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Lietuvos ambasadorius Jung
tinėms Amerikos Valstijoms Sta
sys Lozoraitis, prieš išvykdamas 
viešnagei j Lietuvą, atsakė j ko
respondento klausimus. Me
džiaga gauta iš Lietuvos ambasa
dos Washingtone.

tarptautinėm ir lietuviškom temom

spublikoms padėti. Kodėl Lietu
va nebuvo pakviesta?

Turiu prisipažinti, kad esu 
truputį nustebęs. Kodėl? Visų 
pirma, Lietuva būtų norėjusi da
lyvauti ne kaip prašanti valstybė, 
o kaip valstybė, kuri iki šiol savo

LIETUVOJE IR 

APIE LIETUVĄ

VARDAN KRISTAUS PRADĖKITE DIRBTI!
—Nuncijaus arkivyskupo Justo Mullor Garda žodis Vilniaus arkikatedroje 1992m. vasario 9 d. —

galimybių ribose yra padėjusi 
Rytų kaimynui.

Bet dar yra ir kitų dalykų, ku
riuos reikia pabrėžti. Lietuva, 
kaip ir Latvija ir Estija, turi uo-

— Lietuvos eksporto bendro
je apimtyje Vokietijai ir Belgijai 
tenka po gerą penktadalį, Lenki
jai — beveik dešimtadalis, o Da
nijai, D. Britanijai, Kubai, Suo
mijai, Švedijai, Vengrijai, Švei
carijai maždaug po 3-5 pro
centus viso Lietuvos eksporto.

— Ignalinos atominės elek
trinės apsaugą perėmė Lietuvos 
Respublikos kariai. Sausio 7 d. 
jie iškilmingai prisiekė Lietuvai 
ir stojo į sargybos postus.

— Traukinio bilietas į Varšu
vą kainuoja 12 JAV dolerių, o į 
Berlyną — 60 JAV dolerių. 
Tačiau eiles prie Vilniaus tarp
tautinių geležinkelių kasų ir to
liau reguliuoja policininkas.

— Kaune kai kuriose maisto 
prekių parduotuvėse, be rublių, 
galima mokėti ir užsienio valiu
ta. 3 kg maišelis kavos pupelių 
kainuoja 18 vokiečių markių arba 
1440 rublių, butelis “Sovetskoje 
šampanskoje” — pusantros mar
kės, pusė litro “Napoleono” — 
4 JAV doleriai, 700 gramų vyno 
"Kagor” — 50 centų.

— Kauno statistika: 1991 m. 
mieste gimė 6314 kūdikių (454 
daugiau negu 1990), santuokų 
užregistruota 4438 (1990-aisiais 
— 5004), ištuokų-----2494(1990
m. — 1963), mirė 4148 žmonės 
(1990 m. —4072). 12 kauniečių 
susituokė su užsieniečiais iš 
JAV, Vokietijos, Izraelio, Lenki
jos.

— Kauno filharmonijos an
samblis“ Ainiai” dalyvauja Sankt 
Peterburgo “S. Diagilevo die
nų” koncertuose su programa 
“Lietuviškos širdys”. Tai poetų 
Jurgio Baltrušaičio ir Oskaro Mi
lašiaus kūrybos bei senosios lie
tuvių liaudies muzikos vakarai.

Ignalinos atominėje elektri
nėje sabotažas nepavyko. Jė
gainėje dirbąs technikas, kurio 
pavardė neskelbiama, sąmonin
gai bandęs sutrukdyti vieno iš 
dviejų jėgainės reaktorių norma
lų veikimą ir tuo būdu sukelti 
aliarminę padėtį. Saugumo dar
buotojai pasikėsintoją laiku 
sučiupo ir perdavė policijai, kuri 
dabar kartu su teismo organais 
tiria įvykio aplinkybes. Spaudos 
agentūros atkreipia dėmesį, kad 
Ignalinos atominėje elektrinėje 
veikia du reaktoriai tūkstančio 
penkių šimtų megavatų kiekvie-

Ramybė Jums!
Broliai ir seserys, mano pir

mieji žodžiai privalo būti paties 
Kristaus sveikinimo aidu, ku
riuos jis pasakė apaštalams po 
prisikėlimo. Savo mokiniams, 
kurie apverkė jo mirtį ant 
kryžiaus, Kristus tarė: “Ramybė 
jums”!

