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- Alpinistas Vladas Vit
kauskas lapkričio 3 dieną keti
na iškelti Lietuvos Trispalvę aukš
čiausioje Australijos viršukalnėje 
Tadas Kosciuška. Jos aukštis - 
2228 m. Kartu su Vladu Vit
kausku išvyko trys patyrę keliau
tojai: Lietuvos televizijos opera
torius Vytautas Jankevičius, 
vilnietis architektas Anuškevidus 
ir verslininkas iš Kauno Giedrys. 
Ta pati Trispalvė jau plevėsavo 
aukščiausiųjų Azijos, Eurazijos, 
Šiaurės Amerikos, Antarktidos, 
Afrikos ir Europos kalnų viršū
nėse.
- Izraelyje viešintis Vytau

tas Landsbergis spalio 25 d. susi
tiko su Kneseto pirmininku. Spa
lio 26 d. Vytautas Landsbergis 
su žmona Gražina dalyvavo iš
kilmėse Yad Vašem muziejuje. 
Čia buvo pagerbtas Vytauto 
Landsbergio motinos - gydyto
jos Onutės Landsbergienės - at
minimas. Po mirties Onutė 
Landsbergienė buvo apdovano
ta Žūvandųjų gelbėjimo kryžiu
mi. 1944 metų pavasarį Vytauto 
Landsbergio tėvai savo namuo
se slėpė iš Kauno geto pabėgusią 
Belą Gurvidūtę, kurios šeima ir 
pakvietė Vytautą Landsbergį pa
sisvečiuoti Izraelyje.
- Seimo Demokratų parti

jos, Lietuvių tautininkų sąjun
gos bei politinių kalinių ir trem
tinių Laisvės frakdjos rengiasi 
pareikšti nepasitikėjimą vidaus 
reikalų ministru Romasiu Vaite
kūnu. Viena nepasitikėjimo prie- 
žasdų yra ta, kad vidaus reikalų 
ministras važinėjo vogtu auto
mobiliu "Mercedes". Apie tai ne
seniai paskelbė "Lietuvos rytas". 
Spalio 25 d. Vyriausybės pusva
landžio Seime neužteko tam, kad 
ministras atsakytų į klausimus, 
kurie domina Seimo narius. Po 
šios apklausos interpeliaciją vi
daus reikalų ministrui iškart pa
sirašė dar 3 Seimo nariai. Tuo
met jau buvo surinkti 26 Seimo 
narių parašai. Norint, kad inter- 
peliadja būtų svarstoma Seime, 
reikia 28 Seimo narių parašų.

-- Už Lietuvos Respublikos 
valstybės paslapčių ir jų apsau
gos įstatymą spalio 25 d. balsa
vo tik LDDP frakdjos nariai. Šis 
įstatymas įsigalios nuo kitų metų 
liepos 1 dienos. Opozicijos at
stovai tvirtina, kad šis įstatymas 
padės slėpti ne valstybės, o val
dininkų paslaptis.
- Vyriausybės rūmuose spa

lio 28 d. surengtas LDDP suva
žiavimas. Jame dalyvauvo 466 
delegatai, kurie atstovauja 10 
tūkst. partijos narių. Patalpų 
nuoma kainavo 250 USD. Suva
žiavimo dalyviai buvo nemoka
mai maitinami pietumis. Vieno 
žmogaus maitinimui buvo skir
ta po 9 litus (apie 2.5 USD).
- Naujoje Vilnioje jau pasta

tyti pirmieji namai į Lietuvą 
grįžtantiems tremtiniams. Šiuose 
namuose grįžtandų tremtinių ir 
politinių kalinių šeimos galės 
gyventi vienerius metus, išimti
nais atvejais - 1.5 metų. Per tą 
laiką jie galės susitvarkyti pilie
tybės, įsidarbinimo, nuolatinės 
gyvenamosios vietos, pensijų ir 
kitus reikalus. Šiuo metu į Lietu
vą norėtų sugrįžti beveik 1000 
šeimų. Namai Naujojoje Vilnio
je, kuriuose yra 40 butų, pasta
tyti už Vyriausybės skirtus pini
gus.

Popiežiaus kelionė JAV (2)

Šv. Tėvo kalba Jungtinėse Tautose
Šv. Tėvo vizito Jungtinėse 

Amerikos Valstijose kulminaci
nis įvykis buvo jo kalba, pasaky
ta Jungtinių Tautų Organizaci
jos generalinėje asamblėjoje. 
Jungtinių Tautų rūmuose Po
piežius praleido visą ketvirtadie
nio - antrosios vizito dienos - 
rytą, o po pietų apsilankė New- 
arke ir aukojo mišias.

Per mišias pasakytame pa
moksle Popiežius ypatingai pa
brėžė pasauliedų pašaukimą Baž
nyčiai ir kreipėsi į Jungtinių 
Amerikos Valstijų katalikus su 
raginimu išlaikyti kilnias savo 
šalies tradidjas.

Lyginant su daugeliu kitų pa
saulio kraštų Jungtinės Ameri
kos Valstijos yra privilegijuota 
žemė. Bet ir čia pakanka skurdo 
bei kandų. Ir čia yra didelis 
meilės ir gailestingumo darbų 
poreikis, ir da reikia solidaru
mo. Pirmieji atvykėliai į Ameri
ką didžiavosi savo asmenine at
sakomybe, bet tai nedarė jų 
visuomenės individualistine.. Jie 
kūrė bendruomeninę, atvirą ir 
jautrią artimo poreikiams visuo
menę.

Netoli nuo da - įlankoje - sakė 
Popiežius - stovi Laisvės statula, 
kurios pjedestale įrašyti pagar
sėję žodžiai: "Atiduokite man jū
sų vargšus, išsekintus. Jūsų pris
lėgtas minias, trokštandas lais
vai kvėpuoti... Atsiųskit man jūsų 
benamius> audrų blaškomus..." 
Ar šiuolaikinė Amerika tampa 
mažiau jautri, mažiau besirūpi
nanti vargšais, silpnaisiais, sve
timšaliais? Tikiu, kad ne. Šian
dien, kaip ir anksdau, Jungtinės 
Valstijos yra pašauktos būti sve
tinga ir atvira visuomene. Argi 
Amerikos užsisklendimas savyje 
nereikštų, jog išsenka pati vadi VRLS

Vilniuje rugsėjo 29 dieną vyko Vilniaus šventė, sutraukusi daug žmonių j senamiesčio Pilies 
gatvę. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

Akcija "Prieš skurdą ir skurdintojus"
Spalio 24 dieną Nepriklauso

mybės aikštėje Šalia Seimo rūmų, 
įvyko akcija "Prieš skurdą ir skur
dintojus’. Ją surengė Lietuvos 
Sąjūdis, pensininkų sąjunga "Bo
dai" ir Lietuvos darbininkų są
jungos Kauno skyrius. Akcijoje 
dalyvavo maždaug 4000 žmonių 
iš įvairių Lietuvos miestų. Akci
jos dalyviai pareiškė nepasi
tikėjimą Vyriausybe, Seimo dau
gumos veikla, protestavo prieš 
vienpartinės valdžios adminis
tracinę diktatūrą, kultūros, pra

namos amerikietiškos patirties 
esmė?

Jungtinių Valstijų istorija - to
liau kalbėjo Popiežius - buvo 
kovų prieš įvairaus tipo diskrimi- 
nadją istorija. Iš pradžių tai buvo 
kova prieš religinį nepakantumą, 
paskui - kova prieš rasinę dis- 
kriminadją, kova už kiekvieno 
pilietines teises. Deja, šiandien 
atsiranda nauja diskriminuoja
mų asmenų klasė. Jei visuomenė 
negina negimusio kūdikio, kyla 
pavojus ne tik giliausiom Ameri
kos tradidjom, bet ir visuomenės 
moralinei sveikatai. Aš taip pat 
turiu omenyje senelius, negalių 
kamuojamus ir visus tuos, kurie 
atrodo nenaudingi visuomenei. 
Jei nekalti asmenys yra paskelbi
ami nenaudinga našta ir todėl 
nevertais teisinės apsaugos, kyla 
pavojus moraliniams demokrati
nės visuomenės pagrindams. 
Teisė gyventi yra pagrindinė 
teisė. Ji yra demokratinių laisvių 
pagrindas ir pilietinės visuo
menės pastato kertinis akmuo. 
Kaip amerikiedai ir kaip Kristaus 
sekėjai Amerikos katalikai turi 
ginti gyvybes visose jos stadijo
se ir visose būsenose.

Tredoji Šv. Tėvo apaštalinio 
vizito Jungtinėse Amerikos Vals
tijose diena - penktadienis - 
prasidėjo Mišiomis, kurias Jonas 
Paulius II aukojo New Yorko 
Brooklyne. Brooklynas, nors yra 
to paties New Yorko miesto da
lis, bažnytinės administracijos 
požiūriu yra atskira savarankiš
ka vyskupija, turinti daugiau 
negu 4 milijonus gyventojų, o 
tarp jų - daugiau negu pusantro 
milijono katalikų.

Brangūs bičiuliai, susirinkome 
draugėn šioje milžiniškoje New 
Yorko metropolijoje, kuri dauge

monės bei žemės ūkio žlugdymą, 
reikalavo stiprinti Lietuvos sau
gumą, griežčiau kovoti su nusi
kalstamumu, valdžios aparatą 
sumažinti perpus, buvo išdėsty
ta daug kitų reikalavimų. Šiai 
akcijai labai kruopščiai ruošėsi 
Seimo rūmų apsauga bei polici- 
ja. Nuo pat ryto aplink rūmus 
vaikščiojo neperšaunamomis lie
menėmis apsivilkę ir ginkluoti 
kariškiai. Seimo rūmai buvo ap
juosti apsauginėmis juostomis. 
Policininkai bei aviliais rūbais 

liui yra moderniosios civilizaci- 
jos ir pažangos zenitas, Ameri
kos ir amerikiedų gyvenimo sim
bolis. Jau daugiau kaip du šim
tus metų da gyvena įvairių tautų, 
kalbų ir kultūrų žmonės, tapę 
nauja tauta sulydyta iš daugelio 
tautų įvairovės. Amerika tikrai 
pagrįstai užsitarnavo galingos ir 
turtingos valstybės šlovę. Tadau 
patys žinote, - kalbėjo Popiežius, 
kad ne visi čia yra turtingi ir 
galingi; patys žinote, kad tarp 
prabangos yra ir skurdo, ir kan- 
dos.

Todėl iš Dangaus karalystės 
perspektyvos pažvelgime į šios 
visuomenės gyvenimą ir paban
dykime su ranka ant širdies at
sakyti: ar dar mumyse gyva Kris
taus palaiminimų dvasia; paban
dykime atsakyti: ar dinamiška
me, tiesiog verdančiame, šio 
miesto gyvenime, dar yra vietos 
tai antgamtinei žmogaus gyveni
mo dimensijai, kurią Kristus 
užtvirtino savo kryžiaus mirti
mi.

Toliau, savo kalboje Šv. Tėvas 
viena paminėjo tas socialinio 
gyvenimo sritis, kuriose žmogaus 
orumas, socialinis teisingumas, 
tradicinė paprodų dora svyruo
ja.

Tai jokiu budu nereiškia, - pa
tikslino Šv. Tėvas, - kad norint 
pagerinti visuomenę, reikėtų 
grįžti prie senų ir atgyvenusių 
kultūrinių modelių. Aš neraginu 
grįžti prie to kas sena, bet karštai 
jus raginu, neatsisakant moder- 
nybės, grįžti prie pačių skaidrios 
ir nesuterštos žmogiškos laimės 
šaknų. Karštai jus raginu, broliai 
ir seserys, kurti Dangaus Kara
lystę šiandieninėje Amerikoje.

apsivilkę žmonės su videokame
romis ir racijomis įsitaisė prieš 
Nacionalinę biblioteką statomo 
Seimo viešbudo balkonuose ir 
laiptinėse, taip pat ant bibliote
kos stogo. I Vilnių buvo pakvies
ti policininkai iš Kauno, Pane
vėžio ir kitų miestų. Tadau šie 
pagalbininkai beveik visą laiką 
praleido autobusuose, kurie sto
vėjo už Seimo ir šalia jo esanči
uose kiemuose. "Lietuvos ryto" 
žurnalistas per dvi valandas tru
kusį mitingą pastebėjo du įvy
kius, kurie sukėlė policininkų 
rūpestį: policininkai mandagiai

Šv. Tėvas kalbasi su William F. Kelly, skrydžio iš Baltinio rėš 
j Romą metu. VVilliam yra Virginijos Jakštas Kelly, tame 
skrydyje dirbusios skridimo tarnybos vadove, vyras.

Lietuvaitės įspūdžiai iš 
skrydžio kartu su Popiežiumi

Aviakompanijos TWA lėktuvas 
pakilo iš Newark, NJ, į Baltimorę 
spalio 8 d. rytą, o tos pados 
dienos vakare 8 vai. 47 min. 
išskrido į Romą. Skrydis buvo 
neeilinis - lėktuvu keliavo Šv. 
Tėvas, pabaigęs savo įspūdingą 
kelionę Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

Skridimo tarnybos vadove, 
skrendant į Romą, buvo lietuvių 
kilmės Virginia Jakštas Kelly. Jos 
tėvai - Regina Bytautaitė-Jakštas 
ir Stasys Jakštas. Pirmą kartą 
TWA, vykdydama Vatikano 
užsakymą, pasirinko moterį to
kioms atsakingoms pareigoms. 
Jos vyras William Kelly, kuris 
taip pat yra skrydžio tarnybos 
vadovas, dirbo palydovu ir rūpi
nosi popiežiaus kajutės lėktuve 
aptarnavimu. Tai buvo vieta, kur 
Šv. Tėvas praleido laiką ilgo 
skrydžio metu. Ten buvo pasta
tytas stalas ir lova, ta pati, kurio
je Jonas Paulius miegojo 1987 
m. kelionės metu. Iki dabartinio 
vizito lova ir stalas stovėjo Stravv- 
berry Hill muziejuje, Kansas 
mieste.

Domėjosi nuosavybės 
grąžinimo klausimais

Lietuvoje viešėjo JAV ambasadorius Europos Sąjungoje, specialu
sis Valstybės departamento pasiuntinys nuosavybės grąžinimo 
reikalams Vidurio ir Rytų Europoje Stuart Eisenstat. Susitikimuose 
su Lietuvos prezidentu bei kitais aukšdausios Lietuvos valdžios 
atstovais daugiausia dėmesio buvo skirta Lietuvoje gyvenusių žydų 
nuosavybės grąžinimo problemai. JAV pareigūnas palankiai įverti
no Lietuvoje priimtą įstatymą dėl religinių bendrijų turto grąžinimo. 
Jis pabrėžė, jog labai svarbu, kad šis įstatymas būtų tinkamai 
vykdomas ir būtų grąžinta visa žydų bendruomenių nuosavybė. P. 
Eisenstat atkreipė dėmesį į tai, kad, rengiant įstatymus, būtų 
atsižvelgta ir į JAV piliečių norą atgauti jų ar jų tėvų turėtą turtą 
Lietuvoje. Vienas Lietuvos pareigūnas LR minėjo, kad nevisiškai 
sutampa Lietuvos ir JAV požiūris į nuosavybės grąžinimą fiziniams 
asmenims. Pagal Lietuvos įstatymus nuosavybė grąžinama tik Li
etuvoje gyvenantiems Lietuvos piliedams. Ši nuostata buvo įver
tinta kaip diskriminacinė.

Lietuvoje 1992 - 1994 metais žydų religinėms bendruomenėms 
buvo grąžinta daugiau kaip 20 pastatų, tarp jų 8 sinagogos, o likę 
- gyvenamieji, kitos paskirties pastatai ir sporto salė. Vilniaus žydų 
bendruomenei iš valstybės biudžeto buvo skirta 8.5 tūkst. USD, 38 
tūkst. USD buvo skirta Valstybiniam žydų muziejui.

Lietuvoje manoma, kad žydų bendruomenės religiniam turtui 
priskiria visą nuosavybę, įskaitant ir sporto klubus bei laikrašdus. 
1993 metais Pasaulinis žydų kongresas ir Izraelis susitarė kartu 
stengtis, kad būtų grąžinta žydų nuosavybė Rytų Europos ir buvu
sios SSRS valstybėse. Tuo atveju, jei nebėra tiesioginio turto paveldė
tojo, nusavybę turėtų paveldėti Izraelio valstybė arba vietos žydų 
bendruomenė. Balandžio mėnesį 8 JAV kongresmenų laiške JAV 
valstybės sekretoriui Rytų Europos valstybių, taip pat ir Lietuvos, 
vyriausybės buvo įspėtos, kad, jei nebus grąžinta komunistų kon
fiskuota žydų nuosavybė, nukentės tų valstybių santykiai su JAV.

AGEP

išvedė iš aikštės mitinguotoją, 
"ginkluotą" šakėmis. Kitų tarny
bų darbuotojai iš balkono filma
vo moterį, kurį ant medžio pa
kabino 124 litus (31 USD) gau
nančios ir bado iškankintos pen
sininkės iškamšą.

Seimo pirmininkas Česlovas 
Juršėnas, atidžiai išklausęs akci
jos dalyvių, pažadėjo, kad visus 
reikalavimus jis ir Vyriausybė

Ši šeima tokiam garbingam ir 
atsakingam skrydžiui pasirinkta 
neatsitiktinai: Virginia ir William 
yra pelnę aukšdausius tarnybi
nius apdovanojimus - "Annual 
Avvard of Excellence vvinner".

Popiežiaus kajutėje sėdėjo (ei
lės tvarka): monsinjoras Stanis- 
law Dziwisz, kardinolas Angelo 
Sodano, Vatikano valst. sekreto
rius, taip pat kardinolai William 
Baum ir Edmund Szoko.

Sekančioje lėktuvo sekcijoje 
sėdėjo kiti popiežiaus svitos na
riai -kardinolai ir monsinjorai. 
Viso - 36-i, tarp jų ir JAV amba
sadorius Vatikano valstybei Ray- 
mond Flynn.

Lėktuvo galinėje dalyje įsikūrė 
garbės švedai bei spaudos at
stovai.

Visi lėktuvo, kuris dar vadina
mas "Shepherd I", keleiviai buvo 
aptarnaujami pagal "Firs Class 
plūs" kategoriją. Skrydžio metu 
buvo parodyti 3 filmai: "The 
Three Tenors", "Apollo 13", "A 
River Runs Through It". Veikė ir 
specialus šventos muzikos, trans- 

(nukelta į 2 psl.) 

labai įdėmiai studijuos, o išva
das darys pagal galimybes, 
kokias’mes ir mūsų valstybė 
turi". Akcijos dalyviai nutarė, kad 
Seimas ir Vyriausybė iki lapkričio 
15 dienos turi įvykdyti visus jų 
reikalavimus arba bent pasižadėti 
tai padaryti. Priešingu atveju, 
Prezidento bus prašoma paleisti 
Seimą.

AGEP



Dailininkė Elena Urbaitis ir direktorius Gintaras Karosas.

