. 312 436-7772. 
CONNECTICUT valstijoje 203 
232-6600. (sk.)

Ieško
Paieškomas Juozapas Vely- 

kis, gyvenęs Georgetown, IL. Jis 
pats arba žinantieji apie jo likimą 
prašomi skambinti (718) 680 
1916. Ieško Zita Likaitė, Petro
nėlės Velykaitės anūkė, (sk.)

Parduodamos knygos
Fighters for Freedom - 

Lithuanian Partisans Versus 
the U.S.S.R. - by Juozas Dau
mantas. Tai svarbi anglų kalba 
knyga, nes autorius (tikra pa
vardė Juozas Lukša) pats buvo 
partizanų vadas, dalyvavęs įvai
riuose žygiuose; aprašo 1944 - 
1947 metų partizanų operacijas. 
Jis net prasimuša į Vakarus, pa
siekia Vokietiją ir Prancūziją, 
atneša daug žinių. Čia pasiruošia 
tolimesniam partizaniniam ka
rui. Vėl lėktuvu grįžta į Lietuvą 
ir ten išduotas neužilgo žūva. 
Lietuviškai šios knygos išleistos 
kelios laidos. Angliškai išleista ši 
antroji laida. 279 psl., minkštais 
viršeliais. Gaunama "Darbinin
ko" administracijoje. Kaina 10 
dol. su persiuntimu. (sk.)

Knygos - 
laisvalaikis vasarai

Lietuviu - anglu kalbu žo
dynas. B. Piesarskas, B. Svece- 
vičius. 512 psl., kietais viršeliais. 
Turi apie 27,000 žodžių. Kaina 
15 dol.

Anglu - lietuviu kalbu žo
dynas. V. Baravykas. 590 psl., 
kietais viršeliais. Turi apie 30,000 
žodžių. Kaina 15 dol.

Lithuanian Cookery. Au
torė Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 
m. išleista 5-j i laida šios popu
liariausios lietuviškų valgių viri
mo knygos anglų kalba. Kas 
norite pagilinti savo virimo ži
nias, - rasite labai daug populia
rių lietuviškų valgių gaminimo 
receptų. Labai tinkama dovana 
lietuviškai nekalbantiems. Kai
na 15 dol. Persiuntimas - 1.50.

"Lithuania 700 Years", ang
liškai parašyta knyga yra geriau
sia dovana Jūsų amerikiečiams 
draugams. Ji supažindina su Lie
tuvos senove, jos spalvinga isto
rija, nepriklausomybės laikotar
piu, okupacijomis ir rezistencija. 
Tai garsių lietuvių istorikų ir 
politikų straipsnių rinkinys. Kny
gą redagavo dr. Albertas Gerutis, 
į anglų kalbą vertė Algirdas Bud- 
reckis. 456 psl. Kaina 25 dol., 
įskaitant persiuntimą.

"Moteris su baltu chala
tu". Dr. Konstancija Paprockaitė 
- Šimaitienė. 494 psl. didelio for
mato knyga kietais viršeliais. Čia 
telpa 35 medicinos daktarės pasa
kojimai apie išgyvenimus, dir
bant ligoninėse. Kaina 20 dol.

Visos Knygos gaunamos įaSani;
Darbininkas

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Užsakant žodynus, pridėti po 
1 dol. persiuntimui; užsakant 
"Moteris su baltu chalatu’ - pridė
ti 2 dol.

compuserve.com