Ramybė jums! Tai sakau kaip 
Šv. Tėvo atstovas jūsų tarpe. 
Drauge su apaštalo Petro įpėdi
niu linkiu jums ramybės:

* ramybė kiekvienai jūsų šir
džiai, kurios tiek daug kentėjo ir 
vylėsi, net tuomet, kai atrodė 
nebebuvo vilties;

* ramybė jūsų išminčiai, kuri 
daug metų pakluso kietam Die
vo tylos ir atperkamosios meilės 
išbandymui;

* ramybė kasdieniam jūsų gy
venimui, kuriame yra daugybė 
paskutiniųjų penkiasdešimties 
metų išgyventos istorijos pėdsa
kų;

* ramybė jums, Vilniaus mies
to ir visos Lietuvos krikščionys, 
priklausantys vienai Dievo tau
tai, su savo kilmės, kalbų ir 
kultūros įvairumu;

* ramybė jums, gerbiamasis 
Kardinole, Vyskupų Konferen
cijos pirmininke, ir jums bran
gūs broliai vyskupai, kurie dar 
pirma šio susitikimo man davėte 
įtikinamą broliškos draugystės 
įrodymą;

* ramybė jums, mano myli
mas arkivyskupe Audry Bački. 
Po kelių savaičių Tamsta būsite 
tarp mūsų kaip arkivyskupas 
miesto, kuris nuo dabar bus tavo 
ir mano miestu;

* ramybė jums, Lietuvos vy
riausybės ir Vilniaus miesto savi
valdybės atstovai. Jūs man at
vėrėte savo krašto ir savo miesto 
duris, — atgautos, ar daugiau, 
— išsikovotos laisvės džiaugsmu 
ir teisėta viltimi sukurti geresnę 
ateitį ant žmogiškos ir krikščio
niškos brolybės uolos.

Tai, ką mums kalba šios dienos 
evangelija, yra labai reikšminga:

* minios veržiasi prie Jėzaus 
klausytis Dievo žodžio;

* išlipę iš valčių žvejai plauna 
tinklus;

* tarp sustojusių prie kranto 
valčių — viena yra Simono. Jis 
dar nėra gavęs vardo Petras, bet 
jo valtis yra tinkama būti Kri
staus katedrai;

* stebuklinga žūklė po nakties 
vargo, kai nieko nebuvo sugauta;

Pradėkime su sausio 22 d. Eu
ropos šalių sukvietimu Wash- 
ingtone aptarti būdus, kaip bu
vusioms Sovietų Sąjungos re-

Nuncijus Pabaltijo kraštams arkivysk. Justo Mullor Garcia su lietuviais klierikais ir 
kunigais Vatikano radijo koplyčioje laikė mišias lietuviškai. Jos į Lietuvą buvo transliuo
jamos 1992 m. sausio 26 d. Prieky centre: prel. L. Tulaba, P. A., arkivysk. J. M. 
Garcia, prel. A. Bartkus.

* asmeninis ir kolektyvus iš
pažinimas Kristaus dievystės, 
kurios vardu Simonas, Jokūbas 
ir Jonas išmetė tinklus valksmui;

* trys vyrai viską palieka ir 
nueina paskui Kristų. Kiek vė
liau jie tapo kolonomis Bažny
čios, kuriai mes visi priklauso
me.

Kadangi jaučiuosi jūsų draugu 
ir broliu, tai patikėsiu jums savo 
draugišką ir brolišką paslaptį: vis 
galvodamas apie jus, kelias sa
vaites skaičiau šią evangelijos iš
trauką. Ji buvo pirmuoju mano 
kasdienės maldos taktu. Joje aš 
kalbėjau Jėzui apie jus ir apie 
save, apie jūsų vyskupus ir apie 
jūsų orumą, apie jūsų tautą ir 
apie visas jūsų šeimas.