Prie Vilniaus kuriasi 
Europos skulptūrų parkas

Rugsėjo mėnesio vidury New 
Yorke lankėsi Gintaras Karosas, 
Europos skulptūrų parko steigė
jas ir dabartinis jo direktorius. 
Šis skulptūrų parkas yra apie 15 
kilometrų nuo Vilniaus, Jaunei- 
kiškių kaime, Vilniaus rajone. 
Jis yra netoli nuo Europos geo
grafinio centro, kuri 1983 me
tais nustatė Prancūzijos naciona
linis geografijos institutas. Da

bartinis Europos skulptūrų par
kas apima 100 ha.Ten yra kal
nelių, tvenkinių, beržų, ąžuolų 
ir pušų. Tame įvairiame gam
tovaizdyje yra įkomponuotos 
skulptūros.

Gintaras Karosas, skulptūrų 
parko organizatorius, mėnesį 
praleido Amerikoje, čia atva
žiavęs pirmą kartą. Jį parinko 
didžiausias pasaulio biznio laik-

Baubai, Gogai, Magogai, ir Buldogai
Algirdas Landsbergis

"Darbininko" antraštėje mirga mano pavardė, Juozas Kojelis vėl 
šviečia Ameriką ir Lietuvą ("Algirdas Landsbergis be reikalo save 
kompromituoja", 1995.10.20). Straipsnį perskaitęs trimis atsikvėpi
mais, spontaniškai reagavau trimis atodūsiais savo glaustumu, 
taiklumu ir išraiškumu pasižyminčia senojo Kauno kalba: 1. Oi! 2. 
Oi vei! 3. OI GEVALT!

Ar vėl rašyt išsamų atsakymą, kaip į ankstesnį J.K. straipsnį? 
Mėgint jam aiškint, kad nesutikt su J. K. nereiškia apkabint Baisiųjų 
Buldogų? Kad gyvenimas ir pasaulis nesiriboja J. K. ir Akiračių 
Buldogo pasaulėvaizdžiais - kad tarp tų dviejų perspektyvų yra labai 
platus galimybių laukas? Toliau naikint Amerikos ir Lietuvos miškus? 
Gaišint visų brangų laiką?

Pakliuvęs į tokias kryžkeles paprastai kreipiuosi į Kauno 
senamiesčio dvasias. Kaip visad, jos man patarė:

BALSAS IŠ MAPU GATVĖS: Tohu Bohu yra neaprėpiamas.
ROTUŠĖS AIKŠTĖJE ĮSTRIGUSIO AUKŠTAIČIO BALSAS: Pats muš', 

pats rėk'.
BALSAS IŠ JĖZUITŲ GIMNAZIJOS: Ars longa, vita brevis, J. K. 

interminabilis. (Menas ilgas, gyvenimas trumpas, J. K. nesibaigian
tis).

IŠMINTINGŲ VILNIAUS GATVĖS MOTERŲ BALSAS: Eikit namo. 
Pokalbis baigtas.

A. L. ATSAKAS: Pagaliau. Amen!
(Beje, J. K. teisus - ir šis tekstas, kaip jis teigė apie mano 

ankstesnįjį, "ne Algirdo Landsbergio parašytas". Tikrasis A. L. yra 
belaisvis naujo kiniečių restorano rūsyje, kur jį mėgina priversti 
tapti "lotofagu", t. y., "žodžių valgytoju", kas jį pastumtų ir į kitas 
perversijas, kurios knibžda šiandienos pasaulyje. Šį tekstą parašė jo 
vietoje pastatytas žmogus - antrininkas, angliškai "clone". (Sklinda 
gandai, kad taip yra atsitikę ir su kitais dorais, darbščiais lietuviais!)

Redakcijos pastaba: pasisakius abiems autoriams po du kartus dis
kusijas laikome užbaigtomis.

Lietuvaitės įspūdžiai iš 
skrydžio kartu su Popiežiumi

(atkelta iš 1 psl.)
liuojamos per ausines, kana

las.
Virginia Kelly pasveikino Šv. 

Tėvą lietuviškai ir pabučiavo 
ranką. Lėktuvo kapitonas pa
sveikino garbingą keleivį ispa
niškai. Netrukus popiežiui buvo 
pateikta vėlyva vakarienė: šam
pano taurė, alyvuogės, duonos 
lazdelės, šalta lašiša su geldelė
mis (scallops) ir šparagais, jaučio 
uodegos sriuba. Desertui - obuo
lys su braškėmis ir atsigerti - ne 
viena stiklinė paprasto vandens.

Ryte pusryčių metu Šv. Tėvas 
išgėrė du puodelius juodos, ne
turinčios kofeino kavos su cuk
rumi, užsikąsdamas sviestine 
bandele. Taip pat suvalgė vaisių.

Skrydžio metu Jonas Paulius II 
daugiausia laiko paskyrė skaity
damas Bibliją ir melsdamasis, tad 
miegui beliko tik trys su puse 
valandos.

Prieš valandą iki nusileidžiant 
Šv.Tėvas kiekvienam iš lėktuvo 
komandos suteikė privačią au
dienciją, o fotografavo oficialus 
popiežiaus fotografas.

Ir štai atėjo Virginijos eilė. Ji 
atsisėdo šalia popiežiaus ir šv.

Tėvas paėmė jos delną į savo 
delnus, o Virginija pasakė: "Šv. 
Tėvas, Šv. Tėvas!". Į tai popiežius 
atsakė ir lietuviškai : "Lietuva, 
Lietuva" ir pridūrė:" Tegu būna 
pagarbintas Jėzus Kristus". "Per 
amžių, amžius. Amen", - ištarė 
lietuvaitė. Žmonės, stebėję tą 
pokalbį, manė, jog jie dainuoja 
lietuvišką dainą. Po to popiežius 
palaimino Virginiją, kuriai tai 
buvo vienas iš nuostabiausių 
gyvenimo momentų.

Prieš nutupiant lėktuvui Ro
moje, Šv. Tėvas padėkojo jį ly- 
dėjusiems žurnalistams ir ne
trukus nuėjo prie lėktuvo durų, 
kur laukė William ir Virginia 
Kelly, pasiruošę atidaryti jas. Jo
nas Paulius II padavė kiekvie
nam ranką ir pasakė: "Good cou- 
ple. God bless you." Prieš išlip
damas Šv. Tėvas nusišypsojo ir 
tarė: "Good flight".

Lėktuvo komanda, skrydžio 
metu apdovanota popiežiaus 
pašventintais rožančiais, meda- 
likėliais, Vatikano pašto ženklais, 
ilgam išsaugos ir įspūdžius iš 
tokio neeilinio skrydžio.

(paruošta pagal V. Kelly atsiųsta
medžiaga )

raštis "The Wall Street Journal", 
kuris turi programą "Generation 
x - ellence". Laikraštis kiekvie
nais metais parenka 20 jaunų 
žmonių iš visų kraštų - iš Cent
rinės, Rytų ir Vidurio Europos. 
Jaunuoliai turi būti pasitarnavę 
naujom idėjom, pasižymėję savo 
profesijoje. Jie turi būti dinamiš
ka jėga savo krašte. Gintaras Ka
rosas atitiko šiuos reikalavimus. 
Amerikos valdžia finansavo jo 
kelionę.

Atvykęs į Ameriką, apžiūrėjo 
per 40 muziejų VVashingtone, 
Philadelphijoje, Minneapolyje, 
San Francisco, Santa Fe ir New 
Yorke. Amerikos muziejų direk
toriai ir kuratoriai susidomėjo, 
kad Lietuvoje kuriamas nuolati
nis Europos skulptūrų parkas, 
kuriame bus pavaizduoti dabar
tiniai skulptūros pasiekimai. At
siranda galimybė plėsti šio par
ko kolekciją. Šis tarptautinis 
pripažinimas skatina užsienio 
turizmą, kuris ekonomiškai pa
dės Lietuvai.

G. Karosas baigė dailės aka
demiją Vilniuje, specializavosi 
skulptūros srityje. Jis didelių or
ganizacinių gabumų, dirba su
entuziazmu ir idealizmu, orga
nizuodamas šį parką. G. Karosas 
Lietuvoje sukūrė "nepelno orga
nizaciją", kuri ir globoja Euro-

pos parką. Lietuva ilgą laiką buvo 
uždaryta nuo pasaulio. Dabar 
pats laikas, kad per skulptūrą 
ateitų naujos idėjos į kraštą. Kas
met yra rengiami simpoziumai, 
kurių metu kitų kraštų meninin
kai gali pateikti savo naujus pro- _ dėl idėjos jie dirba ilgas valan- 
jektus. Jau dalyvavo 13 šalių 
menininkai ir parke pastatytos 
36 nuolatinės skulptūros. Pasku
tiniame šių metų vasarą vyku
siame simpoziume dalyvavo 7 
skulptoriai: keturi japonai, vie
nas iš Kipro salos ir du ameri
kiečiai. Tarp amerikiečių buvo 
pakviesta Elena Urbaitytė - Ur
baitis, nevvyorkiečiams gerai ži
noma, nes šio miesto artumoje 
ji gyvena. Ji yra pirma iš lietu
vių, pastačiusi skulptūrą Euro
pos parke. Tai 3 dalių "gamtinė" 
skulptūra - "Reflektai", padaryta 
iš nerūdyjančio plieno plokščių,
perkirstų raudonomis linijomis.

Ši skulptūra darniai kompo- 
nuojasi su ja supančia erdve. 
Kintanti saulės šviesa atsispindi 
nuo skulptūros plokštumų į van
denį, įvesdama naujų vizualinių 
efektų, žaizdama su medžių ir 
dangaus kontūrais. Įdomi skulp
tūra japono Nobus Misuasi, kuri
vadinasi "Saulėgrąžos”. Lietuvo
je iš medžio lentelių sukurtas 
trečdalis saulėgrąžos (transfor
muoti žiedo geometriniai suaugi-

Aukokime BALFui gyva ranka
BALFo artimo meilės kelias labai šakotas, vis su ašara keliaujantis, 

paskiau gavėjo trumpos valandėlės šypsena papuoštas. Kas savaitę 
daug laiškų ir prašymų iš Lietuvos. Kas savaitę daug įvairių gėrybių 
į Lietuvą. Parama visokeriopa. Viskas patikrinama ir patvirtinama, 
kad gautų reikalingieji. Atskaitomybė patikslina, kad varguolio 
dalimi nepasinaudotų "piktieji". Našlaitėliui reikia batukų, kad 
galėtų į mokyklą eiti. Jei centro sandėlyje nėra to dydžio, siunčiami 
pinigai, ar skiriama iš Kaune Tremtinių sąjungos esamų atsargų. 
Seneliui tremtiniui reikia mokėti už elektrą, šilumą. Jis - ligonis, 
reikia mokėti už vaistus. BALFas sumoka. O tas Balfas, tai mes visi 
geros valios ir širdies aukotojai. Duokim gyva ranka, gyvam broliui, 
sesei Lietuvoje. 50 metų bėrėme centus į vieną aruodą, aukodami 
Balfui, gelbėdami lietuvius visame pasaulyje gyvenančius, ta pačia 
dvasia ženkime į deimantinę sukaktį. Vyt. Kasniūnas

Dr. J. Genys talkininkauja Lietuvoje
"Gimtajame Krašte" Algis Kusta 1995 m. spalio 12 d. numeryje 

plačiai aprašė ALTo atstovo prof. dr. Jono Genio veiklą Amerikoje 
ir Lietuvoje. Daug pateikta informacijos apie Amerikos Lietuvių 
Tarybos veiklą nuo pat įsisteigimo. Net pati "Gimtojo Krašto" 
laikraščio redakcija savo prieraše davė apie ALTą papildomų žinių. 
Dr. J. Genys pareiškė, kad Lietuvoje per mažai žinoma Amerikos 
Lietuvių Tarybos veikla. Jis pripažįsta, kad ir patys per mažai 
rodome iniciatyvos - nelendame į spaudą, radiją ir televiziją.

Aprašant dr. J. Genio veiklą Lietuvoje, pirmiausia paminėta, kad 
jis dabar gyvena dviejose vietose - Amerikoje ir Lietuvoje. Pirmą 
kartą po karo grįžo į Lietuvą 1991 metais. Pagal Fulbright mok
slininkų programą, dėstė Vytauto Didžiojo universitete, padėjo 
organizuoti aplinkos apsaugos centrą. Nuo to laiko dr. J. Genys 
Lietuvoje lankosi jau dvyliktą kartą. Atgavo savo tėvų žemę, taip 
pat Vilniuje, Lazdynuose nusipirko butą, kad atvykus į Lietuvą 
turėtų savo kampą.

Po Pilietybės komisijos posėdžių, įvykusių rugsėjo mėnesio 
pradžioje, dr. J. Genys dar negrįžo iš Lietuvos, nes sutiko pagal savo 
specialybę padirbėti patarėju Miškų ūkio ministerijoje, suderinant 
Lietuvos miškininkystės įstatymus su Europos Sąjungos įstatymais, 
vadinamąja "Baltąja knyga".

Jis tikisi, kad dar prieš ALTo 55-tą j į suvažiavimą iš Lietuvos sugrįš.
ALTo Informacija 

Virginia Jakštas Kelly ir William F. Kelly Baltimore, MD, š.m. 
spalio 8 diena prieš neeilini skrydi j Romą.

mai). Kitos jo dalys yra Brazilijo
je ir Japonijoje.

Visos šios gražios idėjos reika
lauja realios finansinės paramos 
dabar. Skulptoriai už skulptūras 
nereikalauja jokio atlyginimo, 

das.
Lietuvoje sunkiai keičiasi mąs

tymas ir naujos idėjos ne taip 
lengvai suprantamos. Silpni įsta
tymai ir netobula mokesčių sis
tema nepadeda, bet sunkina są
lygas kultūros klestėjimui Lie
tuvoje. Bet atsiranda ir lietuvių 
tarpe idealistų, kurie, nepaisy
dami sunkumų, įdeda naujus 
istorijos puslapius į lietuvių kul
tūros ir meno knygą. (p. j.)

Dail. Elenos Urbaitis "Reflektai", 1995, nerudy- 
jantis plienas, Europos skulptūrų parkas, Vilnius.

GALCHUS & GORDON, advokatai, patarnauja sekančiuose teisi
niuose reikaluose: nelaimingi atsitikimai, nekilnojamas turtas, 
imigracija, DWI and all criminal. Virš 20 metų patirtis. Parūpi
namas lietuvių k. vertėjas. Konsultacija nemokamai. Galchns & 
Gordon, 39-07 Bell Blvd., Bayside, NY 11361. Tel.: 718 229-2629.

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

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

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

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

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

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

LAISVĖS ŽIBURIO radijas girdimas sekmadieniais 9 vai. ryto iš 
KDM stoties 1380 AM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, NY 
11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 4284552. Fax 718 423-3979. '*

Lietuvos Krikščionišką DEMOKRATIJĄ 
ir jos spaudą paremkime dabar: 

pinigais, Unitrust, testamentais. 
-Tax Exempt #36-2927289-

Pope Leo XIII Literary Fund, Ine. 
9050 TroyAvenue 
Evergreen Park, IL, 60642 

Fax/Tel. 708-636-9562 Klauskite informacijų

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI I VISAS KAPINES 
NEW YORK, NEW JERSEY 

IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 
IŠTAIGA prie šv. jono kapinių.

KVEČAS
JONAS 

1933 f 197666-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
QUEENS N.Y. 11379

PHONES (718) 326-1282; 326-3150
- TAI MOŠŲ VIENTSTtLf VIETA -

- GAUSI PARODU SALĖ -

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
LĖKTUVAI
LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI

•r NUOMOJAMOS MAŠINOS
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS

GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ
MOKĖTI GAUMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

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

TEL: 718 423 - 6161,1 - 800 - 77 - VYTIS
FAX 718423-3979



Lietuvybės tęstinumas Amerikoje
Ką atneš dešimt tūkstančių naujų imigrantų iš Lietuvos į Ameriką?

Vytautas Šeštokas

Menas ir politika po vienu stogu

S
palio 22 d. Zimmerli meno muziejuje New Brunsvvick, 
NJ, atsidariusi paroda "Nuo Gulago iki Glasnost" palietė 
daugeli j 4 aplankiusių prieštaringais jausmais - spalvų 
šiltumu, sarkazmo karščiu ir tuo pačiu sovietinių laikų tematikos 

kraupiu šalčiu. Tą dieną 4 vai. po pietų susirinkusieji į muziejaus 
salę atėjo pasiklausyti Sankt Peterburgo mero Anotolij Sobčak 
paskaitos "Rusija po Sovietų Sąjungos griuvimo". Meras pavėlavo, 
nes davė interviu Rusijos televizijos kabeliniam kanalui. Tačiau 
palaukti buvo tikrai verta. Anatolij Sobčak - 58-rių metų teisės 
mokslų daktaras yra gerai pažįstamas Lietuvos žmonėms. Būdamas 
Sovietų Sąjungos Aukščiausiosios tarybos deputatu, jis daugelį 
kartų gynė Lietuvos laisvės idėją. Savo demokratinėmis požiūromis 
Sobčak jau penktus metus laimi savo miesto rinkėjų simpatijas. 
Mero pažiūras į aktualius šios dienos Rusijos gyvenimo klausimus 
galima laikyti vieno iš pačių demokratiškiausių Rusijos įtakingų 
politikų pažiūromis. Jo žodžiai tapo tuo indikaciniu lakmuso lape
liu, sužinant, kas šiandien vyksta Rusijoje.

Sobčak nuo pat pradžios savo kalboje pabrėžė, kad Rusijos 
ekonomika atsigauna. Dar tik prieš metus žmonės atidėdavo san
taupom 1% visų pajamų, šiandien - 8%. Realiųjų gyventojų pajamų 
augimas pranoksta infliacijos tempus. Rusijos valiutinės atsargos 
prieš 4 metus sudarė $1 bilijoną, šiandien - $15 bilijonų.

įdomiausioje paskaitos dalyje Sobčak palietė Baltijos kraštus. 
Baltijos šalių, Lenkijos, Bulgarijos ir kitų buvusių Varšuvos pakto 
šalių veržimąsi tapti NATO narėmis Sobčak pavadino politine 
klaida. Rusija vėl taps izoliuota, - pabrėžė jis, - o to kaip tik ir laukia 
kai kurie generolai, norintys pateisinti savo agresijos veiksmus.

Rusija po šiai dienai nėra Europos Tarybos nare. Jau šiandien 
jaučiamas Europos šalių noras izoliuoti Rusiją, - pabrėžė Sobčak. 
Buvo tikrai skaudu girdėti pranešėjo žodžius, pasakytus prieš Balti
jos šalių narystę NATO. Jis juos grindė faktu, kad NATO buvo 
sukurta kaip priešiška Rusijai organizacija.

Sunku suprasti, kodėl pranešėjas nepajėgė atiduoti pagarbos visų 
tautų dailininkams, kurių darbai išstatyti parodoje. Kalbėta "apie 
didžią tautą" - reikia suprasti, rusų. Sunku pamiršti parodoje matytą 
Romualdo Vitkausko darbą - išblukęs, pageltęs laikraštis, kuriame 
matosi Stalino portretas. Drobė tiesiog kvėpuoja mirtimi. Gal šio 
lietuvio darbo Sankt Peterburgo meras nematė?

Anatolij Sobčak palietė ir Čečėnijos klausimą. Jis pabėžė, kad tai 
kas įvyko, neturėjo įvykti. Tačiau jis nekalbėjo apie Čečėnijos 
žmonių teisę į laisvę. Pabaigoje, iš Sobčak lūpų nuskambėjo tik
riausiai gana populiarūs šiandieninėje Rusijoje žodžiai: "Nesigailėti 
praėjusių Sovietų Sąjungos laikų - reiškia neturėti širdies. Galvoti, 
kad galima atkurti Sovietų Sąjungą - reiškia neturėti proto".

Ilgai dar susirinkusieji nesiskirstė, diskutavo su St. Peterburgo 
meru, taip pat su vienu žymiausių Rusijos meno atstovu išeivijoje 
Emst Neizvestnyj. Taip norėjosi tikėti Sankt Peterburgo mero 
geranoriškumu bei atvirumu ir ištrinti iš atminties tas jo mintis, 
kuriom jis neigė Rytų Europos šalių teises. Dalyvavusi susitikime 
saujelė lietuvių suprato viena - nevalia užmiršti mero žodžių, kaip 
nevalia užmiršti tų sovietinio laikotarpio menininkų, kurie kėlė 
pagrindines laisvo žmogaus dvasines vertybes.

Viename lietuvių radijo pokal
byje JAV Krašto Lietuvių Bend
ruomenės pirmininkė Regina Na- 
rušienė patvirtina, kad lietuvių 
kultūrinio ir politinio gyvenimo 
tęstinumui yra būtinas įsijungi
mas naujųjų lietuvių i mūsų 
tarpą. Jeigu to mes nepadary
sime, tai išnyksime kaip lietuvių 
vienetas Amerikos gyvenime.

Statistiniais daviniais yra ži
noma, kad Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, iš jos į Ameriką 
imigravo nuolatiniam gyveni
mui daugiau kaip dešimt tūks
tančių lietuvių. Žinoma, į tą skai
čių neįeina nelegaliai pasilikę 
nuolatiniam apsigyvenimui.

Daugelis čia atvykusių nerado 
to ko tikėjosi - lengvai įgijamų 
dolerių.

Dalis iš jų suprato ir įsitiki
no,kad Amerikoje doleriai ne
krinta nuo medžių, juos reikalin
ga sunkiai uždirbti.

Kiti naujieji ateiviai tai supra
to ir įsijungė į neįprastus sun
kius darbus, tuo sąžiningai kur
dami savo ateitį.Tačiau ir mūsų 
vyresnioji karta turi jausti pa
reigą, padėti tiems naujiems są
žiningiems ateiviams įsikurti

svetimame krašte.
Turime pagrįstų ir nepagrįstų* 

kritikos žodžių naujiems atei
viams.

Tačiau pagrindinis dalykas yra 
rasti - modus vivendi, tarp senųjų 
ir naujųjų lietuvių ir juos įjungti 
į lietuvybės tęstinumo darbą 
Amerikoje.

Džiugi žinia yra, ka,d dalis nau
jai atvykusių jungiasi į Lietuvių 
Bendruomenę. Kiti sukūrė naują 
ateivių organizaciją pavadinimu: 
VERSMĖ.

Iš esmės organizacijos pavadi
nimas nesudaro skirtumo, jeigu 
jie visi dirba tą patį lietuvišku
mo darbą.

Naujuosius ateivius skiriame į 
tris grupes. Pirmieji kurie atvyks
ta su šeimomis, yra vyresnio 
amžiaus ir mielai jungiasi į esa
mas lietuvių organizacijas ir lei
džia savo vaikus į lituanistines 
šeštadienio mokyklas, lanko baž
nyčias ir lietuvių renginius. Jie 
dirba sunkius ir neįprastus dar
bus, nes nori pastoviai greičiau 
įsikurti.

Kita grupė yra jaunesnio am
žiaus, vedę ar nevedę, su kuriais 
yra problema, kad jie iš Lietuvos 
atsivežė dar sovietinį mąstymą.

Jie nelanko bažnyčių, netiki į 
Dievą ir vadina ankstesnės kar-

Ruduo Lietuvoje
Ruduo New Yorke man prime

na rudenį Lietuvoje, ypatingai 
tą laiko tarpą, kuris ten vadina
mas "bobų vasara". Kada saulė, 
tarsi pavargusi po vasaros triūso, 
lėtai kyla iš savo patalo, žai
žaruoja tarp pageltusių medžio 
lapų, apšviesdama vangiai nutį
susius voratinklius, kuriuose dar 
blyksi šaltos rasos lašai... Tačiau 
tie, suvirpinti saulės spindulių, 
netrukus jau krenta ir tyliai geri
asi į žemę, aprimę, kad sugrįžta 
ten, iš kur atėję. Apibėgusi me
džių viršūnėmis ir kamienais, 
saulė jau kiek beišgalėdama glos
to ir glamonėja žolę, kuri nors 
jau ne kartą pakąsta šalnos, dar 
bando išsaugoti savo žalumą, 
tarsi patvirtindama, kad dar juk 
vasara, nors ir" bobų". Rudens 
vasara visų laukiama, leidžianti 
dar pasidžiaugti jau atvėstančia 
šiluma ir tai tarsi riba, po kurios 
prasideda vienodai ilgi ir nuo
bodūs vėlyvo rudens vakarai. O 
po to juk žiema...

Ruduo tai brandos ir apmąs
tymų metas.Ypatingai lietuviui 
žemdirbiui, kai po karštos darbų 
vasaros, gali ramiai sustoti sava
me kieme ir pasvarstyti, ar viską 
padarei, ką galėjai padaryti, ar 
viską davei, ką galėjai duoti. Lėtai 
lietuvis galvoja, tačiau nėra ko 
skubėti, kai ant savo žemės sto
vi, .savo triūsą skaičiuoji, savo 
likimą sprendi. O spręsti turi. 
Juk praėjo jau penkios vasaros, 
savęs, kaip žemdirbio, patikrini
mų vasaros. Apžiūri lietuvis savo 
kiemą, žvilgteli į kaimyno, į 
trečio, vėliau žvilgsnis nuklysta 
į laukus, ir pamato jis, kad ne 
viskas padaryta per šią ir anas 
vasaras, kad reikia, oi daug triū
so reikia, kad kada nors, tokią 
pat rudens vasarą, valstietiškai 
tvirtai galėtum pasakyti - štai 
šitaip norėjo gyventi mano tė
vas, šitaip norėjo gyventi mano 
mama, šitaip gyventi noriu aš.

Tačiau ar vien tik triūso ir savo 
jėgų padėjimo užtenka ? Taigi,

tos emigrantus seniais, atsili
kėliais, nemokšomis. Jie susitin
ka ir posėdžiauja tik savųjų tarpe 
ir nesileidžia su senaisiais lietu
viais į bet kokią draugystę.

Trečioji grupė naujųjų lietu
vių yra jauno amžiaus žmonės, 
atvažiavę į Ameriką ne dirbti, 
bet vienu ar kitu būdu pralobti. 
Jiems kuo greičiau reikia pratur
tėti, nusipirkti gražias mašinas ir 
jie neturi jokios minties apie 
patriotizmą ir norą jungtis į lie
tuviškas organizacijas.

Jie kreipiasi prašydami pinigų 
į BALFą, Lietuvių Fondą, Susivie
nijimo ir kitas organizacijas.

Iš esmės čia nėra nieko blogo. 
Ar tos organizacijos jiems duoda 
ar neduoda pinigų, vis tiek yra 
geriau, negu pasidaryti automo
bilių vagimis.

Tačiau ir čia kartojasi ta pati 
istorija. Dypukai atvykę į Ameri
ką nesijungė į tuomet buvusias 
organizacijas, o kūrė savąsias. Jie 
save skaitė gudresniais. Žinoma, 
tam buvo pagrindo, nes daugu
moje atvykę dypukai buvo su 
aukštuoju mokslu ar įgytomis 
profesijomis.

Tą patį daro ir dabar naujieji 
lietuviai ateiviai, jie sako, kad jie 
yra gudresni ir už dypukus.

Žinoma, čia galima ginčytis ar

kad to tik bereiktų. Lietuvis 
žemdirbys kantrus ir užgrūdin
tas. Atgavęs nors dalį, taip ilgai 
lauktos ir išsvajotos žemės, jis 
negali jos apdirbti tik savo dvie- 
jomis rankomis. Turi juk kažkas 
remti, kažkas rūpintis valstiečiu. 
Tačiau, jeigu negauni paramos 
iš valstybės, jeigu esi verčiamas 
tik šakėmis ir arklu apdirbti 
žemę, tai reiškia, kad iš anksto 
esi pasmerktas. Ir boluoja daug 
kur derlingi laukai apaugę usni
mis, nes tik gerų norų ir juodo 
primityvaus darbo jau neužten
ka. Ir eina valstietis, kaip tais dar 
nesenais laikais, nuo valdininko 
prie valdininko prašydamas, 
maldaudamas, reikalaudamas...

Dirvonuoja daug kur Lietuvos 
žemė, nes daug kur ji tiesiog 
niekieno, nes kiek žmonių vis 
laukia ir nesulaukia to popierėlio, 
kuris patvirtintų, kad jis buvo, o 
gal tik bus šios žemės savinin
kas. Ar buvo kada nors laisvoje 
Lietuvoje, žemė niekieno... O 
ruduo vis brenda ir brenda per 
Lietuvą...

D. A.

taip yra.
Daug žalos yra padariusi komu

nistinė auklėjimo sistema pokari
nei lietuvių kartai. Daugelis iš 
mūsų paklaus, o kur yra tų 
dypuką vaikai, čia gimusieji? 
Kiek yra jų, kurie neatitrūko nuo 
lietuvišką kamieno.

Čia, žinoma, ir mes su gėda 
turime prisipažinti, kad didelę 
jų dalį jau galime nurašyti į nuo
stolius.

Baigiant reikia pažymėti, kad 
atėjo laikas veikti.

Pirmiausią visų Lietuvių Suvie
nijimą turėtų pradėti vietos Lie
tuvių Bendruomenės į tą darbą 
įsijungiant JAV Krašto Bendruo
menei ir Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenei.

Turime ir daugiau lietuviškų 
organizacijų, kaip ateitininkai, 
skautai, ir kiti.

Svarbus veiksnys yra ir šešta
dienio lituanistinėse mokyklose 
ugdyti jaunimo lietuviškumą.

I talką turėtų ateiti ir Lietuvos 
vyriausybė, įsteigdama Lietuvo
je draugiją užsienio lietuviams 
remti ir parodydama iniciatyvą 
palaikant naujųjų ateivių lietu
viškumą.

Tik šiuo keliu eidami galėsime 
pasiekti darnumo, vienybės, susi
klausymo.

Lietuvių politinio ir Kultūri
nio darbo tęstinumas išeivijoje 
yra didžiausias veiksnys lietuvių 
gyvenime svetur.

□

JAV Lietuvių 
Bendruomenės 
Kultūros Tarybos 
1995 premijų 
laimėtojai:

Žurnalistika - Danutė Bindo- 
kienė;

Menas - Ramojus Mozoliaus- 
kas;

Muzika - 1) Darius Polikaitis,
2) Rita Kliorienė, 3) Chicagos 
Lietuvių opera.

Muzikos garbės laureatai (pini
ginė premija neįteikiama): 1) 
Stasys Baras, 2) Algirdas Brazys,
3) Dana Stankaitytė, 4) Aldona 
Stempužienė, 5) Jonas Vaznelis

Šventė įvyks 1995 m. lapkričio 
5 d. 3 vai. Jaunimo Centro 
didžiojoje salėje. Visi kviečiami 
dalyvauti.

Po programos bus galima pa
bendrauti su premijų laureatais 
kavinėje.

Alė Kėželienė
JAV LB Kultūros Tarybos 

Pirmininkė

Žmogus - judanti kryžkelė
Prof. prel. Antanas Rubšys

ii

Jūs žinote, kaip mes kiekvieną iš jūsų, tarsi tėvas savo vaikus, 
raginome, kalbinome, maldavome, kad elgtumėtės, kaip dera akyse 
Dievo, kuris šaukia jus šaukia į karalystę ir šlovę" (žr. 1 Tęs 2, 10 - 
12). Be to, Apaštalas bus daug kalbėjęs ir apie Antrąjį Kristaus 
atėjimą, nes jis aiškiai nurodo savo skelbimą Tesalonikoje, klaus
damas: "Ar neprisimenate, jog aš tai sakiau jums, tebebūdamas tarp 
jūsų"? (2 Tęs 2, 5).

Tesalonikos krikščionių bendrija atspindi Apaštalo Pauliaus es
chatologinį mokymą, susietą su Antruoju Kristaus atėjimu - artė
jančia pasaulio pabaiga. Tuo metu visa Romos imperija nerimo, nes 
buvo apimta jausmo, kad pasaulio pabaiga yra čia pat. Ir Paulius 
buvo pernelyg užsiėmęs mintimi apie pasaulio pabaigą ir kalba apie 
Antrąjį Kristaus atėjimą, nenurodydamas pasaulinės katastrofos 
laiko. Girdėdami Apaštalą kalbant apie pasaulio pabaigą, Paskutinį 
teismą ir dalykus, turinčius pradėti šiuos įvykius, tesalonikiečiai 
galėjo matyti raudoną pasaulio pabaigos dangaus skliautą.

Imperatorius Kaligula savo liguistomis pretenzijomis sunaikino 
žmonėse pagarbą Romos imperijai, turėtą Augusto ir Tiberijaus 
laikais. Klaudijui valdant, moterys be skrupulų - Mesalina ir Agrip
ina - elgėsi neatsakingai su imperijos sostu. Buvo pasakojama apie 
keistus reiškinius: apie kometas dangaus skliaute, kraujo lietų, 
moterų ir galvijų persileidimus, marus, potvynius ir žaibą, kirtusi į 
imperatoriaus statulą šventykloje. Visa tai ženklino kažką baisaus. 
Visur buvo klausiama: "Kas bus imperatoriumi? Mesalinos sūnus 
Britanikas, ar Agripinos sūnus Neronas".

Turbūt kai kurie krikščionys blogai suprato apaštalo Pauliaus 
žodžius: "Nesikrimskite dėl tų dalykų. Mes krikščionys turime savo 
karalystę ir valdžią, šio pasaulio vaikai vadina imperatorių viešpačiu 
ir dievu, bet mes turime didesnį Viešpatį ir Dievą, kuriam pats 
Tėvas yra davęs karalystę. Jėzus yra mūsų Viešpats ir Dievas". Tokie 
žodžiai reiškė pavojų žydams. Mat tuomet Damoklio kalavijas 

kabojo virš jų galvų. Klaudijus 
ką tik buvo išvaręs žydus iš Ro
mos. Bet kurią dieną jo potvarkis 
galėjo būti pritaikytas provinci
joms. Tuo tarpu žydai nėrėsi iš 
kailio, norėdami būti lojalūs 
imperatoriui, ir stengėsi nukreip
ti valdžios pykti į kitas aukas. 
Apaštalas Paulius skelbė "kitą 
karalių, būtent Jėzų" (Apd 17, 
7).

"Surinkę iš gatvės piktų žmo
nių, - rašo Lukas, - jie sukurstė 
minią ir sukėlė mieste sąmyšį" 
(Apd 17, 5). Paulius išdavikas! 
Apaštalo bičiuliai, matydami, 
kad minia nori jį nulinčiuoti, 
paslėpė jį ir jo bendradarbius, 
įpykusi ir nieko neradusi, minia 
nusitempė Jasoną ir kelis brolius 
pas miesto politarchus ir apkalti
no išdavyste, nes "laužo cezario 
įsakymus, tvirtindami, jog esąs 
kitas karalius, būtent Jėzus" (Apd 
17, 7).

Tą pačią naktį Paulius, Šilas ir 
Timotiejas paliko Tesalonika, 
leidosi kelionėn Berėjos link 
(Apd 17, 10).

Kur ta sinagoga?

- O kur ta sinagoga? - teiraujamės.
- Kur romėnų laikų miesto dalis? - žvalgomės nuo Akropolio.
- Grįžkime prie Via Egnatia, - pasiūlo Vasilios, - ten yra daug 

senienų.
Vasilios atveža mus prie Agios Georgios - Šv. Jurgio - šventovės ir 

paprašo, kad leistume jam aplankyti senai matytus gimines. Sako, 
už valandos grįšiu.

Tesalonika. Miesto ir uosto bendras vaizdas.

Agios Georgios šventovė apvali. Ji stovi ant buvusios pagonių 
šventyklos - iŠ III a. po Kr. Panaši į mauzoliejų. Nūdien ji ir 
bizantiško meno muziejus. Gaila, kad jau esame "nusilesė" ir norisi 
sėstelti prie stalo. Esame ištroškę ir išalkę. Prie Via Egnatia valgyklų 
daug. Pasirinkę vieną netoli Galerijaus triumfo arkos, vis dar 
puošiančios Via Egnatia, sėdame prie stalo mažutės valgyklos 
sodelyje. Prieš akis Galerijaus triumfo arka, statyta 303 m. po Kr., 
minint Galerijaus pergalę prieš persus.

- O kur ta sinagoga? - vėl teiraujamės.
(nukelta į 4 psl.)



□ Rusijos prezidentas Boris Jel
cin spalio 26 d. malūnsparniu 
buvo nugabenąs i ligoninę.Tai 
jau antrasis širdies smūgis per 
paskutiniuosius keturis mėne
sius. 64 metų Rusijos prezidento 
sveikata jau kuris laikas yra de
batų objektu. Jelcin padėjėjai 
pabrėžė, kad prezidento būklė
nėra tokia sunki, kokia ji buvo 
liepos mėnesi. Jelcin atsisakė ke
lionės į Kiniją, kuri buvo numa
tyta lapkričio mėn. pradžioje.

O Tik praėjus vienai dienai po 
to, kai Afrikos valstybė Mauri
tanija apkaltino Irako ambasa
dorių šnipinėjimu, Didžioji Bri
tanija spalio 25 dieną išprašė iš 
savo šalies kitą Irako diplomatą, 
kuris taip pat kaltinamas šnipi
nėjimu arba oficialiai - už veiklą 
"nesuderinamą su jo diploma
tiniu statusu". Irako diplomatas 
iki spalio 31 dienos turėjo palik
ti Britanijos teritoriją. Didžioji 
Britanija yra nutraukusi diplo
matinius santykius su Iraku po 
1990-ųjų metų Irako invazijos į 
Kuveitą. Tačiau keletas Irako 
diplomatų tebedirba Jordanijos 
ambasadoje, stengdamiesi atsto
vauti Irako interesus Didžiojoje 
Britanijoje.

□ Rygos birža spalio 24 dieną 
pasiekė apyvartos rekordą nuo 
to laiko, kai ji prieš 14 mėnesių 
pradėjo savo darbą. Didžiausias 
akcijų pardavimas buvo naftos 
saugyklos Saldus Naftas Baze. 
600 akcijų, vertos 186 latus, pa
keitė savininką ir išaugo 3.33% 
iki 31 santimų už akciją.