Si evangelijos pagal Luką iš
trauka leido man gausiai ir 
gražiai pasvajoti. Lyg pralenkęs 
įvykius, mačiau Lietuvos Bažny
čios ir lietuvių tautos šiandieną
bei ateitį.

Taip pat ir jūs praleidote ilgą 
naktį, nieko nesugavę. Ilgą 
naktį, laukdami saulės užtekė
jimo, kad su diena ateis naujas 
darbo džiaugsmas, kuris įpras-

.mins gyvenimą ir brolišką sugy
venimą.

Taip pat ir jūs, vyrai ir mote
rys, kaip krikščionys ir krikščio- 
Ties, pusę amžiaus, diena iš die
nos, giliai išgyvenote tuščių tink
lų dramą:

* tušti jūsų laisvės tinklai, nes 
buvo uždrausta kurti ir laisvai 
apsispręsti;

* tušti jūsų vilties tinklai, nes 
viltys buvo priverstos užsisklęsti 
jūsų sąžinėse ir svajose, nebe- 
pramatant jokios galimybės kada 
nors taikingai sugyventi ar atkur
ti nepriklausomybę Lietuvai;

* tušti tinklai daugelio šeimų, 
kurios iškentė karą ir beprasmę 
mirtį ar ištrėmimus brangių as
menų svetur, toli nuo meilės ir 
šilumos artimųjų, kurių daugu
ma į tėvynę nebesugrįžo.

Mąstydamas apie šią ilgą isto
rinę naktį, kurią jums tekoišgy-

Išhtiesų, tikra tiesa gimsta tuo
met, kai mūsų širdis panašėja į 
Jėzaus Širdį, kuri ant kryžiaus 
atleido jį pasmerkusiems mirti, 
palaikydamas tai tuo, kad “jie 
nežino, ką daro". O kiek vėliau, 
Kristus patraukė prie savęs fari
ziejų Saulių, kuris persekiojo jo 
mokinius, leisdamas jam tapti 
krikščioniško mokslo šaukliu ir 
tautų apaštalu.

Šiandien savo, kaip jūsų gany
tojo ir brolio, maldoje reiškiu 
didžią padėką Jėzui, kad jis yra 
jūsų tarpe, kad jis yra mūsų tar
pe. Jis yra šioje pilnoje ir besi
meldžiančioje bažnyčioje. Jis yra 
ir kitose bažnyčiose, į kurias su
sirinko laisvi tikintieji. Kaip 
anuomet Genezareto ežero pa
krantėje, taip ir šiandien Kristus 
yra čia, kad pripildytų mūsų tuš-

(nukelta į 2 psl.)

stus, per kuriuos dalimi ta pagal
ba bus siunčiama) Rusiją. Kitas 
dalykas: mes turim geležinke
lius, kuriais reikės naudotis, siu
nčiant maistą į Baltarusiją arba į 
Maskvą. Kodėl šitaip įvyko, aš 
negaliu pasakyt. Man atrodo, 
kad tai tik nesusipratimas.

Vakarų spauda paskutiniu 
metu mažai dėmesio teskiria 
Lietuvai. Ar tą patį pastebite 
Kongrese bei Valstybės Depar
tamente?

Pasibaigus krizei Lietuvoje, 
aišku, kad dėmesys nukrypo į ki
tas respublikas, kurios yra pa
skelbusios nepriklausomybę. 
Prisiminkime, kad Jugoslavijoje 
vyko net ir labai nemalonus, 
žiaurus konfliktas. Aš nemanau, 
kad Lietuva būtų užmiršta. Lie
tuva yra tokioje padėtyje geogra
finiai, kad ji vienaip ar kitaip 
savo rolę turės.