□ Ilgai lauktas riebalų pakaita
las - "olestra" yra per daug pa
vojingas, kad juo galėtų būti ska
ninami amerikiečių mėgstami 
bulvių traškučiai, - pranešė var
totojų teisių gynimo grupė Cen- 
ter for Science in the Public Inte- 
rest. Procter & Gambler kom
panija - gamintoja gina naująjį 
produktą, pranešdama, kad 
8,000 žmonių 25 metų bėgyje 
vartojo produktą ir jis yra sau
gus. Tačiau jau šiandien tyrimai 
rodo, kad naujasis riebalų pa
kaitalas kenkia svarbiausiųjų vi
taminų įsisavinimui.

Tomsko parapijos klebonas kun. A. Gezel, Motinos Teresės iš 
Kalkutos seselių viršininkė Sr. Marija (du metus dirbusi 
Kretingoje) ir Vyskupas Paulius Baltakis, OFM.

Svečiuose pas Maskvos 
ir Sibiro lietuvius

Tomskas
Iš Maskvos atskridome į No

vosibirską. Pasitiko mus Sibiro 
lietuvių Sąjungos pirmininkas, 
geologijos daktaras Vilius Ber
natonis. Mažu autobusiuku pa
traukėme į buvusią Sibiro sostinę 
Tomską. (250 km, bet užėmė 
beveik 6 valandas).

Tomskas buvo įkurtas 1604 
metais kazokų garnizono, kuria
me iš 109 buvo 32 lietuviai.

Tomskas turi per 500,000 gy
ventojų, (30,000 vokiečių, tik 
800 lietuvių). 60% gyventojų yra 
pravoslavai. Jie turi 4 cerkves, 
kunigų seminariją ir vienuolyną.

Katalikų bažnyčia (Šv. Ro
žančiaus) buvo pastatyta 1836 
metais lietuvio pranciškono. 
1927 m. sovietai ją buvo pavertę 
observatorija, bet 1990 metais 
bažnyčia vėl buvo grąžinta tikin
tiesiems. . Klebonauja pavolgio 
vokietis kun. Antanas Gezel, 60 
metų, supranta lietuviškai. Baž
nyčią sekmadieniais lanko apie 
200 žmonių, o šiokiadieniais apie 
20 jų dalyvauja mišiose. Parapi
jai talkina Motinos Teresės iš 
Kalkutos seserys (pirmosios įsi
leistos į Rusiją. Viena iš jų 2 
metus gyveno Kretingoje, kita 1 
metus dirbo Vilniuje. Jos globo
ja benamius senelius ir jau 20 jų 
palydėjo į amžinybę.) Pas jas 
pietavome.

Taip pat parapijai talkina (va
dovauja katalikiškai mokyklai ir 
praveda katekizaciją) palaimin

tojo arkivysk. Jurgio Matulaičio 
įsteigtos Eucharistijos kongre
gacijos 4 seselės lenkės.

Parapijoj per metus pakrikšti
jama apie 20 vaikų ir apie 25 
suaugusių. Lietuviai bažnyčia 
lanko negausiai.

Prieš 1917 metus Tomske gyve
no 35,000 lietuvių, veikė 24 
visuomeninės organizacijos. Čia 
įvyko pirmasis lietuvių suva
žiavimas, bendruomenė turėjo 
knygų leidyklą. Po I-jo, 1831 
metų, sukilimo buvo atvežta 
5,000 tremtinių, o po II-jo 1863 
metų, sukilimo - dar 10,000. 
Revoliucijos metu veikė lietuvių 
batalionas, kovojęs prieš bolše
vikus. 1989 metais buvo 7484 
lietuviai, šiuo metu - apie 800 
lietuvių.

Dauguma lietuvių išvyko į Lie
tuvą arba į Karaliaučiaus sritį. 
Pagal dr. V. Bernatonį, liko dau
giausia tie, kurie turi gerus dar
bus arba yra sukūrę mišrias šei
mas.

1993 metais 800 šeimų iš viso 
Sibiro buvo padavę pareiškimus 
grįžti į Lietuvą. Nežinoma, kiek 
tokių yra šiandien. Iš 12 šeimų, 
kurios išvyko iš Tomsko, 7 grįžo 
atgal.

Tomsko L. K. draugijos valdy
bos posėdyje dalyvavo ir Omsko 
rajono atstovas, buvęs partiza
nas Jonas Poška, reabilituotas tik 
1991 metais. Omske, nors ra
jone yra apie 7000 lietuvių, nėra 
įsikūrusi Lietuvių Bendruomenė. 

Bet 3 - 4 kartus per metus pas 
Joną Pošką susirenka 20 - 30 
žmonių grupės. Katalikų baž
nyčia Omske nėra grąžinta, ir 
valdžia nežada tai padaryti. Siū
lo tik sklypą išskirti naujai baž
nyčiai statyti.

Posėdį - vakarienę su Sibiro 
Lietuvių Bendruomenės sąjun
gos valdyba turėjome rugsėjo 19 
d. Pirmininkas dr. V. Bernatonis 
supažindino su faktiška padėti
mi. Sovietų laikais nebuvo jokių 
galimybių organizuotis. LB Kul
tūros draugijos pradėjo steigtis 
tik 1991 metais. Pradžioje Lietu
vos valdžia jų veiklą rėmė ir buvo 
kuriami lituanistiniai kursai, o 
Novosibirske buvo įkurta ir lie
tuviška mokykla, bet dėl nedide
lio mokinių skaičiaus, beveik 
visur tie kursai užsidarė. Kur dar 
jie veikia, atsilapko tik 5 - 7 
mokiniai. Rusijos valdžia moky
tojams moka pusę etato algos. 
Keletas iš jaunųjų sėkmingai 
pasinaudojo tais kursais. Pvz., 
Tomske, Efania Urvina ištekėju
si už ruso, augina 3 vaikus ir 
aktyviai dalyvauja lietuviškoje 
veikloje, o Bernaule Tatijana 
Petrovska, kurios protėviai buvo 
ištremti po 1831 metų sukilimo, 
taip pat neužmiršta lietuvybės. 
Jos dėka Bernaule įsikūrė LB.

Lietuviai yra susiskaldę ir tarp 
savęs nepalaiko ryšio. Tik maža 
dalis dalyvauja visuomeninėje 
veikloje. Jaunimas, su mažomis 
išimtimis, nekalba lietuviškai. Iš
skirtina Svetlana Jarunlevičiūtė, 
Rusijos lietuvių jaunimo sąjun
gos pirmininkė, kuri puikiai kal
ba lietuviškai ir iki šiol labai ak
tyviai reiškiasi visuomeninėje 
veikloje.

Rugsėjo 20 d. turėjome pa
maldas. Dalyvavo apie 40 žmo
nių. Klebonas skundėsi, kad lie
tuviai nelanko pamaldų, o lietu
viai teisinosi, kad klebonas ne
atsižvelgia į jų sąlygas. Rugsėjo 
21 d. turėjome susitikimą su 
visuomene.

Čia, kaip ir kitose vietovėse, 
žmonės prašė, kad laikas nuo 
laiko juos aplankytų lietuvis ku
nigas bei atsiųstų vaizdajuosčių 
iš iškilmingų pamaldų bei šven
čių. Tai jiems padėtų susieiti ir 
geriau pažinti vienas kitą.

Barnaul
Bamaul - tai Altajaus sostinė. 

Miestas turi 450,000 gyventojų. 
Čia mes buvome rugsėjo 23 - 24 
dienomis. Iš Tomsko traukiniu 
važiavome net 16 valandų.

Apsistojome viešbutyje. Nebu
vo nei šilto vandens, nei muilo. 

Kavinėje šeštadienį gavome duo
nos ir sviesto, nes nieko daugiau 
neturėjo. Sekmadienį ir pirma
dienį neveikė nei restoranas, nei 
kavinės. Viešbučio viena kavinė 
buvo atidara, bet pardavinėjo tik 
alkoholinius gėrimus.
' Susitikimas su lietuviais vyko 
vokiečių Kultūros centre. Atsi
lankė apie 25 žmonės.

Altajaus Lietuvių kultūros 
draugija įkurta 1991 metais. 
Pirmininkas Vytautas Virbickas 
iš Anykščių, kaip ir dauguma, 
ištremtas 1941 metais.

Draugija sąraše turi per 100 
lietuvių, įskaitant ir žydus. Susi
renka jie 5 - 6 kartus per metus. 
Vienas kito nepažįsta. Katalikų 
koplytėlė privačiame name, lie
tuvių apsilanko nedaug, nes 
"daug kam nepatinka vokiška 
atmosfera, gitarų muzika".

Vyskupas P. Baltakis, OFM, su Barnaulo lietuviais.

Susitikimą šeštadienį ir mišias 
sekmadienį turėjome vokiečių 
Kultūros centre. Patalpos erdvios 
ir švarios. Pirmininkas Vyt. Vir
bickas pareiškė, kad "dėka mūsų 
jūs galėjote išvykti į Vakarus". 
1942 metais sovietai paskelbė, 
kad veš į Ameriką, ir tuos, kurie 
užsirašė, nuvežė prie Lenos upės 
žipčių, kur dauguma ir mirė nuo 
šalčio ir bado, nes nebuvo jokių 
patalpų. Turėjo patys išsikasti 
žemėje urvus.

Lietuviai norėtų, kad bent vie

- Dar yra tokių... grybų. Septynmetis Vytautas iš Tvirtovės 
alėjos savo tėvų sode, esančiame už Garliavos, rado 1 kg 300 g 
sveriantį baravyką (beveik 3 svarus). Baravyko kepurės skersmuo 28 
cm. Tai pats didžiausias baravykas, atneštas į "Kauno Dienos" 
redakciją kauniečių per paskutiniuosius metus.

-- Moksleiviai - prie komputerių. Jaunųjų kompiuterininkų 
mokykla atidaryta Technologijos universiteto Skaičiavimo centre. 
Spalio 14 d. čia prasidėjo pirmieji užsiėmimai. Kursus panoro 
lankyti 140 moksleivių. Baigus mokyklą, bus išduoti kursų baigimo 
sertifikatai. AGEP

ną kartą metuose aplankytų juos 
lietuvis kunigas. Viena moteris 
pasakė, kad vaikus ir anūkus 
krikštyti veža net į Lietuvą.

1956 m. didelė dalis žmonių 
buvo reabilituoti ir dauguma, 
1959 m. išvažiavo į Lietuvą.

Liko tik nedidelė dalis tų žmo
nių, kurie buvo sukūrę mišrias 
šeimas. Jaunimas beveik visai 
nekalba lietuviškai. Dabar du 
berniukai mokosi Vilniaus mo
kykloje, taip pat išvyko ir Regi
na Zakarevičiūtė, kuri buvo pa
krikštyta Vilniaus katedroje pa
saulio lietuvių sporto šventės 
metuš.m. liepos mėn. Mergaitės 
tėvas, veterinarijos gydytojas, 
dalyvavo mūsų susitikime abi 
dienas.

Labai sunku susirinkti žmo
nėms. Prašo atsiųsti įrašytų pa
skaitų, religinių ir tautinių šven

čių vaizdajuosčių. Tada, kaip jie 
sakė, būtų proga susirinkti.

Katalikų bažnyčia dar neatgau- 
ta ir valdžia jos nežada atiduoti. 
Sako: "Duosim žemės, pasistaty
kite".

Lietuviai turi nedidelę biblio
teką. Gauna "Pasaulio lietuvį“. 
Laikraščių nebegauna. Išvykti į 
Lietuvą labai sunku, nes tai 
reikštų pradėti trečią gyvenimą 
Lietuvoje po lagerio, tremties.

(Bus daugiau)

Žmogus - judanti kryžkelė

(atkelta iš 3 psl.)

- Siūloma keletas vietų, - sutaria žiningieji, - bet istoriškai sunku 
patikrinti.

Vlatadon'o vienuolynas ant uolos prie Tvirtovės mūrų ant Ak
ropolio, anot senų pasakojimų, yra vieta, kurioje Apaštalas Paulius 
skelbė Gerąją Žinią apie Kristų. Vienuolyno šventovė yra vėlyva - 
iš XIV a. po Kr. Vienuolynas įdomus turtinga senų rankraščių 
biblioteka ir gražiu sodu, iš kurio galima gėrėtis miesto ir jūros 
panorama.

I Filipus
Vasilios grįžta laiku. Vėl bandome sutilpti į taksį. Skubame į 

pietryčius - Filipų link. Via Egnatia nūdien geras vieškelis. Tik kur 
ne kur matyti romėnų kelio likučiai.

Tylim. Vartau Šv. Raštą. Apaštalų darbų knygoje susirandu Luko 
aprašą: "Išplaukę iš Troados, leidomės tiesiog į Samotrakę ir ryto
jaus dieną j Neapolį. Iš čia atvykome į Filipus - pirmąjį šitos 
Makedonijos dalies miestą bei koloniją" (Apd 16, 11 - 12). Samo- 
trakė yra Egėjo jūros sala tarp Mažosios Azijos ir Europos, o 
Neapolis - ‘Naumiestis" - šiuolaikinis Kavala miestas Makedonijos 
pajūryje. Kai Apaštalas Paulius su savo bendradarbiais - 
Šilu,Timotiejumi ir Luku atvyko į Makedoniją, tada krikščionybė 
įžengė į Europą. Kadaise jaunas makedonietis karalius, - Aleksand
ras, tapęs Didžiuoju, - turėjo didelį vaidmenį, darant kelią Evangeli
jai. Šv. Raštas iškilmingai pasakoja: "Po to, kai Pilypo sūnus Alek
sandras Makedonietis ... nugalėjo persų ir medų Darijų, jis tapo 
karaliumi jo vietoje... Jis ėjo į daug karo žygių, paėmė daug 
tvirtovių ir žudė žemės karalius... Žemė, netekusi žado, gulėjo prie 
jo kojų, o jo širdis tapo išdidi ir įžūli ... Bet po to, ligos-paguldyta 
į lovą, jis jautė, kad artinasi mirtis" (1 Mak 1, 1-5). Makedoniečiai 
buvo labai panašūs į romėnus, bet nuo 146 m. pr. Kr. romėnai 
šeimininkavo Makedonijoje.

Kairėje vieškelio pusėje driekiasi du siauri, bet ilgi, ežerai - 
Koronia ir Volvi. Dešinėje tripirštis Khalkidhiki pusiasalis. Rytinis 

pirštas - šventasis Atos kalnas, vienuolių respublika. Kalnuotas. 
Pervažiavus Struma upę su tebetupinčiu Amfipolio liūtu, vieškelis 
vingiuojasi per miškingus kalnus. Po trejeto valandų kelionės 
pasiekiame sankryžą: posūkis į Dramą su ženklu "Filippoi" 14 km 
kairėn, posūkis į Kavala - senąjį Neapolį - po dešine pajūrio šlaitu. 
Sankryža ant aukštos pakrantės. Matyti mėlyna jūra su spalvingu 
Makedonijos miestu.

- Tai Makedonijos tabako pramonės centras, - pastebi Vasilios.
- Kur uostas, į kurį atvyko apaštalas Paulius, - nepatenkintas 

klausia vienas mūsiškių.
- Kur suksim? - šmaikščiai užklausia Vasilios.
- I Kavalą!
Kavala - judrus uostas . Laivai - maži krovininiai ir daug šaunių 

turistų jachtų. Jūroje už keliolikos kilometrų dunkso Thasos sala. 
Šlaito zigzagais leidžiamės į Kavalą. Pro uostą tik pravažiuojame. 
Aplankę Šv. Nikalojaus šventovę su ženklu, kad šioje vietoje Apaštalas

Filipai. Kalėjimas.

Paulius išlipo iš laivo, skubame susirasti pigią nakvynę, nes likusią 
dienos dalį norime praleisti Filipuose.

"Iš čia atvykome j Filipus..."
Apaštalas Paulius ir jo bendradarbiai perėjo Neapolį - Kavala - ir 

kopė į pajūrio aukštumas garsiuoju romėnų Via Egnatia vieškeliu. 
Pasiekiu perėją, šiaurės pusėje jiems atsivėrė nuostabi panorama. 
Prieš juos buvo vešli lyguma, o už jos - Pangėjaus kalnų virtinė prie 
Filipų. Vietovė jau V a. pr. Kr. garsėjo aukso kasyklomis, Pilypas II 
Makedonietis ją atstatė ir pavadino "Filippoi" - savo vardu. Toje 
vešlioje lygumoje prie Filipų, 42 m. pr. Kr., Markus Antonijus ir 
Oktavijus nugalėjo Cezario Julijaus žudikus - Brutų ir Kasijų mūšyje 
už Romos laisvę. Pralaimėję mūšį, žudikai nusižudė, o nugalėtojai 
suteikė Filipams romėnų kolonijos teises ir atleido nuo mokesčių. 
Kolonijos vardas buvo ilgokas: "Colonia Augusta Julia Philippen- 
sis".

Filipuose gyvenusieji veteranai save laikė tikrais romėnais. Drauge 
su savo dievais - Minerva, Diana, Merkurijumi, Herkulu - jie 
atsinešė ir savo kalbą bei kultūrą. Jie jautėsi turį tiesioginius ryšius 
su Roma ir Kapitolijumo Jupiteriu, nes romėnų Via Egnatia kirto 
Makedoniją nuo rytų lig vakarų ir per Brindisi ant Adrijos pajūrio 
pasiekė Romą.Taigi Filipai buvo tipiškas romėnų miestas - Romos 
miniatūra su aikšte, teatru, tvirtove ir sienomis. Žmonės didžiavosi 
savo teisėmis, kasmet išrinkdavo du merus, kuriuos vadino "va
dais".

Tarp šių romėnų veteranų Filipuose gyveno ir pirmutinių gyven
tojų likučiai. Karalius Pilypas II buvo juos atgabenęs iš Trakijos ir 
Makedonijos dirbti aukso kasyklose. Jie buvo sunkiai suvaldomi: 
šiurkštūs kalboje, išdidūs, užsidarę, triukšmingi ir visada pasiruošę 
prisidėti prie politinio sąmyšio. Žydų bendruomenė Filipuose turė
jo būti maža, nes ji nepajėgė išlaikyti sinagogos ir pasitenkino 
"proseuche" - laikina maldos vieta už miesto sienų.

Mūsų kelionė į Filipus trumpa. Mes - ne pėsčiomis.

Filipų griuvėsiai
Pavažiavus maždaug 10 km Dramos link, kairėje Via Egnatia kelio 

pusėje pasirodo Filipų griuvėsiai. Čia ir sustojame. Filipų griuvėsiai 
plačiai driekiasi palei kalno šlaitą. Atkasta nedaug.