Neseniai užsienio reikalų mi
nistras Saudargas ir Lenkijos 
Krzysztof Skubiszewski pasira
šė draugystės sutartį. Kokia įp 
įvykio reikšmė?

Tai nėra tarptautinė sutartis. 
Tai deklaracija. Tai yra nuomo
nių intencija, sakyčiau, minčių 
iškilmingas pareiškimas. Bet yra 
du punktai, kurie gana svarbūs 
ir kuriuos reikėtų pabrėžti.

Pirmas dalykas, deklaracijoje 
Lenkija atsisako bet kurių terito
rinių pretenzijų į Lietuvą, taigi 
faktinai pripažįsta Vilnių ir Vil
niaus sritį Lietuvai.

Kitas svarbus punktas yra už
uomina apie tautines mažumas. 
Dažnai mes santykiuose su Len
kija lyg ir nenorim priminti savo 
kaimynui, kad tarp tų dviejų tau
tų ir valstybių, sakyčiau, yra 
didžiausias skirtumas svorio 
atžvilgiu. Tai, ką gali keturia
sdešimt milijonų tauta padary ti 
ar leisti daryti kitoms 
mažumoms, šito negali padary ti 
mažesnė valstybė. Taigi visuo
met reikia atkreipti dėmesį į šį 
faktą.

Vytautas Landsbergis susiti
ko su Rusijos Jelcinu sausio 17 
d. Kaip Jūs tai vertinate?

Yra klausimas, pirmas ir pats 
(nukelta į 2 psl.)

venti, verkiau drauge su jumis. 
Mąstydamas apie šią ilgą istorinę 
naktį, šiandien su jumis drauge 
viliuosi. Verkdamas ir vildama
sis kartu su jumis, prašau Taikos 
Dievą malonės ir drąsos atleisti.

PABALTIJO VALSTYBĖS 
PREKIAUS SU JAV IR EUROPOS 

BENDRUOMENE
nas.

— Rabinų seminarija — ješi
botas, daugiau kaip po 50 metų 
pertraukos, atkurta Vilniuje. Jai 
vadovauja rabinas Chaimas Goff- 
manas, mokslus išėjęs Londone.

— Naujas pašto ženklas su 
Vyčiu (nominalas 500 — 5 rb) į 
apyvartą išleistas sausio 1 d. 
Ženklai spausdinti Leipcigo 
spaustuvėje.

— Aukščiausiosios Tarybos 
komisija KGB veiklai tirti turi 
40 knygų, kuriose yra agentų sla
pyvardžių bei kitos juos liečia
nčios informacijos.

— Vilniuje nuo vasario 4 d. 
veikia Federacinės Vokietijos 
ambasada. Iškilmingame jos ati
daryme dalyvavo Lietuvos val
džios atstovai. Ambasadorius 
Gottfried Albrecht išreiškė viltį, 
kad ambasados atidarymas padės 
sustiprinti Lietuvos ir Vokietijos 
draugiškus santykius ir ryšius 
įvairiose gyvenimo srityse.

JAV viceprezidentas Dan Quayle ir Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas 
Vytautas Landsbergis Vilniuje vasario 7 d. Nuotr. Steven Purcel — The White House.

VVashingtone prezidentas 
Bush vasario 5 d. pranešė, kad 
JAV administracija nustatė 
didžiausio palankumo sąlygas 
prekyboje su Pabaltijo val
stybėmis. Tai reiškia, kad Esti
jai, Latvijai ir Lietuvai bus 
leidžiama be muito mokesčių ek
sportuoti kai kurias prekes į 
Jungtines Amerikos Valstijas.

Apie tai laišku pranešdamas 
Kongresui, prezidentas Bush 
pažymėjo, kad sprendimas su
teikti palankias sąlygas prekybai 
su Pabaltijo valstybėmis buvo 
padarytas, atsižvelgiant į tuose 
kraštuose pradėtas vykdyti ir jau 
pasistūmėjusias pirmyn svarbias 
politines ir ekonomines refor
mas, kurias Jungtinėse Ameri
kos Valstijose trokšta visokerio
pai paremti.

Taip pat ir Europos Ekonomi
nė Bendruomenė siekia plėsti 
ekonominius ir prekybinius ry
šius su trim Pabaltijo valstybėm.

Bendruomenė vasario 3 d. su
tarė su Latvija pasirašyti ekono
minio ir prekybinio bendradar
biavimo sutartį, vasario 24 d. pa
našią sutartį sudarys su Estija. 
Su Lietuva jau anksčiau tuo klau
simu buvo susitarta.

Bendruomenės vykdomoji ko
misija taip pat pranešė, kad arti
miausiu laiku bus tęsiamos dery
bos su trim Pabaltijo valstybėm 
dėl jų santykių su Bendrija 
išplėtimo įvairiose gyvenimo sri
tyse, įskaitant politinę plotmę.

Pagal esamus susitarimus, Pa
baltijo kraštai galės palengvinto
mis sąlygomis eksportuoti savo 
gaminius į Europos Ekonominės 
Bendruomenės šalis.

Ypač Danija ir Vokietija dabar 
spaudžia Bendruomenę, kad su
teiktų Pabaltijo valstybėm asoci
juotų narių statusą, kurį jau yra 
gavusios Lenkija, Vengrija ir Če
koslovakija. kurios dabar siekia 
tapti Bendruomenės pilna
teisėmis narėmis.



Antakalnio kapinėse metinių proga pagerbiami Sausio 13- 
osios žuvusieji. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

VARDAN KRISTAUS
PRADĖKITE DIRBTI!

(atkelta iš 1 psl.) 

čius tinklus po ilgos bandymų 
nakties.

• Eucharistijoje, kurių šiandien 
švenčiame, atsinaujins Kristaus 
buvimo mūsų tarpe stebuklas. 
Atsinaujins net ir dialogas, kuris 
įvyko tarp Petro ir Jėzaus. Kris
tus mums pasakys: “Irkitės į gi
lumą ir išmeskite tinklus valks
mui”. Su nauju ryžtu turime jam 
atsakyti: nežiūrint praėjusių 
kančių “dėl tavo žodžio užmesi- 
me tinklus”.

Broliai, seserys, bičiuliai,
Švento Petro įpėdinis, po

piežius Jonas Paulius II, mano 
kukliame asmenyje šiandieną 
yra drauge su jumis, kad išreikš
tų mūsų atsidavimo maldą Kri
stui, mūsų vieninteliam Išgany
tojui, vieninteliam Atpirkėjui, 
vieninteliam Mokytojui, vienin
telei Tiesai, vieninteliam, kuris 
duoda tikrą gyvenimą.

Švento Tėvo vardu, iš meilės 
ir gilaus įsitikinimo jums sakau: 
nežiūrint, kad širdis dar kenčia, 
nušluostykite savo ašaras ir var
dan Kristaus pradėkite dirbti. 
Vardan Kristaus, meskite į gyve
nimo marias, lyg tinklą valks
mui, savo tikėjimą, savo viltį 
savo drąsą ir savo atleidimą.

Te niekad nekamuoja jūsų il
gos nakties kančių ir išbandymų 
prisiminimas. Kankinystės nak
tis praėjo; prasideda Kristaus va
landa, prisikėlimo valanda.

Lietuvių delegacija 1992 m. vasario 11 d. New Yorko rotušėje buvo priimta miesto 
tarybos pareigūnų. Delegacijai buvo įteikta New Yorko miesto tarybos proklamacija 
Lietuvos nepriklausomy bės atkūrimo minėjimo proga. Tarp Lietuvos Vyčių Maspetho 
110 kuopos narių centre iš k.: Al Marcelynas, prel. Pranas Bulovas, Councilmanas 
Ward, ALTo New Yorko skyriaus pirm. Vacys Steponis, Nevv Yorko miesto tarybos 
pirm. Vallone. Nuotr. Liudo Tamošaičio.