(Bus daugiau)



"Nuo Lietuvos
Taip pavadinta V-jų Pasaulio 

lietuvių sporto žaidynių proga 
išleista sporto žurnalistės Romos 
Grinbergienės (Griniūtės) knyga, 
turinti 120 puslapių, gausiai 
iliustruota. Joje yra rašoma apie 
I-ją Tautinę olimpiadą Kaune ir 
apie visas Pasaulio lietuvių spor
to žaidynes - nuo Toronto, žvel
giant į Chicagoje, Australijoje ir 
Lietuvoje prieš 4 metus buvusias 
panašias varžybas.

iki Lietuvos"
Tai gera dokumentinė medžia

ga, kuri pravers ateityje rašan
tiems apie šiuos didžiuosius lie
tuvių sporto religinius. Gausio
se nuotraukose (jų^yra ir spal
votų) daugelis ras ir save, ypat
ingai tie, kurie šias varžybas 
rengė ar jose dalyvavo. Knygoje 
yra ir teksto anglų kalba, kurį 
paruošė Vytautas Grybauskas ir 
Sigita Ramanauskienė. Knygos 
dailininkas Gintaras Balionis. Ją

išleido UAB "Lietuvos aidas", 
spausdino - Valstybinė įmonė 
"Spauda". Tiražas kažkodėl labai 
mažas - tik 2 tūkst. egzemplior
ių, todėl vargu ar ji dar yra gau- 

. narna. Jos kaina - nepažymėta.
Čia dar norisi pridėti, kad kny

gos viršelį puošia vieno iš žy
miausiųjų Lietuvos sportininkų 
- Šarūno Marčiulionio nuotrau
ka, daryta per IV-sias Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes (joje 
Šarūnas neša žaidynių ugnį).

E. Š.

Chicagos "Lituanicos" futbolo klubo pirm. Albertas Glavins- 
kas (kairėje) ir šio klubo vicepirm. Gediminas Bielskus. Jie 
vasarą kartu su klubo komanda dalyvavo V Pasaulio lietu
vių sporto žaidynėse Lietuvoje. Ed. Šulaičio nuotrauka

45-ri metai nuo "Kario" žurnalo
atgaivinimo Amerikoje

Pirmieji Chicagos "Lituanicos" taškai
Ilgai laukta "Lituanicos" pergalė pagaliau atėjo spalio 15 d. Lem- 

onte, IL, per rungtynes įvykusias prieš lenkų "Legovijos" vienuo
likę. Po penkių pralaimėjimų iš eilės "Metropolitan" lygos pirmeny
bėse, pergalė rezultatu 3-2 buvo gera dovana "Lituanicos" gerbė
jams. Pagaliau šį kartą buvo sukomplektuota gana pajėgi komanda, 
kurioje pasirodė ir abu St. Xavier universiteto rinktinės žaidėjai - 
Gytis Kavaliauskas ir Virgis Žuromskas. Šis net pasižymėjo dviem 
įvarčiais, kurių pirmasis buvo pasiektas iš 11 metrų baudinio. Dar 
vieną įvartį pridėjo Benas Puskunigis, atvykstantis net iš Union 
Pier, MI, kurio pasiųstas tolimas kamuolys įskriejo į lenkų vartus.

Šios rungtynės vyko gyvai ir permainingai. Pirmąjį įvartį pasiekė 
lietuviai, o tada lenkai išlygino. Tuomet "Lituanica" įmušė du 
įvarčius iš eilės, ženklinant 3-1. Tačiau vėliau varžovai suprato 
savo klaidą ir rezultatą sušvelnino. Rungtynių įtampą gerai pailius
truoja faktas, kad per šį susitikimą iš aikštės buvo pašalinti du 
"Lituanicos" žaidėjai (R. Urbonavičius ir V. Ankstutis) ir vienas 
lenkas. Taigi ir šioje srityje lietuviai išėjo laimėtojais, nors tas 
mūsiškiams brangokai kainuoja, nes už kiekvieną raudoną kortelę 
reikia mokėti 25 dol. pabaudą ir dažnais atvejais pašalintieji iš 
aikštės turi praleisti vienas ar dvejas rungtynes.

Artėja "Lituanicos" sukaktuvinis balius
Lapkričio 18 d. (šeštadienį) Pasaulio lietuvių centre Lemonte 

įvyks 45 metų klubo gyvavimą atžymintis sukaktuvinis balius, 
kuriam jau pradėta ruoštis. Jau platinami pakvietimai į šį renginį. 
Juos galima užsisakyti, skambinant Laimai Glavinskienei, telefonu 
(708) 323 - 6302.

Taip pat pradėtas rengti ir klubo sukaktuvinis leidinys. Norintieji 
įdėti savo pasveikinimus, turi susisiekti su klubo valdybos nariu 
Leonu Juraičių, tel. (708) 532 - 7526.

Šiame sukaktuviniame renginyje bus pagerbti ir visi klubo 
pirmininkai bei steigėjai. Kai kurie iš jų jau atsiliepė į ankstesnį 
kvietimą užsiregistruoti. Neatsiliepusieji turi susisiekti su klubo 
iždininku L. Juraičių, aukščiau duotu telefonu.

Taip pat yra platinami laimėjimų bilietai ir visi sporto mėgėjai 
yra kviečiami juos įsigyti ir tokiu būdu paremti klubo veiklą, kuri 
vis daugiau kainuoja. Tik su visų sporto mėgėjų talka bus galima 
žengti į klubo 50-ją sukaktį po penkerių metų. O dabar stenkimės 
kuo gražiau paminėti klubo 45-jį gimtadienį, kuris jau čia pat!

E. Š.
IBIlfll Jiil i IMI

Geras Sabonio debiutas NBA lygoje
Lietuvos milžinas Arvydas Sabonis, atstovaudamas Portlando 

komandai, žaidė pirmąsias rungtynes NBA lygoje spalio 13 d. 
susitikime prieš Vancuverio "Grizzlies" penketuką. Portlandiečiai 
nugalėjo 104 - 86, o Sabonis pelnė 11 taškų, pataikęs 4 kartus iš 
dešimties bandymų ir tris baudas iš penkių metrų. Jo pasirodymą 
Amerikos spauda vertino gana teigiamai.

Ir Marčiulionis pasižymėjo
Tą pačią dieną pirmąsias rungtynes žaidė ir Marčiulionis savo 

naujoje komandoje - Sacramento "Kings". Rungtyniaujant prieš 
Denverio krepšininkus, kurie buvo įveikti, Šarūnas buvo geriausiu 
taškų medžiotoju savo komandoje. Jis čia pelnė 18 taškų (įmetė 8 
iš 12 bandytų metimų ir dvi baudas iš trijų. Jo žaidimu labai 
patenkintas "Kings" komandos treneris ir Califomijos spauda, kuri 
jam negailėjo gražių žodžių.

E. Š.

Edvardas Šulaitis

Pernai buvo paminėta 75 metų 
sukaktis nuo "Kario" įsteigimo 
1919 metais. O šiemet sueina 45 
metai nuo jo atgaivinimo JAV. 
Taigi irgi neeilinis įvykis "Kario" 
gyvenime. Šias datas mes ma
tome ir dabartiniame "Karyje", 
nuo 1991 metų vėl sugrįžusiame 
į Lietuvą.

Mano rankose gerokai paru
davęs ir šiek tiek laiko dulkių 
sugadintas pirmasis JAV išleisto
jo "Kario" numeris. Jis didoko 
formato (maždaug dvigubai di
desnis už šiandieninį), 16 pus
lapių apimties. Jo viršelyje ma
tome Lietuvos Karo mokyklos 
vyrus Tautos šventės iškilmėse. 
Antrame puslapyje sakoma "Ka
rys" - pasaulio lietuvių karių 
žurnalas, redaguoja Kpt. Simas 
Urbonas, St. Butkus ir Aug. As
trauskas, vyr. redaktorius - Si
mas Urbonas. Pasirodymo data - 
1950 m. lapkričio 23-ji. Spaudė - 
Lietuvių Universalinio biuro, Ine. 
"Amerikos" spaustuvė.

Apačioje dar rašoma:
"Pasaulio lietuvių karių žur

nalas "Karys" yra artimas ir mielas 
kiekvienam lietuviui, ginklu, dar
bu ar plunksna kovojančiam dėl 
laisvos, demokratinės Lietuvos 
atstatymo. Senimas ir jaunimas, 
tremtiniai ir čia jau seniai įsi- 
kūrusieji mūsų broliai lietuviai - 
jame visuomet ras sau tinkamos

medžiagos, žinių ir vaizdų, bylo
jančių apie senosios Lietuvos 
praeitį, apie baisią mūsų Tėvynės 
dabartį ir apie tą kovą, kuri be 
jokios atodairos mūsų visų turi 
būti be perstogės tęsiama Tėvy
nės ir tautos ateičiai. Pagal iš
gales - visi į talką tremtyje atgi
jusiam KARIUI. Nelaukime pa
kvietimo ar prašymo! Šiandien 
visi esame Lietuvos laisvės kar
iai"!

Tuomet naujame krašte - 
Amerikoje buvau naujokas, vos 
tik vienerius metus čia pra
gyvenęs. Nors tuo metu dar bu
vau jaunas vyras ir Lietuvos kar
iuomenėje nebuvo tekę tarnau
ti, vis tiek susidomėjau šiuo lei
diniu ir tapau jo skaitytoju, o 
vėliau kurį laiką net buvau jo 
bendradarbiu.

Tačiau netrukus po šio žurnalo 
pasirodymo buvau pakviestas 
atlikti karinę prievolę nors ne 
Lietuvos, bet JAV armijoje. Tas 
buvo nelemtu Korėjos karo metu 
ir po apmokymo jau buvau 
paskirtas ten vykti, tačiau kaip 
tik netrukus po to buvo pasir
ašytos paliaubos - tad savo karinę 
tarnybą užbaigiau Amerikoje. 
Keli mano draugai - JAV ka
riuomenės kariai nebuvo tokie 
laimingi - jie ten buvo išsiųsti ir 
atgal grįžo sužeisti.

Sugrįžus iš JAV kariuomenės

tuoj pat įsijungiau į buvusių 
karių - veteranų organizaciją - 
"Amerikos Legijoną" (American 
Legion). Ši organizacija yra vie
na iš didžiausiųjų karo veteranų 
grupuotė JAV.

Reikia pažymėti, kad Chicago
je ši organizacija turi du padali
nius - postus, kurie sudaryti tau
tiškų - lietuvių pagrindu. Tai 
Dariaus - Girėno ir Don Varno 
postai, kuriems priklauso apie 
tūkstantinė lietuvių kilmės vet
eranų (ypatingai didelis buvo ir 
tebėra Dariaus - Girėno postas). 
Aš įstojau ir dar ir dabar (jau 40 
metų) priklausau Don Varno 
postui, kuris pavadintas per II 
pasaulinį karą žuvusio lietuvių 
kilmės lakūno - Domininko Var
no vardu. Šiam postui priklauso 
gana didelis būrys ne tik iš anks
čiau atvykusiųjų Amerikos lietu
vių, ar jau čia gimusiųjų lietuvių 
kilmės veteranų tarpo, bet ir 
naujai į šį kraštą atvykusiųjų lie
tuvių (kokiu ir aš buvau). Šiame 
poste yra tekę būti ir jo vadovy
bės eilėse.

Beje, iš Lietuvos atvykusieji ir 
ten buvę kariai (daugumoje - 
karininkai) čia susibūrė į savo 
organizaciją - "Ramovę", kurios 
steigiamasis susirinkimas įvyko 
irgi prieš 45 metus - 1950 m. 
balandžio 2 d. Chicagoje. Laikiną 
vadovybę sudarė žymūs Lietu
vos kariškiai: gen. P. Plechavi
čius, gen. V. Mieželis, pik. A. 
Rėklaitis, mjr. P. Linkus ir kpt. 
B. Michelevičius. o

Jano Beach, FL
Tradicinė gegužinė, ruošiama 

LB apylinkės, bus lapkričio 9 d., 
ketvirtadienį, 12 vai. ant Atlan
to kranto esančiame Carlin par
ke, Jupiter, FL, kur gegužinės 
vykdavo ir anksčiau. Bus patiek
ti karšti valgiai, veiks loterija. I 
gegužinę kviečiami ne tik vietos 
gyventojai, bet ir atvykėliai iš 
toliau.

Šiemet sueina 20 metų, kaip 
buvo suorganizuota LB apylinkė 
ir kaip buvo pradėtos lietuviškos 
pamaldos. Taip pat sueina 10 
metų, kaip leidžiamas "Lietuvių 
Biuletenis". Šioms sukaktims at
žymėti gruodžio 8 d. 1 v. rengia
mas iškilmingas minėjimas - 
pokylis Holiday Inn viešbutyje, 
4431 PGA Bld., Palm Beach Gar- 
dens, FL. Ta proga bus išleistas 
specialus leidinys nušviesti šio

lietuvio telkinio kultūrinio, so
cialinio bei religinio gyvenimo 
momentus. Kultūrinę programą 
atliks dailiojo žodžio menininkė 
Dalila Mackialienė iš St. Peters- 
burgo.

Dail. Rimgailės Zotovienės 
meno paroda atidaroma lap
kričio 10 d., penktadienį, 5 v. 
popiet Juno Beach miesto savi
valdybės patalpose, 340 Ocean 
Drive. Paroda tęsis iki sausio 17 
d.

Kun. Vytautas Pikturna pirmą- 
sias sezono mišias lietuviams 
aukos lapkričio 5 d., 2 v. popiet 
Šv. Pauliaus nuo kryžiaus baž
nyčios koplyčioje. Po to jos ten 
vyks kiekvieną sekmadienį, iš
skyrus mėnesio antrąjį.

Pabendravimo pietūs Picadilly 
restorane bus lapkričio 14 d., 1 
vai.

Audronė Gaižutienė, solistė iš 
Chicagos, koncertuoja lapkričio

Ruošiantis ALTo suvažiavimui
Amerikos Lietuvių Tarybos su

važiavime Chicagoje, š. m. lap-
kričio 4 d. bus svarstomi ALTo 
veiklos reikalai, be abejo, bus 
prisiminti pereitais metais įvyku
sio Amerikos Lietuvių Kongreso 
ir 54-ojo suvažiavimo gausūs 
nutarimai, bei jų vykdymas. 
Kiekvienas atstovas vykstantis į 
suvažiavimą turėtų pagalvoti ne 
tik apie prieš metus padarytus 
nutarimus, bet ir naujus nau
dingus ALTo veiklai pasiūlymus, 
o svarbiausia, nepamirštant ir jų 
įvykdymo.

NATO klausimu buvo pasi
sakyta, kad neužtenka "NATO 
partnerystės taikai išlaikyti", bet 
reikia siekti Pabaltijo valstybių 
pilnos NATO narystės, kas už
tikrintų stabilumą ir saugumą. 
ALTas kartu su JBANC'u visą 
laiką šį įsipareigojimą vykdo.

Karaliaučiaus krašto reikalu
pavesta ALTo centro valdybai 
sudaryti komisiją memorandu
mui paruošti ir įteikti JAV prezi
dentui, prašant sušaukti Euro
pos Taikos Konferenciją, vykdant
1945 metų Potsdamo - Berlyno 
konferencijos nutarimus. Euro
pos Taikos konferencijoje turėtų 
būti sprendžiamas Karaliaučiaus 
krašto klausimas, turėtų iš Kara
liaučiaus krašto išvesti visą Rusi
jos kariuomenę ir pavesti Kara
liaučiaus kraštą Jungtinių Tautų 
globai, atsižvelgiant į istorines ir 
etnografines Lietuvos sienas.

Tas ir vykdoma. Pagal ALTo 
valdybos pavedimą, šią komisiją 
sudarė dr. Jonas Valaitis iš tam 
tikslui parinktų specialistų. Kara-

17 d. 2 v. popiet presbiterionų 
bažnyčioje, 482 Tequesta Drive, 
Teųuesta. Rengia muzikas Liu
das Stukas. (L. B.)

liaučiaus krašto klausimas suva
žiavime, atrodo, bus pats ryš-
kiausias.

Kiti nutarimai atitinkamai vyk
domi: dėl sovietų genocido Lie
tuvoje literatūros anglų kalba, 
dėl Lietuvos Laisvės Kovų archy
vo leidinių, dėl Sibiro ir kitų 
tremtinių, dėl sovietų vykdyto 
genocido aukų muziejaus ir pa
minklo. Reikia suprasti, kad 
Amerikos Lietuvių Kongresų, 
kurie šaukiami kas penkeri me
tai, ir metinių ALTo suvaživimų 
nutarimai bei rezoliucijos įpa
reigoja vykdyti ne tik ALTo cen
tro valdybą, bet ir ALTo skyrius 
ir pavienius narius.
.yt

Miami, FL

—Vokietijos kriminalinė 
policija, bendradarbiaudama su 
Lenkijos ir Danijos policijos tar
nybomis, Štralzunde sulaikė Lie
tuvos piliečius, į Vokietiją nele-
galiai gabenusius žmones. Spa
lio mėnesį netoli Klaipėdos uos
to buvo sulaikytas 37 metų lie
tuvis, bandęs nelegaliai į Vokie
tiją nugabenti 60 azijiečių. Šiuo 
metu Vokietijoje yra sulaikyti 6 
lietuviai. Jie birželio mėnesį į 
Riūgeno salą atgabeno 72 pabė
gėlius iš Afganistano. 27 metų 
nusikalstamos grupuotės vadas 
suimtas Klaipėdoje. Manoma, 
kad iš 60 azijiečių jis gavo 80 
tūkst. USD. Pasak Vokietijos po
licijos vadovų, šiuos profesiona
lius nusikaltėlius pavyko sulaiky
ti tik bendradarbiaujant Vokie
tijos, Lenkijos, Danijos ir Lietu
vos policijos pareigūnams.

Lietuvių klubas per vasarą pertvarkytas ir paruoštas žiemos se
zonui. Klubo atidarymas bus lapkričio 5 d., sekmadienį, 2 vai. 
popiet. Klube kas sekmadienį 2 v. popiet bus ruošiami pietūs bei
kiti renginiai. Lapkričio 19 d. klube koncertuos solistė Audronė
Gaižutienė iš Chicagos. (L.B.)

Worce$ter, MA

Lietuvos kariuomenės šventė
Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuopa lapkričio 26 d. ruošia Lietuvos 

kariuomenės atkūrimo 77 metų sukakties minėjimą.
10 vai. ryto uniformuoti šauliai su vėliavomis dalyvaus šv. Mi

šiose Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje, kurias už visus žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės užprašė šaulių kuopa. Po Mišių vyks trumpos 
žuvusių pagerbimo apeigos prie paminklo šventoriuje. Žodį tars 
LŠST Trakų rinktinės vadas g. n. Algirdas Zenkus.

Minėjimas įvyks 3 vai. p. p. Maironio Parko žemutinėje salėje. 
Jam vadovaus šaulių kuopos vadas inž. Arūnas Grigalauskas. Kalbė
toju pakviestas profesorius Česlovas Masaitis iš Putnam, CT. Po 
minėjimo sesės šaulės dalyvius pavaišins kavute ir užkandėliais.

Rengėjai kviečia visus minėtą sekmadienį pagerbti žuvusius kar
ius, šaulius, partizanus, o jų daug žuvo kovose dėl Lietuvos laisvės. 
Dalyvaukime pamaldose bei minėjime patys, pakvieskime atvykti 
ir kitus.