Kaip Petras, Jokūbas ir Jonas, 
taip ir mes prieš akis turime lai
svą pasirinkimą ir apsisprendi
mą. Savo rankose mes laikome 
sugniaužę tuščius tinklus, kurie 
mums kalba apie esančius eko
nominius sunkumus ir visur mus 
laukiantį didžiulį darbą sociali
nei ir politinei visuomenei su
kurti. Su šiais tinklais rankose, 
mes, krikščionys, turime pasi
rinkti: ar ir foTiau liksime nepasi
tikėjime ir nusivylime, ar, pasi
tikėdami Viešpaties žodžiu, var
dan Kristaus pradėsime dirbti? 
Kristaus žodis yra mūsų didžiau
sias turtas. Tai turtas, kurį gali
me ir privalome padėti ant stalo 
šios didelės ir broliškos šeimos, 
kurios vardas yra Lietuva, idant 
visi jos vaikai, jų tarpe ir nekrikš
čionys ar net netikintys, galėtų 
.pasotinti savo alkį, atgauti viltį 
ir nusišypsoti dėl įvykusio naujos 
žūklės stebuklo.

Daug metų jums/imvo skel
biama melaginga pranašystė 
apie vien žmogaus rankomis, be 
Dievo, kuriamą laimę. Baigėsi 
šio pažado miražai. Dabar, mes, 
krikščionys privalome bendro
mis jėgomis perduoti savo vi
siems broliams įsitikinimą, kad 
Kristaus žodis visada yra veik
smingas ir gelbstintis.

Kristaus žodžio galia sukėlė 
stebuklingas žūkles, apie kurias 
kalba šios dienos Švento Rašto 
ištrauka ir evangelija pagal Joną, 
aprašydama įvykius po Jėzaus

PADĖKOKIME COCA-COLA BENDROVEI

Kas seka olimpinius žiemos 
žaidimus, kurie vyksta Albertvil- 
le, Prancūzijoje, tas matė, kaip 
Coca-Cola gražiai reklamuoja 
Lietuvą. Į savo reklamą įjungė 
lietuvį. Skelbimas gražiai pa
vaizduoja lietuvių veržimąsi į 
laisvę. Taip pat Coca-Cola 
parėmė ir lietuvius sportinin
kus, padėdama įsitaisyti sportinę

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ
— Vincentas Navickas, Lietu

vos ekonomikos ministeris, su 
Rusijos respublikos finansų mi- 
nisteriu sutarė, kad metinė Lie
tuvos ir Rusijos prekyba būsianti 
3 milijardų dabartinių rublių 
apimtyje.

— Jau dvylikos kraštų amba
sados veikia Vilniuje. Tarp jų

AMBASADORIUS STASYS LOZORAITIS 
pasisako aktualiom tarptautinėm ir lietuviškom temom

(atkelta iš 1 psl.) 

svarbiausias, Raudonosios armi
jos dalinių išvedimas iš Lietu
vos. Jelcinas yra atsakęs, kad jis 
mielai tą padarytų, bet nežino, 
kur juos patalpinti Rusijoje ir ką 
su jais daryti.

Gera mintis iškelta, kad mes 
galėtume, Vakararhs prisidėjus 
finansiniai, palengvinti jų išvedi
mą, jų pasitraukimą iš Lietuvos. 
Bet svarbiausia yra tai, kad tarp 
dviejų valsty bių, Lietuvos ir Ru
sijos, santykiai dabar yra neblo
gi-

Ko Amerika gali duoti Lietu
vai šiuo metu? Ko Lietuva gali 
duoti Amerikos lietuviams?

Ekonominės pagalbos patari
mais, bendru, vadinamu “joint

■■■ ! i i —■ n.ijjlli ( ■

4/ 
prisikėirmo/- Taip-pat *šf -galia 
buvo priežastimi duonos padau
ginimui, Najimo našlės sūnaus 
iš numirusių prikėlimui, dauge
lio aklųjų, paraližuotųjų ir raišų
jų išgydymui bei piktų dvasių iš
varymui iš apsėstųjų. Grįžtant į 
istorijos pradžią, Kristaus žodis 
— Dievo Žodis — sukūrė ko
smosą, saulę, žvaigždes, gyvy bę 
ir žmogų.

Nuo pat pradžių, kai sudėjo
me visas pastangas naujos Lietu
vos, naujos visuomenės sukūri
mui, mes, krikščionys, privalo
me visada pasitikėti Kristaus 
žodžio kuriančia galia. ‘ Kryžiaus 
kvailystė ’, draugėje su gerąja 
Prisikėlimo naujiena, yra vienin
telė, kuri gali garantuoti tvirtybę 
jūsų naujumui. Ji yra tvirta ir 
kieta uola, ant kurios žmogus 
gali statyti savo namą, ir kuriam 
nieko nepadarys nei baisios 
liūtys, nei audros, nei katastro
fos.

Savo draugiškoje ir broliškoje 
maldoje už jus matau naujosios 
Lietuvos namą, pastatytą ant la- 

aprangą ir kita.
Šių žaidimų transliacijas per 

TV žiūri milijonai žmonių. Tai 
visi mato Coca-Cola reklamą ir 
girdi minint Lietuvą. Už tą kilnų 
Coca-Colos darbą prašoma para
šyti padėkos laiškutį jos prezi
dentui.

Čia pridedame laiško pavyzdį:

JAV, Kanados, Prancūzijos, Vo
kietijos ir Didžiosios Britanijos. 
Apaštalinis nuncijus, kuris pagal 
tradiciją katalikiškuose kraštuo
se yra laikomas diplomatinio 
korpuso dekanu, atvyko į Vilnių 
vasario 9 d., o vasario 10 d. įteikė 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirmininkui savo įgalioji
mus.

ventures” organizavimu, be to, 
sakykim, ekologinėje srityje 
Amerika galėtų įsiterpti ir 
padėti. Būtų labai gerai, jeigu 
Amerika galėtų pakviesti bent 
metams didesnį skaičių jaunų 
lietuvių, kurie čia galėtų eiti į 
universitetus, baigti kursus, pa
siruošti rytojaus dienos proble
moms Lietuvoje.

Ką Lietuva gali duoti Ameri
kos lietuviams — taip pat labai 
daug gali duoti. Pirmoje vietoje 
gali duoti tam tikrą bazę, kurioje 
Amerikos lietuviai galėtų pasi
reikšti ne tik kaip lietuviai, bet 
taip pat ir kaip prekybos partne
riai, kaip patarėjai, kaip žmonės, 
kurie turi tam tikrą patyrimą ir 
kurie galėtų sustiprinti mūsų 
valstybinę struktūrą.

bai solidžios uolos. Matau tai’ 
savo “svajonės” maldoje. 
Tikėjimo akimis matau jūsų 
ateitį labai šviesią; laimingus 
tautos vyrus ir moteris, Dievo 
vardu susivienijusias šeimas, 
klestinčią ir laisvą visuomenę, 
virš kurios spinduliuoja evange- 
linio tikėjimo saulė.

Prieš atvykdamas į šią nuosta
bią Vilniaus katedrą, aš norėjau 
aplankyti Aušros Vartų Šven
čiausiąją Mergelę Mariją. Pats 
Šventasis Tėvas Jonas Paulius II 
prieš kelias savaites man pri-
minė jūsų pamaldumą į Gailes
tingumo Motiną Mariją. Jos nuo
stabų atvaizdą mačiau taip pat ir 
arkivyskupo Audrio Bačkio na
muose, kuris greitu laiku bus 
jūsų ganytoju. Mačiau jos atvaiz
dą ir Šv. Kazimiero kolegijoje, 
Romoje. Mačiau jį ir daugelio 
lietuvių rankose, kurie man davė 
pagrindą pasitikėti jūsų tėvyne, 
Lietuva. Nuo pat pirmos dienos 
nuo pat pirmojo momento, kaip 
esu jūsų tarpe, patikėjau jai, Ma
rijai, savo “svajones” ir jūsų 
lūkesčius.