J. M.

- Dail. Yehoshua Kovars- 
kio (gimusio 1907 m. Vilniuje 
ir mirusio 1967 m. Los Angeles, 
CA) kūrinių paroda, atidaryta 
spalio 21 d., tęsis iki gruodžio 2 
d. Santa Monica, CA, Spring 
galerijoje (1800 Stewart Street; 
Suite A, telef. 310453 - 9294).

- Dr. Petro Daužvardžio, 
buvusio Lietuvos Respublikos 
konsulo, pagerbimo akademija 
įvyks lapkričio 12 d. Chicagoje, 
Balzeko muziejuje. Šiemet sukan
ka 100 metų nuo dr. Daužvardžio 
gimimo. Pagerbimo organizacin
iam komitetui pirmininkauja 
Lietuvos Vyčių centro valdybos 
pirmininkė ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos valdybos narė Evelyna 
Oželienė.
- Dail. Prano Domšaičio 

dar niekuomet nematytų kūrinių 
(akvarelių ir pastelių) paroda 
įvyks lapkričio 10 d. Lietuvių 
Dailės muziejaus patalpose, Pa
saulio Lietuvių Centre, Lemont, 
IL. Parodą rengia Lietuvių Fon
do Meno komisija, kuriai pir
mininkauja dr. Gediminas Balu- 
kas, ir Lietuvių Dailės muziejus.

- Leonas Kačinskas, mate
matikas, buvęs Ukmergės gim
nazijos mokytojas, vėliau Vytau
to Didžiojo universiteto tech
nologijos fakulteto asistentas, 
Pabaltijo universiteto lektorius, 
gyvenęs ir dirbęs Worcester, MA, 
Washington, DC, ir St. Peters- 
burg, FL, savo žmonos a. a. Ele
nos Eimaitytės - Kačinskienės 
atminimui paskyrė $20,000 Vil
niaus universiteto bibliotekai.

-- Lietuvių tautinių šokių 
dešimtoji šventė įvyks 1996 m. 
liepos 6 d. Rosemont Horizon 
patalpose, Rosemont, IL. Šventės 
išvakarėse, liepos 5 d., Chicagos 
Navy Pier patalpose ruošiamas 
susipažinimo vakaras. Šventės 
pokylis įvyks liepos 6 d. Hyatt 
Regency O'Hare viešbučio patal
pose. Šios šventės rengėjai yra 
JAV ir Kanados Lietuvių Ben
druomenės. Programą rengia Lie
tuvių tautinių šokių institutas.

- Vaikų choras naujai įsteig
tas pal. Jurgio Matulaičio misi
joje, Lemont, IL. Chorui vado
vaus Darius Polikaitis. Repetici
jos vyks Pasaulio Lietuvių Cen
tro patalpose, Lemont, IL.

-- "Ateities" tradicinis ru
dens savaitgalis vyks lapkričio 3 
- 5 dienomis Chicagos Jaunimo 
Centre ir Ateitininkų namuose, 
Lemont, IL.

-- Amerikos Lietuvių Tary
bos (ALTo) 55-sis metinis at
stovų suvažiavimas įvyks lap
kričio 4 d. Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejaus patalpose, 
Chicagoje.
- Premijų šventė, rengiama 

JAV LB Kultūros tarybos, įvyks 
lapkričio 5 d. Chicagos Jaunimo 
Centre.

-- Lietuvių Filmų festiva
lis įvyks lapkričio 24 - 26 die
nomis Chicagoje, Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejuje.

- Prof. dr. Jonas Račkaus
kas, Chicago, IL, Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centro pirmi
ninkas, dalyvavo Vilniaus Peda
goginio universiteto 60 m. jubi
liejaus iškilmėse, kuriose univer
sitetas jam įteikė savo pirmojo 
garbės daktaro vardą ir regalijas. 
Sugrįžęs į Chicagą spalio 11 d., 
prof. Račkauskas išvyko į JAV LB 
tarybos sesiją Floridoje.

- Kun. Jonas Petrauskas, 
MIC, sugrįžo atgal pasoraciniam 
darbui į Šv. Kazimiero lietuvių 
parapiją, VVorcester, MA, iš ku
rios prieš porą metų buvo iškel
tas.



Vyriausybė sudarys paslapčių sąrašą
Iki kovo 1 dienos Lietuvos vyriausybė sudarys paslapčių sąrašą, 

skirtą Lietuvos Respublikos valstybės paslapčių ir Jų apsaugos Įsta
tymui. Socialdemokratų nuomone, šis Įstatymas yra "žinybinis", 
konservatorių - "ydingas, besiremiantis sovietine slaptumo kon
cepcija". Bet kuris valstybės paslaptis žinantis asmuo, netgi prezi
dentas, 5 metus po jo kadencijos pabaigos negalės emigruoti i 
užsieni. Socialdemokratas Rimantas Dagys mano, kad šio Įstatymo 
nuostatos kertasi su dar nepriimto Visuomenės informavimo Įsta
tymo nuostatomis, kad visa informacija yra laisvai prieinama. 
Valstybės paslaptį sudarančios žinios, klasifikuojamos žyma "Slaptai", 
Įslaptinamos 10 metų, "Visiškai slaptai" - 30 metų, o žinios, susiju
sios su slaptaisiais operatyvinės veiklos dalyviais, - 75 metų ter
minui. Šiuos terminus galima pratęsti iki 5 metų, tačiau bendras 
žinių Įslaptinimo laikas negali būti ilgesnis kaip 80 metų. AGEP

Aistros dėl naftos Baltijos juroje
Latvijos spaudoje buvo pranešta, kad spalio 17 dieną Latvijos 

vyriausybė pasirašė sutarti su užsienio naftos gavybos JAV kompanija 
AMOCO ir Švedijos kompanija OPAB dėl naftos telkinio Baltijos 
jūroje eksploatavimo. Lietuvos ambasada Rygoje Įteikė notą Latvi
jai, prašydama oficialiai paneigti arba patvirtinti šią žinią. Latvijos 
ministras pirmininkas, kalbėdamas telefonu, užtikrino Lietuvos 
ministrą pirmininką, kad kol nebus pasirašyta sutartis su Lietuva 
dėl jūros sienos, Latvija nepasirašys jokių dokumentų su AMOCO. 
Latvijos vyriausybės informacijos tarnyba pranešė, kad derybos su 
AMOCO ir OPAB vyks dvi dienas. Derybų vieta slepiama.

Iki šiol Adolfo Šleževičiaus Vyriausybė ir Prezidentas Algirdas 
Brazauskas atsisakinėja dėl vienašališkų Latvijos veiksmų kreiptis j 
tarptautines teismines institucijas. Manoma, jog slaptuoju "Maišia
galos susitarimu", kuri pasirašė abiejų valstybių prezidentai ir 
premjerai, Lietuvos vadovai perdavė ginčijamą ekonominę zoną 
Baltijos jūroje Latvijai. Kaip sakė Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Kazys Bobelis, Lietuvos užsienio reikalų ministerija 
"Maišiagalos susitarimo" neparodė netgi komiteto nariams. AGEP

Tomo Mano vasarnamis Nidoje 
bus restauruotas

Istorinis Nobelio premijos laureato rašytojo Tomo Mano vasarna
mis Nidoje gerokai nukentėjo nuo pokarinių rekonstravimų. Po 
Antano Venclovos susitikimo su Tomu Manu Vokietijoje jo vasar
namis 1956 - 1961 metais buvo perstatytas, nukrypstant nuo 
projekto. Atkurti autentišką vasarnamio išvaizdą nori neseniai 
įsteigtas Tomo Mano kultūros centras. Vokietijos federalinė valdžia 
tam skyrė 100 tūkst. DM. Rekonstravimą atliks klaipėdiečių brolių 
Kristučių dirbtuvės.

- Vyriausybė patvirtino Lie
tuvos vidutinės trukmės užsienio 
skolinimosi politikos kryptis. Vy
riausybė sieks, kad valstybės sko
la užsienio valiuta neviršytų 17 
proc. bendrojo vidinio produk
to. Ateityje vyriausybė norėtų 
mažinti šią dalį. Pajamos iš 
užsienio paskolų taip pat turės 
būti ne didesnės kaip 25 proc. 
biudžeto pajamų. Be to, inves
ticijoms norima panaudoti ne 
mažiau kaip 70 proc. valstybės 
vardu gaunamų paskolų.
- Įkurtas Lietuvos mote

rų partijos (LMP) naujasis Kau
no skyrius. Iniciatyvinė grupė 
pakvietė į LMP veiklą įsijungti 
iki šil šioje partijoje nebuvusias 
kaunietes, taip pat savo veiklą 
suspendavusias skyriaus nares, 
kurioms , kaip teigta kvietime, 
"nepriimtina beprasmiška kova 
ir keleto asmenų inicijuotos pas
tangos griauti partiją iš vidaus, 
partijos įstatų ir programos ne
paisymas".

-- Europinis geležinkelis 
Kauno neaplenks. Kaimo apskri
ties valdytojas Petras Mikelionis 
aptarė ir suderino su Susisieki
mo ministerija europinio stan
darto geležinkelio tiesimo ruože 
Šeštokai-Kaunas projektavimo 
darbus. Kaune projektuojamoje 
laisvojoje ekonominėje zonoje 
numatyta pastatyti krovinių ter
minalą (Karmėlavos zona).

-- Žaliosios energetikos pa
roda. Paroda iš Danijos Kaune - 
tai specialus demonstracinis au
tobusas, priklausantis Danijos 
tarptautiniam atsinaujinančių 
energijos šaltinių populiarinimo 
centrui Folkecenter. Saulė, vė
jas, biomasė, biodujos - energi
jos sąnaudų mažinimo būdai - 
žada dideles rinkos, techninės 
kūrybos ir taupymo galimybes.

PAPIGINTOS KAINOS KELIONĖMS į VILNIŲ
Lapkr. 1 - gruodžio 9 gruodžio 10 -
sausio 1 - kovo 31, 96 gruodžio 31

Iš New York nuo $600.00 $700.00
IšChicogos $620.00 $810.00
Iš Seattle $842.00 $954.00

Dėl daugiau informacijų skambinti:

AIREX TRAVEL AGENCY 
382 Broad Avė 

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

Lietuvos "Ali - Star" krepšinio 
komanda - Amerikoje

Lietuvos “Ali - Star“ 
krepšinio komanda 

dalyvauja rungtynėse su 
JAV universitetų 

komandomis 
š. m. lapkričio 5 - 19 d.

Lapkr. 2 d., ketv. Lietuvos 
krepšininkų atvykimas į Chicagą.

Lapkr. 4 d„ šešt., 7:30 v. v. 
rungtynės su Carleton College, 
adresas: Northfield, MN 55057, 
atletų ofisas: 507 - 663 - 4056, 
rung. vieta: West Gymnasium.

Lapkr. 5 d., sek. 7:00 v. v., su 
Mankato State University, adre-

Pažįstami
Vienas pilietis sutiko kitą vieš

bučio vestibiulyje. Kažkaip jam 
pasirodo, kad sutiktasis yra jam 
iš kažkur pažįstamas. Tad ir pa
sisveikino:

- Esu tikras, kad kažkur buvau 
jus sutikęs.

- Be abejonės, - atsiliepė sutik
tasis. - Aš labai dažnai ten lanky
davausi.

Pelnas iš klaidų
- Ar aš jūsų nesu kur tai su

tikęs? - klausia klebonas apsi
lankiusį.

- O taip. Aš tik grįžau jūsų 
paklausti, ar yra teisinga pasipel
nyti iš kito klaidų?

- Žinoma, kad ne.
- Tai tuo atveju, klebone, - 

pareiškė apsilankęs vyriškis, - 
grąžinkite man pinigus, kuriuos 
paėmėte iš manęs, kai prieš šešetą 
mėnesių davėt man šliūbą.

Kalbasi dviejų firmų direkto
riai.

- Kartais netikėtai galvon šau
na kokia nors įdomi idėja, todėl 
aš lovoje turiu popieriaus ir tu
šinuką.

-O aš - sekretorę.

=cy tfl
Vim. Anastasi, B. S.

77-01JAMAICA AVENUE

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

WE DELIVER
V Tel.: 296 - 4130 J 

sas: Box 28 Highland Center, 
Mankato, MN 56002, atletų ofi
sas: 507 - 389 - 6111, vieta: Otto 
Arena.

Lapkr. 8 d., treč., 8:00 v. v. su 
University of North Dakota, ad
resas: Grand Forks, ND 58202, 
atletų ofisas: 701 - 777 - 2234, 
vieta: Hyslop Sports Center.

Lapkr. 9 d., ketv. 7 v.v. su 
Northern State University, adre
sas: Aberdeen, SD 57401, atletų 
ofisas: 605 - 622 - 2488, vieta: 
Bamett Center.

Lapkr. 10 d., penkt.. 7 v. v. su 
North Dakota State University, 
adresas 16th Avė. & University 
Dr. N., Fargo, ND, atletų ofisas: 
701 - 237 - 8982, vieta: Bison 
Sports Arena.

Lapkr. 11d., šešt., 7:30 v.v., su 
Wayne State College, adresas: 
200 E. lOth St., Wayne, NE 
68787, atletų ofisas: 402 - 375 - 
7520, vietą: Rice Auditorium.

Lapkr. 13 d., pirm., 7 v.v., su 
Pace University, adresas: 861 
Bedford Rd., Pleasahtville, NY 
10570, atletų ofisas: 914 - 773 - 
3411, vieta: - Campus, Civic Cen
ter Gymansium.

Lapkr, 13 d„ pirm., su Pace 
University, adresas: Pace New 
York City Campus, Civic Center 
Gymnasium, phone: (212) 346 - 
1670, treneris: Daneli Halloran.

Lapkr. 14 d., antr., su Bing- 
hamton University^ adresas: 
(SUNY at Binghamton), PO Box ; 
6000, Binghamton, NY 13902- 
6000, atletų ofisas: 607 - 777 - 
4255, vieta: West Gymnasium.

Lapkr. 15 d-, treč., su Siena 
Collete, adresas: 515 Loudon 
Road, Loųdonville, NY 12211 - ' 
1462, atletų ofisas: 508 - 783 - . 
25S1, rungtynių vieta dar neži- * 
noma.

Lapkr. 16d., ketv., su Univer
sity of Hartford, adresas: 200 
Bloomfield Avė., West Hartford, ; 
CT 06017, atletų ofisas: 203 - 
768 - 4658, vieta - dar nežinoma. -

Lapkr. 18 d., šešt., su Brown 
University, adresas: Hope St., 
Providence, RI02912, atletų ofi
sas: 401 - 863 - 2211, vieta dar 
nežinoma.

Tikėkimės, kad šios rungtynės 
sutrauks daug lietuvių krepšinio 
gerbėjų, gyvenančių tose apy
linkėse, kur rungtynės vyks. Dėl 
papildomos informacijos galima 
kreiptis skambinant aukščiau mi
nėtais telefonais į atletų ofisus.

Edvvard W. Baranauskas
Schenectady, NY

VILTIS
(HOPE)

LITHUANIAN RELIEF PARCEL SERVICE, Ine. 
368 West Broadwoy, Boston, MA 02127 

TEL: (617) 269-4455

KALĖDINIAI KONTEINERIAI 
IŠ BOSTONO Į LIETUVĄ 

lapkričio 7 ir lapkričio 14 d.
$v. Kalėdos yra ypatinga šventė kiekvienai šeimai, ji atneša džiaugsmo ir naujų vilčių apie laimingesnį 

gyvenimą. Nepamirškite savo giminių ir draugų Lietuvoje, kuriuos galėtumėte pradžiuginti kalėdine 
dovanėle. Ypač vaikai laukia kalėdinių dovanų. Jūs taip pat galėtumėte pasiųsti maisto produktų, kavos 
ar saldumynų, kurie praturtintų Jūsų giminių Kūčių ir Kalėdų stalą. Nepamirškite įdėti kalėdinę kortelę, 
plotkelę, nes Jūsų siuntiniai bus pristatyti Kalėdų proga.

Greitai ir saugiai, per nepilnas tris savaites kalėdinius siuntinius iš Bostono laivas nugabens į Klaipėdą 
ir jie bus nuvežti žmonėms asmeniškai į namus švenčių proga. Laiko suruošti ir supakuoti dovanas liko 
nedaug, todėl raginame paskubėti.

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite 
trijų kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

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

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

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

New York-Vilnius-New York $630 r.t.
Chicago-Vilnius-Chicago $650 r.t. 

One way to Vilnius $440

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, 1211 

New York, NY 10107 
Tel.: (212) 541-5707

Kalėdinius siuntinius priimsime šiuose miestuose:
NASHUA, NH lapkričio 3 d. 4-5 vai. p.p.
WATERBURY, CT lapkričio 4 d. 9.30 -11 vai. ryto
NEW BRITAI N, CT lapkričio 4 d. 11.30- 12.30 vai. p.p.
HARTFORD, CT lapkričio 4 d. 1 - 3 vai. p.p.
ATHOL, MA lapkričio 6 d. 4-6 ved. p.p.
KENNEBUNKPORT, ME lapkričio 7 d. 11 -12 vai. ryto
PUTNAM, CT lapkričio 8 d. 1 - 2.30 vai. p.p.
PROVIDENCE, RI lapkričio 8 d. 4-6 vai. p.p.
ALBANY-SCHENESTADY, NY lapkričio 9 d. 5.30 - 7 vai. p.p.
ANTHRACITE REGION, PA lapkričio 10 d.
BROOKLYN, NY lapkričio 11 d. 12-4 vai. p.p.
BRIDGEPORT, CT lapkričio 11 d. 6.30 - 7.30 vai. p.p.
NORWOOD, MA lapkričio 13 d. 5.30 - 6.30 vai. p.p.

Iki kalėdinių konteinerių išsiuntimo VILTIES įstaigos darbo laikas bus prailgintas. 
VILTIS taip pat teikia pinigų pervežimo į Lietuvą paslaugas.

MES SIŪLOME
PIGIAUSIAS KELIONES Į VILNIŲ 

IŠ BET KOKIOS VIETOVĖS 
AMERIKOJE AR KANADOJE

Ferrante Travel Center

135 Broad Avė., Palisades Park, NJ 07650

Smulkesnės informacijos prašome teirautis telefonu:

(617) 269 - 4455
(800) 654-2432 (201) 592-8780



Jadvyga Matulaitienė tarp susirinkusių ją pagerbti draugų, bičiulių, gerbėjų spalio 15 dieną
Kultūros Židinyje. Vytauto Maželio nuotrauka

Jadvygos Matulaitienės didžioji šventė
Savo gyvenimą 

įprasmino lietuvišku 
tautiniu šokiu

Kultūros Židinyje, Brooklyne, 
spalio 15 d. buvo didelė šventė - 
Jadvygos Matulaitienės - žymio
sios tautinių šokių puoselėtojos, 
pagerbimas. Ją išleidžiame į už
tarnautą poilsį, šio miesto jau
nimui ji atidavė per 40 metų. Ši 
žymi sukaktis sutraukė daug 
publikos. Menininkės pagerbti 
susirinko apie 230 žmonių.

Jadvyga Matulaitienė - Mei- 
lūnaitė yra kilusi iš Joniškėlio, 
gražaus lietuviško miestuko tu
rinčio įdomią istorinę praeitį ir 
garsaus savo žymiais žmonėmis. 
Dar 19 amžiuje čia stovėjo Lie
tuvos senatoriaus Karpio gimi
nės dvaras. (Karpiai vieni pir
mųjų baudžiauninkams suteikė 
laisvę). Praeitame šimtmetyje čia
gyveno ir mokytojavo Ivinskis, 
rašytoja Petkevičaitė Bitė, čia 
lankėsi ir rašytoja Julija Žemaitė.

Jadvyga turėjo 8 seseris ir 3 
brolius. Taip ir susikūrė plati 
giminė, pirmieji jos darbų tal-

Dovana Jungtinėms Tautoms
Spalio 25 d. pasibaigė Lietuvos Respublikos Prezidento Algirdo 

Mykolo Brazausko vizitas oficialiuose iškilmingojo JT 50-mečio 
posėdžio - minėjimo renginiuose New Yorke.

LR Prezidentas susitiko su Jungtinių Tautų Organizacijos Sekreto
riumi Boutros Boutros Ghali. Susitikimo pradžioje LR Prezidentas 
įteikė Generaliniam Sekretoriui Lietuvos Respublikos dovaną Jung
tinių Tautų Organizacijai. "Ši Lietuvos skulptoriaus Stanislovo Kuz
mos skulptūra "Eglė - Žalčių karalienė", pabrėžė Algirdas Brazaus
kas, "atspindi vieną gražiausių ir reikšmingiausių mūsų mitų, lietu
vių tautos gyvybingumą. Lietuva sugrįžo į pasaulio tautų bendriją 
su turtingomis, turinčiomis gilias tautosakos šaknis, kultūrinėmis 
tradicijomis".

JT Generalinis Sekretorius nuoširdžiai padėkojo už dovaną ir 
pasakė, kad ji bus eksponuojama jo darbo kabinete.

Susitikimo metu JT Generalinis sekretorius aukštai įvertino Lietu
vos dalyvavimą taikos palaikymo pajėgų veikloje, stengiantis su
reguliuoti konfliktą buvusios Jugoslavijos teritorijoje. Pasak Gener
alinio sekretoriaus, Lietuva savo taikos pajėgų būrio dalyvavimu 
rodo ne tik savo vėliavą konfliktų sureguliavimo pastangose, bet 
puikų pavyzdį kitoms šalims kaip mažos valstybės gali efektyviai 
dalyvauti Jungtinių Tautų veikloje.

Lietuvos Misija prie JT

Prezidentas Algirdas Brazauskas New Yorke susitiko su Australi
jos generalgubernatoriumi. Australijos generalgubernatorius pakvi
etė Algirdą Brazauską atvykti su vizitu ir paprašė Lietuvą remti 
Australijos kandidatūrą į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nares. 
Prezidentas Brazauskas pastebėjo, kad Australijos argumentai tapti 
Saugumo Tarybos nare yra įtikinami. Vizitas į Australiją, pasak 
Algirdo Brazausko, galėtų įvykti kitais metais, nors kitąmet numa
tyta jau nemažai kelionių. Kovo mėnesį planuojamas Algirdo 
Brazausko vizitas į Lotynų Amerikos šalis.

Padėkime vysk. A. Vaičiui 
Išauklėti jaunuolius kuni
gystei - aukokime Telšių ku
nigų seminarijos ir klierikų 
išlaikymui. 

Čekius rašyti:
Lith. R.C. P. League - 
Seminarian Fund.

kininkai bei rėmėjai. Ir šioje 
pagerbimo šventėje buvo nema
žai jos giminės atstovų.

Jadvyga Matulaitienė 1935 m. 
baigė "Aušros" mergaičių gimna
ziją Kaune, o vėliau, 1937 m. - 
aukštuosius kūno kultūros kur
sus. Lietuvoje mokytojavo Pil
viškių ir Veiverių gimnazijose, o 
vėliau karo audroms atbloškus 
ją į Vokietiją, tęsė mokytojavimą 
jau čia, Vokietijoje: Wiesbadene, 
Kasselyje, Schvvabisch 
Gmundėje.

1950 m. Matulaitienė atvyko į 
Ameriką ir apsigyveno Brooklyn. 
Turėdama nemažą pedagogės 
patirtį, ji jau tais pačiais metais 
įkūrė jaunimo tautinių šokių 
kolektyvą, pavadindama jį gražiu 
lietuvišku pavadinimu "Trypti
nis". Neeilinis tai kolektyvas. Per 
40 gyvavimo metų jame šoko 
396 nariai. Šoko ir šoka jame jau
dvi kartos - tėvai ir jų vaikai. 
Taigi lietuviško šokio tradicijos 
čia perimamos iš kartos į kartą.

Daug buvo šokama tradicinių 
tautinių šokių, tačiau daug buvo 
atlikta ir pačios vadovės sukurtų

Aukas siųsti: 
Lithuanian Priests' 
League of America - 
Seminarian Fund 
Rev. Adam Pupšys 
P. O. Box 2163 
Westerly, R.1.02891

Aukos nurašomos nuo 
federalinių mokesčių 

lietuviškų šokių. Stebėtina ir 
pagirtina, kad gyvendama toli 
nuo tėvynės, Matulaitienė suge
bėjo išpuoselėti ne tik senas lie
tuviško šokio tradicijas, bet kūrė 
naujus šokius, naujai interpre
tuotus, tačiau vis tiek lietuviškus 
savo dvasia ir judesiu.

O kiek buvo įdėta triūso, ren
giant jaunimo stovyklas, orga
nizuojant studijų savaites. Būtų 
gerai, kad būtų išleista apžvalginė 
knyga, kuri paliktų dokumen
tais paremtą medžiagą ateičiai.

Visa ta graži praeitis, bendras 
darbas ir sukvietė čia taip gau
siai susirinkusią publiką.

Antrą valandą prasidėjo iškil
mingi pietūs. Juos pradėjo svar
biausia šios popietės rengėja Lie
tuvių katalikių moterų kultūros 
draugijos pirmininkė Birutė Lu
koševičienė, kuri toliau rengimui 
vadovauti pakvietė Rūtą Udrie-

Mirė kun. Vytautas Zakaras, OFM

Matulaičio slaugos namuose 
spalio 15-tos naktį mirė kun. 
Vytautas Zakaras, OFM, 
keletą metų sirgęs nepagydoma 
Alzheimerio liga. Laidoti buvo 
pervežtas į Brooklyną. Spalio 17 
d. buvo pašarvotas pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje. Vakare 
buvo pamaldos - koncelebruo- 
tos mišios, kurias aukojo Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM ir 
Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM. 
Pamokslą pasakė Tėv. L. An
driekus, OFM. Spalio 18, trečia
dienį, 10 vai. laidotuvių mišias 
koncelebravo pranciškonų pro
vincijolas Tėv. Placidas Barius, 
OFM, Brooklyno pranciškonų 
vienuolyno viršininkas Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM, ir 
Kennebunkporto pranciškonų 
vienuolyno viršininkas Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM. Drauge 
su jais koncelebravo dar 5 kuni
gai: Tėv. Rafaelis Šakalys, OFM, 
Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM, 
kun. Jonas Pakalniškis, kun. Sta
sys Raila ir kun. D. Yenkevich.

Mišių metu pamokslą pasakė 
provinciolas Tėv. Placidas Barius, 
OFM. Vienuolyno koplyčioje 
susirinko apie 20 vienuolyno ir 
velionio artimų bičiulių. Po pa
maldų jų dauguma palydėjo 
karstą į šv. Jono kapines, kur 
Lietuvos pranciškonai turi savo 
gražų dail. Vytauto K. Jonyno 

nę.
Pirmasis iš garbingų svečių į 

susirinkusius kreipėsi buv. am
basadorius Anicetas Simutis. Jis 
prisiminė gražias vaikystės ir jau
nystės dienas praleistas Kaune, 
tame pačiame mieste kur augo ir 
gyveno Jadvyga Matulaitienė.

Sveikinimo žodžiu, prašy
damas Dievo palaimos, į su
sirinkusius kreipėsi kunigas Jo
nas Pakalniškis.

Baigiantis pietums už Mo
kytoją buvo pakeltos šampano 
taurės, sugiedota "Ilgiausių Me
tų".

Po oficialių pietų prasidėjo lais
vesnio bendravimo vakaronė. 
Savo prisiminimais pasidalijo 
Dalia Dzikienė, kuri daugelį 
metų buvo "Tryptinio" šokėja, o 
dabar jau pati vadovauja Hart
fordo ansambliui "Berželis". Ji 
dabar yra Lietuvių Tautinių Šo
kių Instituto pirmininkė. Dzi
kienė kalbėjo apie Jadvygos gy
venimą ir jos didelį darbą, puo
selėjant tautinį šokį, vadovau
jant ansambliams, važinėjant su 
paskaitomis, vadovaujant tau
tinių šokių šventėmis.

Rašytojas Algirdas Landsbergis 
paskaitė savo poemą "Jadvygos 
šokis". Jis yra vienas iš Matu
laitienės plačios giminės atstovų. 
Jadvyga jam yra teta, jo motina 
buvo Jadvygos vyriausioji sesuo. 
Daug prisiminimų, daug išdaigų 
rašytojas prisiminė.

Vakaronėje buvo ir staigmenų. 
Jaunimas susitaręs pašoko du 
Matulaitienės sukurtus šokius. Ji 
to nežinojo. Jie slapta susirinko 
į sceną ir pašoko "Vakaruškas" ir 
"Per girią girelę". Tai buvo jauni
mo padėkos šokis savo gerajai 
mokytojai.

Gerimantas Penikas buvo su
kūręs vaizdajuostę iš Matu
laitienės mokyklos dienų, iš dar
bo su ansambliais. Tekstą parašė 

(nukelta į 8 psl.) 

sukurtą paminklą ir savo laidoji- 
mosi plotą. Ten yra palaidoti 
beveik visi lietuviai pranciškon
ai, mirę čia Amerikoje.

Kapinėse laidojimo apeigas 
atliko provinciolas Tėv. P. Ba
rius. Baigdamas maldas, laidotu
vių dalyvius pakvietė apsilanky
ti vienuolyne, kur buvo paruošti 
polaidotuviniai pietūs.

- o -
Velionis buvo gimęs 1919 m. 

rugpjūčio 8 d. Karklėnų kaime, 
Kulių valsčiuje, Kretingos apskri
tyje. Jis gimė motinos tėviškėje. 
Jo tėvas buvo Vincas Zakarevi
čius, motina - Juzė Martinavi- 
čiūtė - Zakarevičienė. Tuo metu 
ką tik buvo sugrįžęs iš Rusijos, 
kur jie gyveno išbėgę Pirmojo 
pasaulinio karo metu.

Kulių parapijos bažnyčioje jį 
pakrikštijo kun. Povilas Pukys, 
vėliau buvęs Žemaičių Kalvari
jos ir Plungės klebonas, prelatas.

Tėvas įsijungė į politinį ir ko
operatininko darbą. Visa šeima - 
tėvai ir du sūnūs persikėlė gyven
ti į Kauną. Čia Vytautas praleido 
visus metus iki išbėgimo iš Lie
tuvos, išskyrus vienerius metus, 
kai jis buvo Plungėje.

Kauno "Aušros" berniukų gim
naziją baigė 1938 m. Tuoj pat 
įstojo į Karo mokyklą, 1939 ru
denį baigė XIX atsargos ka
rininkų laidą.

Tų pačių metų rudenį buvo 
priimtas į Kauno kunigų semi
nariją. Joje mokėsi iki 1944 m., 
baigė Teologijos fakultetą. Ku
nigu įšventino vysk. V. Brizgys 
1944 m. kovo 25 d. Kauno ka
tedroje. Tai buvo 1944 m., kada 
į Lietuvą artėjo Raudonoji armi
ja. Tų metų vasarą daug kas pa
sitraukė į Vokietiją. Artėjant 
frontui, kun. Vytautas Zakaras 
pėstute išėjo 1944 m. spalio 8 d.

Iki karo pabaigos dirbo vo
kiečių parapijoje pagalbininku 
Gčppingene. Po karo ten susi
kūrė pabėgėlių stovykla, kurioje 
jam teko eiti kapeliono pareigas.

Vysk. V. Brizgio siunčiamas,

Nora (Šerelytė) ir Tomas Garankščiai.
Irenos Garunkštienės nuotrauka

Sukurta graži lietuviška šeima
Rugpjūčio 5 d. Švč. Mergelės 

Marijos Gimimo bažnyčioje Chi- 
cagoje, Marąuette parke, įvyko 
Noros Šerelytės ir Tomo Ga- 
runkščio vestuvės.

Jaunoji Nora Šerelytė yra a. a. 
Vyto ir Irenos Šerelių dukra, gi
musi ir augusi Chicagoje, drauge 
su sesute Vita. Nora čia priklausė 
Lietuvių Skaučių Seserijai, baigė 
Kr. Donelaičio lituanistinę mo
kyklą ir dalyvavo lietuviškoje 
veikloje. Vėliau persikėlė gyven
ti į Californiją. Dabar ten studi
juoja terapiją (Occupational 
Therapy) University of South
ern California.

Jaunasis Tomas Garunkštis 
gimė ir augo gražiame New Yor- 
ko priemiestyje Jericho, Long 
Island, inž. Broniaus ir Irenos 
Garunkščių šeimoje, drauge su 
vyresnėm sesutėm Gina ir Kris
tina. Tomas baigė Jericho gim
naziją, po to studijavo State 
University of New York at Buffa- 
lo, kurį baigė, įsigydamas elekt
ros inžinieriaus diplomą. Per
sikėlęs gyventi į Californiją, jau 
12 metų dirba Hughes Aircraft. 
Bedirbdamas studijavo toliau ir 
savo srityje pelnė magistrą Loy- 
ola Marymount University of Los 
Angeles. Augdamas New Yorko 
priemiestyje, lankė ir baigė Mai
ronio lituanistinę mokyklą. Dar 
Tomas reiškėsi sporte, priklausė 
"Atletų" sporto klubui, taip pat 
ir skautų Tauro tuntui.

Jaunųjų palydą sudarė pamer
gės: Tomo sesers Ginos duktė 
Nida, sesers Kristinos duktė Mia, 
jaunosios pusseserė Lidija Novvic- 
ke ir jaunosios draugė Rasa (No- 
rušytė) Fumagalli. Pabroliai 
buvo: Tomo sesers Kristinos sū
nus Chase, ir Tomo artimiausi 
draugai: George Meccariello iš 
New Yorko ir Steve Fuller iš Los 
Angeles. Gėlytes barstė Noros 
sesers Vitos dukrelės: Daina, Kris-

1945 metų rudeni išvyko į Romą 
gilinti studijų. Grigaliaus uni
versitete studijavo filosofija ir 
išklausė doktorato kursą. Dok
torato tezės nebaigė rašyti, nes 
tuo metu gavo iš Oklahomos 
vyskupo Eugene K. McGuiness 
"affidavitą" - kvietimą ir 1949 
m. gale išvyko į Ameriką.

Nuo 1950 m. sausio 5 d. pradė
jo dirbti sielovados darbą Okla- 
homa City ir Tulsa vyskupijoje. 
Asistentu dirbo Prague, OK, aš
tuonerius metus, toliau iki 1965 
m. dirbo administratoriaus pa
reigose šiose Oklahomos vieto
vėse: Manchester, Wakita, Cush- 
ing.

Gyvendamas tarp kitataučių, 
pasiilgo lietuviškos aplinkos. Ta
da jį pakvietė Nekaltai Pradėto
sios Marijos seserys atvykti į 
Putnamą, kur buvo baigiami sta
tyti Matulaičio slaugos namai. 
Jis atvyko 1965 m. birželio mėn. 
kapeliono pareigoms tuose Ma
tulaičio namuose. Nuo pat Ma
tulaičio namų pastatymo jis ir 
buvo namų kapelionu iki 1981 
m. kovo 25 d., kai įstojo į pran

tutė ir Michelle.
Iškilminga vestuvių puota 

vyko Lemonte, Ateitininkų na
muose. Čia pagal lietuvišką tradi
ciją, jaunieji buvo tėvelių ir 
Noros senelio Viktoro Aukžemo 
sutikti su duona ir druska. Ves
tuvių vadovas buvo Tomo svai
nis Valentinas Kurapka, sesers 
Kristinos vyras. Labai nuoširdžiai 
ir jausmingai sveikino jaunojo 
tėvelis Bronius Garunkštis iš New 
Yorko. Kalbėjo ir Tomo sesuo 
Gina, papasakodama, kaip To
mas su Nora Chicagoje susi
pažino ir susidraugavo, ir štai 
čia visi esame liudininkai tos 
meilės apvainikavimo vedybo
mis. Tomą ir Norą dar sveikino 
visi pabroliai. Maldą sukalbėjo 
Noros senelis kartu su sesute 
Vita. Svečių tarpe be chicagiečių, 
matėsi svečių iš New Yorko, Phil- 
adelphijos, Massachusetts, Los 
Angeles ir kt. Gausiai buvo at
stovaujami skautai ir skautinin- 
kių draugovė "Gražina".

Vestuvių puota buvo šauni ir 
elegantiška. Ji nusitęsė iki pary
čių.

Jaunieji povestuvinei kelionei 
pasirinko viso mėnesio atosto
gas Europoje. Aplankė Prancūzi
ją, Ispaniją, Maroką, Italiją, Aus
triją ir Vokietiją, kur svečiavosi 
pas Tomo dėdę Vytą Garunkštį. 
Jaunieji gyvena Los Angeles prie
miestyje Redondo Beach, CA.

Tomo newyorkiečiai draugai, 
ypatingai iš Maironio lituanis
tinės mokyklos, "Atletų" klubo 
ir skautų draugovių sveikina 
Tomą ir Norą, sukūrusius gražią 
lietuvišką šeimą ir linki jiems 
geros laimės ir gausių Dievo 
malonių jų ilgame gyvenimo 
kelyje. Prie šių sveikinimų pri
sideda ir Irenos ir Broniaus Ga
runkščių draugai.

Dalyvis

ciškonų vienuolyną. Amžinus 
vienuolio įžadus davė 1984 kovo 
24 d. Keletą metų dirbo St. Pe- 
tersburge, FL, kur veikia pran
ciškonų vadovaujama lietuvių 
misija. Ten apsirgęs, kurį laiką 
dar gyveno pranciškonų vie
nuolyne Kennebunkporte. Pro
gresuojanti liga privertė apsi
gyventi Matulaičio slaugos na
muose Putname, kur praleido 
keletą metų. Velionis turėjo brolį 
agronomą, kuris vokiečių oku
pacijos metais buvo agronomu 
Plinkšių žemės ūkio mokykloje 
prie Sedos, dabar gyvena Arizo
nos valstijoje.

Kun. Vytautas Zakaras, OFM, 
ilgą laiką rengė spaudai mišiolė
lius, kurie buvo leidžiami plo
nais sąsiuviniais, taisė ir kitus 
religinius raštus, vertimus. Turė
jo gražų ir stiprų tenoro balsą, 
dalyvavo seminarijos choruose 
ir giedojo pirmuoju tenoru. Ir 
būdamas Kennebunkporte mėgo 
prisidėti prie dainuojančių būre
lių, įsijungdamas į bendrą daina
vimą.

(p. i)
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( Daugiau New Yorko žinių yra 7 puslapyje. )

Kultūros Židinyje šį savait
galį - lapkričio 4 - 5d. vyks:

Rudens Dailės paroda - 
pardavimas. Rengia LB apy
linkė "Versmė".

Kultūros Židinio kavinė 
veiks lapkričio 5 d., sekmadienį, 
12:30 iki 5 vai. popiet. Galėsite 
pasivaišinti ne tik cepelinais, bet 
ir namuose keptais tortais, pyra
gais, sausainiais. Žiūr. skelbimą 
šiame puslapyje.

ATLANTA Import Export, 
Ine., siuntinių į Lietuvą persiun
timo bendrovė, siuntinius vėl 
priims lapkričio 10 dieną, penk
tadienį, nuo 12 iki 1 vai. popiet, 
Kultūros Židinio kieme, buv. 
spaustuvės patalpose. Dėl siun
tinių paėmimo iš kitų vietovių 
žiūr. skelbimą 6 psl. Jokių muitų 
nėra. Dėl informacijų skambin
kite tel. (914) 258-5133.

"VILTIES" siuntinių agentū
ros atstovai siuntinius vėl pri
ims Brooklyne, Kultūros Židinio 
kieme, buv. spaustuvės patalpose 
lapkričio 11 d., šeštadienį, nuo 
12 iki 4 vai. popiet. Brooklyne 
mūsų atstovas yra Algis Jankaus
kas, tel. (718) 849-2260. Jis gali 
paimti siuntinius iš namų. Kalė
diniai konteineriai iš Bostono 
išplauks lapkričio 7 d. ir lap
kričio 14 d. Dėl siuntinių paėmi
mo iš kitų vietovių, žiūr. skel
bimą 6-tame psl.

Prezidento Algirdo Bra
zausko susitikimas su New Yor
ko Lietuvių Bendruomenės at
stovais įvyko spalio 25 d. 1 vai. 
popiet, Lietvos Generalinio kon
sulato patalpose. Dalyvavo apie 
30 asmenų, įskaitant ir Lietuvos 
misijos bei konsulato personalą. 
Į susitikimą prezidentas atvyko 
lydimas užsienio reikalų minist
ro dr. Povilo Gylio, savo patarė
jo užsienio reikalams Justo Pa
leckio ir misijos prie JT ambasa
doriaus dr. Oskaro Jusio. Susi
rinkusiems prezidentą pristatė 
Generalinis konsulas dr. Petras 
Anusas. Prezidentas savo 10 mi
nučių žodyje, džiaugdamasis tu
rįs progą susitikti su New Yorko 
lietuvių atstovais, glaustai ap
žvelgė dabartine Lietuvos politi
ne bei ekonomine padėtį. To
liau žodžiui tarti buvo pakvies
tas buvęs Lietuvos ambasadorius 
prie JT Anicetas Simutis. Jis nu-

KŽK

Kultūros Židinio kavinė 
veiks

lapkričio 5 d., sekmadienį, 
nuo 12:30 vai. iki 5 vai. popiet 
Kultūros Židinio apatinėje salėje

361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

Skanus maistas, gardumynai, kava ir atgaiva 

Savo atsilankymu prisidėsite prie Kultūros Židinio išlaikymo

Dudens dailės paroda - pardavimas
rengiama lapkričio 4 - 5 dienomis 

Kultūros Židinyje,
361 Highland Blvd., Brooklyn, NY

Parodoje dalyvauja 30 menininkių.
Paroda lankoma:

šeštadienį, nuo 1 vai. popiet iki 9 vai. vak., 
sekmadienį, nuo 12 vai. iki 5 vai. popiet.

Iškilmingas parodos atidarymas 
šeštadieni, lapkričio 4, 7 vai. vak.

Parodą rengia

LB New Yorko apygardos apylinkė "Versmė”

Kalėdų ir Naujųjų Metų 
švenčių proga, kaip ir anks
čiau, skaitytojai yra kviečiami 
sveikinti draugus ir artimuosius 
per "Darbininką." Jūsų sveikini
mas tokiu būdu pasieks didesnį 
sveikinamųjų skaičių, o Jūs su
taupysite laiko ir pinigų, kuriuos 
išleistumėte pirkdami atvirukus, 
rašydami, siųsdami. Nelaukite 
paskutinės prieškalėdinės savai
tės, atsiųskite savo sveikinimus 
iš anksto - jau dabar. įdėsime 
juos į du prieškalėdinius nume
rius. Už pridėtą auką spaudai 
stiprinti dėkojame iš anksto.

"Darbininko" jubilieji
niam konkursui atsiųstas dar 
vienas darbas: "Mano mirtis". 
Autorius pasirašė slapyvardžiu 
Testamentas. Novelės ir straips
nio konkursų prisiuntimo laikas 
jau baigiasi: pašto antspaudas 
turi būti lapkričio 1-os arba anks
tesnės datos. "Darbininko" su
kaktuvinių konkursų vertinimo 
komisija sudaryta rytinėje Ameri
kos pakrantėje, Lietuvių Rašyto
jų Draugijos iniciatyva, pakvie
čiant Leonardą Andriekų, Paulių 
Jurkų ir Vytautą Volertą. Atsiųstų 
darbų kopijos persiunčiamos 
šiems komisijos nariams.

Prašymas
Lietuvos Kariuomenės biblio

tekoms reikalingos sekančios 
knygos: Bostono "Lietuviškos En
ciklopedijos" bent vienas komp
lektas. Taip pat reikalingos ir ki
tos lietuvių literatūros knygos. 
Šiuo metu Lietuvoje yra apie 35 
Kariuomenės bibliotekos. Karių 
vardu iš anksto dėkoja

Mons. Alf. Svarinskas
Knygas siųsti: Mons. Alf . Sva

rinskas, Ogminų 10-2, Vilnius 
- Lithuania.

pasakojo savo pirmuosius susi
tikimus su prezidentu ir nuoširdų 
bendradarbiavimą iki pasitrauki
mo iš ambasadoriaus pareigų. 
Visų susirinkusių vardu, šio susi
tikimo iniciatorė LB New Yorko 
apygardos valdybos pirmininkė 
Laima Šileikytė - Hood pasveiki
no prezidentą, įteikdama jam 
puokšte gėlių. Kęstutis Miklas, 
"Darbininko" atstovas Jungtinėse 
Tautose, įteikė jam garsinį įrašą 
JT oficialioje juostoje, taip pat ir 
Algio Liepinaičio paruoštą albu-

Jadvyga Matulaitienė kartu su New Yorko šokėjais,pralinksminusiais savo ilgametę vadovę 
spalio 15 dieną Kultūros Židinyje. Vytauto Maželio nuotrauka

Jadvygos Matulaitienės didžioji šventė
(atkelta iš 7 psl.)
ir įkalbėjo Paulius Jurkus. Jos 

demonstravimas užėmė apie 25 
minutes laiko.

Baigiantis pasisakymams, pra
sidėjo sveikinimai. Jų buvo daug: 
sveikino čia salėje esantys, buvo 
gauta ir sveikinimo laiškų.

Baigiant programą, padėkos 
žodį susirinkusiems tarė Jadvyga 
Matulaitienė. Ji dėkojo Dievui, 
tėvams, savo šeimai, draugams 
ir jaunimui, kad galėjo tai atlik
ti, nes toks buvo jos pašaukimas 
- per šokį geriau suprasti ir išreikš

Jadvyga Kregždienė - Mei- 
liūnaitė, ilgai ir sunkiai sirgusi, 
mirė spalio 25, trečiadienį, 8 v. 
v. Jamaica ligoninėje. Buvo pa
šarvota M. Shalins laidotuvių 
namuose. Atsisveikinimas buvo 
spalio 27 d. Palaidota spalio 28 
d., šeštadienį, iš Apreiškimo para
pijos bažnyčios Cypress Hills ka
pinėse šalia savo vyro Adolfo 
Kregždžio, kuris mirė 1987 m. 
kovo 14 d. Velionė buvo gimusi 
1919 m. vasario 19 d. Kauno 
priemiesty - Šančiuose. Baigė 
"Aušros" mergaičių gimnaziją; 
lietuvių kalbos ir literatūros stu
dijas baigė Vilniaus universitete. 
Buvo gimnazijos mokytoja, mo
kytojavo Lietuvoje, Vokietijoje 
ir čia - Maironio lituanistinėje 
mokykloje. Nuliūdime liko trys 
dukros: Aušra, gyv. Pittsburgh, 
PA; Rasa, gyv. Viena, VI; Giedra, 
gyv. Woodhavene, NY ir du anū
kai: Dennis ir Jonas. Velionė 
gyveno Woodhavene, mėgo 
rankdarbius, buvo suorganizavu
si rankdarbių mėgėjų būrelį ir 
jam vadovavo.

mą apie prof. Juozą Eretą ir jo 
"Užmirštųjų Baltų" knygą, išleistą 
šešiom kalbom. Beveik pusantros 
valandos užsitęsęs susitikimas 
praėjo nuotaikingoje dvasioje. 
Prezidentas tą patį vakarą išskri
do atgal į Lietuvą.

USBF surengė priėmimą 
Estijos prezidentui

Estijos prezidentas Lennart 
Meri, lydimas 35-ių vyriausybės 
ir biznio atstovų delegacijos lan
kėsi Washingtone, Hotel Barce- 
lo įvykusiame susitikime su JAV 
Prekybos ir vystymo departa
mento, Komercijos departamen
to pareigūnais bei Amerikos 
kompanijų atstovais. Priėmimo 
šeimininkai - USBF, sponsoriuo- 
jami Coca Cola kompanijos, ku
rios atstovai taip pat dalyvavo.

"Estija yra atvira bizniui ir in
vesticijoms", - taip kalbėjo Esti
jos prezidentas ir nurodė tikrai 
viliojančias perspektyvas užsie
nio investitoriams, pažymėda
mas, kad Estijos ekonomikos 
augimo tempai yra didžiausi tarp 
Rytų Europos šalių ir, nors Esti
jos konstitucijai yra tik trys me
tai, ji yra tvirta ir įstatymų lai
komasi. Po priešpiečių įvyko biz
nio sesija, kurią pradėjo Estijos 
Privatizacinės agentūros direk
torius Juri Sakkeus.

Estijos delegacija numato lan
kytis JAV ir Meksikoje dvi sa
vaites.

ti savo tautą, jos dvasią, siekius 
ir lūkesčius.

Buvo daug padovanota gėlių, 
dovanų. Buvo parodyta ir daug 
nuoširdumo. Visi dėkojo Jadvy
gai už tokį didelį atliktą darbą, 
už tuos šimtus jaunuolių, kurie 
įsisavino lietuviškas tradicijas, ir 
toliau kitiems skleidė lietuvišką 
meilę ir šokio grožį.

Popietės metu žodžiu dar svei
kino amb. A. Simutis, A. Luko- 
ševičiūtė, E. Ruzgienė - Mairo
nio mokyklos vardu, M. Jan
kauskienė, Detroito liet, mokyk

Išdalinti ordinai ir diplomai
Architektūros salonas Kaune 

švenčia 2 metų sukaktį. Salonui 
vadovauja Lietuvos ir JAV bend
rosios įmonės "Jungtinės pajė
gos" direktorius Algirdas Kaušpė
das. Sukakties proga Algirdas 
Kaušpėdas savo geriausiems dar
buotojams ir verslo partneriams 
išdalijo gausybę garbės ordinų, 
ženklų, diplomų ir licencijų. Al
girdas Kaušpėdas pasakė, kad "tik 
dabar suprato, koks buvo lai-

Dail. Augio Varkalio tapy
bos darbų paroda spalio 31 die
ną atsidarė Courthouse galerijo
je (32 2nd Avė, New York City). 
Paroda tęsis iki lapkričio 25 die
nos. Galerija atidaryta pirm. - 
penkt. pagal susitarimą tel. 212 
505-5181 ir šeštadieniais nuo 12 
iki 6 vai. vakaro.

Knygos - geriausios dovanos šventėms
Lietuvių - anglų kalbų žo

dynas. B. Piesarskas, B. Svece- 
vičius. 512 psl., kietais viršeliais. 
Turi apie 27,000 žodžių. Kaina 
15 doL Persiuntimas 1,50 dol.

Anglų - lietuvių kalbų žo
dynas. V. Baravykas. 590 psl., 
kietais viršeliais. Turi apie 30,000 
žodžių. Kaina 15 dol. Persiunti
mas 1.50 dol.

Litbuanian Cookery. Au
torė Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 
m. išleista 5-ji laida šios popu
liariausios lietuviškų valgių viri
mo knygos anglų kalba. Labai 
tinkama dovana lietuviškai ne
kalbantiems. 328 psl. Kaina 15 
dol. Persiuntimas 1.50 dol.

"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 laiko
tarpiu, okupacijomis ir rezisten
cija. Tai garsių lietuvių istorikų 
ir politikų straipsnių rinkinys. 
Knygą redagavo dr. Albertas 
Gerutis. į anglų kalbą vertė Al
girdas Budreckis. 456 psl. Kaina 
25 dol., įskaitant ir persiuntimą.

"Tautos sukilimas 1941", 
pirmoji dalis "Be šūvio". Auto
rius Pilypas Narutis, pats orga
nizavęs sukilimą, aprašo savo 
kartos pastangas aršioje lietuvių 
tautos kovoje su okupantais at
gauti laisvę. Apima laikotarpį 
nuo 1940 m. iki 1941 m. birželio 
23 d. Knyga turi 404 psl., puikiai 
išleista. Spalvotas viršelis - A. 

los vedėja, Z. Jurys - buvusio 
"Perkūno" choro vardu, "Dar
bininko vardu - P. Jurkus ir kiti. 
O raštu sveikintojus sunku būtų 
ir visus išvardinti. Gerosios Mo
kytojos -Jadvygos Matulaitienės, 
subūrusios tiek daug jaunimo 
lietuviškam šokiui, darbo vaisiai 
išliks ilgam. Matydamas tokį 
didelį būrį čia susirinkusiųjų, 
kiekvienas suprato, kad nenuėjo 
Mokytojos triūsas veltui, kad 
gyva tikrai gyva lietuviška dva
sia mūsų tarpe.

Paulius Jurkus

mingas Brežnevas, galėjęs kam 
nors ką nors dovanoti". Pagrindi
nė Architektūros salono darbo 
kryptis yra esamų pastatų 
pritaikymas naujoms reikmėms. 
Salono darbo stilių atspindi "Ri
tos slėptuvė" Vilniuje, kurią pro
jektavo Algirdo Kaušpėdo žmona 
Audra, "Respublikos" kavinė taip 
pat Vilniuje, privati klinika, pir
moji "Piza Jazz" kavinė Kaune. " 
Algirdas Kaušpėdas tikisi, kad 
"Lietuvoje daugės žmonių, su
prantančių, kad geras firmos pro
jektas yra galingiausia investici
ja į jos sėkmę". Architektas Al
girdas Kaušpėdas, prasidėjus Lie
tuvoje Atgimimui, pagarsėjo, 
kaip muzikinės grupės "Antis" 
dainininkas, vėliau dirbo Lietu
vos radijo ir televizijos vadovy
bėje. AGEP

Sutkuvienės. Kaina 17 dol. Per
siuntimas 1.50 dol.

"Vidurnakčio sargyboje" II. 
Autorius Vytautas Vaitiekūnas. 
Išleido "Į Laisvę" fondas 1994. 
Tai Vytauto Vaitiekūno raštų 
antrasis tomas. Redagavo Anta
nas Sabalis. Suskirstyta į 5 skyri
us: Metinės politinės apžvalgos 
(1974, 1977, 1979, 1981 ir 1982 
m.); Krikščioniškoji socialinė eti
ka; Lietuvos praeities vaizdai; 
Išeivijos rūpesčiai; Netolimos 
praeities vaizdai. 374 psl. Kaina 
10 dol. Persiuntimas 1.50 dol.

Fighters for Freedom - 
Litbuanian Partisans Ver- 
sus the U.S.S.R. - by Juozas 
Daumantas. Tai svarbi anglų kal
ba knyga, nes autorius (tikra pa
vardė Juozas Lukša) pats buvęs 
partizanų vadas, dalyvavęs įvai
riuose žygiuose; aprašė 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.

Knygos gaunamos rašant: 
Darbininkas

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Siūlo darbą
Moterims siūlomi darbai 

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

Ieško darbo
Patikima moteris ieško 

namų ruošos darbo; galėtų 
prižiūrėti vaikus arba senesnio 
amžiaus žmones. Tel. darbo lai
ku: 203-785-4375; vakarais: 203- 
874-6511. (sk.)

Reikalinga

Vyras iš Lietuvos ieško ne
brangaus kambario New 
Yorko apylinkėje. Prašome skam
binti "Darbininko" administra
cijai: 718 - 827-1351, 9 vai. ryto 
iki 4 vai. popiet. (sk.)

Paslaugos
TALPINTUVAI I LIETUVĄ 

siunčiami kas savaitę. Siunti
niai, maisto siuntiniai, komer
cinės siuntos laivu arba oru - 
air cargo. TRANSPAK, 2638 
W. 69th Street, Chicago, IL 
60629. Telef. 312 436-7772. 
CONNECTICUT valstijoje 203 
232-6600. (sk.)

"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
Philadelphijos Balto sky

riaus valdyba, per sekretorę 
Mariją Majauskienę "Darbinin
kui" stiprinti prisiuntė 25 dol. 
čekį. Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą ir gražų laišką.

Kun. Vytautas Memėnas, 
Frankfort, IL, kaip kasmet, taip 
ir šiemet, apmokėjo "Darbinin
ko" prenumeratą su 100 dol. 
čekiu. Nuoširdžiai dėkojame už 
mūsų spaudos palaikymą.

Sveikiname

Vacys ir Marytė Matuliai 
rugsėjo 2 d. atšventė savo 50 
metų auksinę vedybų sukaktį. 
Sveikiname ir linkime laimingai 
sulaukti 75 metų deimantinio 
jubiliejaus! V. ir M. Matuliai va
sarą gyvena Albany, NY, o žiemas 
praleidžia savo gražiuose namuo
se Floridoje.

Milda, Gintaras, Kristina ir 
Alina Grabnickai 

Altamonte Springs, FL

Skelbkitės "Darbininke" - 
pasidalinkite džiaugsmu, 

išreikškite užuojautą, 
pirkite, parduokite!

Kretingos pranciškonų 
labdaros valgyklai, kuri buvo 
aprašyta "Darbininko" nr. 29, 
aukojo:

Danutė ir Paulius Kūrai, Water- 
bury, CT - 25 dol.

Norintieji prisidėti prie šios 
valgyklos išlaikymo, prašomi 
aukas siųsti:

Franciscan Fathen 
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207.

Pažymėkite, kad tai jūsų auka 
Kretingos vienuolyno labdaros 
valgyklai.

mailto:71712.107@cofnpuserve.com