Jaučiu, šiame pereinančiame 
laikotarpyje, į mus Marija kalba 
tais pačiais žodžiais, kaip ir ve
stuvių Kanoje metu, ji sako: 
"Darykite, ką jis (Kristus) jums 
lieps”. Girdžiu jos motiniškų 
lūpų pažadą apie naują stebuk
lingą žūklę, jei mes — kiekvie
nas iš mūsų ir visi drauge — me
sime vilties tinklus į kasdienio 
gyvenimo marias ten, kur mums 
nurodo Jėzus: į mūsų sąžinių gi
lumas, į mūsų židinius, kur gim
sta ir klesti gyvybė; į darbo ir 
broliško susitikimo vietas, į visą 
lietuvių visuomenę, kuri ieško 
naujų horizontų.

Prieš buvusios visuomenės be 
Dievo griuvėsius įsipareigoki
me, su Marijos pagalba, sukurti 
Dievo garbei naują visuomenę. 
Marija yra “Dievo Motina”, 
"Bažnyčios Motina”, “Lietuvos 
Motina”. *Te užtaria ji mus. Te
padeda ji mums užmesti tinklus 
jos Sūnaus, Taikos Karaliaus var
du.

Mr. Donald Keogh
President
The Coca-Cola Company 
Atlanta, Georgia 30301
Dear Mr. Keogh:

Thank you very much for your 
beautiful television commercial 
which features a Lithuanian 
Olympic athlete and which de- 
scribes Lithuania’s struggle for 
freedom. Thank you also for the 
Coca-Cola Company’s generous 

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 WesVSL^S4msbury, Conn. 
06070. Tel. 203 651-0261.

SHALINS FU N E RA L HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Fbrest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visoje miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. JSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.
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BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios,koplyčios, orą? šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave.„St. Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th Sf., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345- 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 -11 Jamalca Avė., VVoodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. WinterJGarden Tavern. 
•1383 Madlson St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms 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, vestuvėm? bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5 
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr., 
70 Curtis StM Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 
9 -10 vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th 
Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 - 
4552. FAX 718 769 - 3302.

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimių Ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondomlnljumų reikalai. Turi leidimų prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
niais nuo 2 Iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 
FM banga. “Muslc of Lithuania” programa, vedama anglų kalba, 
iš tos pačios stoties girdima Irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Dr., VVatchung, N. J. 07060. 
Tel. 908 753 - 5636

MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja vi
suose teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broad- 
way, Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 - 962 - 5810.

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUIŠES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• (DOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖJ

I LIETUVĄ \
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

support of the Lithuanian natio- 
nal Olympic team.

Sincerely,

Laišką adresuoti:
M r. Donald Keogh
President •
The Coca-Cola Company
P. O. Dravver 1734
Atlanta, GA 30301

Laiško pavyzdį parašė Rai
mundas Šližys.
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Dr. Kęstutį J. Valiūną palydėjus

Sausio 29 d., trečiadienį, Cy- 
press Hills kapinėse, Brooklyn, 
N Y, išvakarėse atsisveikinę su 
dr. Kęstučiu J. Valiūnu, jo palai
kus pagarbiai palaidojome šei
mos kape, kuriame palaidota jo 
motina, kur iš anksto buvo jau 
pastatytas atitinkamas pamink
las.

Nusilenkdami tam kapui, ve
lionį su pagarba minime kaip 
uolų visuomenininkų, net dvily- 
ka metų su viršum vadovavusį 
Vyriausiajam Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetui — VLIKui. Tai 
ne eilinis asmuo išsiskyrė iš 
mūsų tarpo. Tad verta jo veiklų 
apžvelgti, nes ji drauge pavaiz
duoja ir visų ateivių pastangas 
išlaisvinti Lietuvą.

Kęstutis J. Valiūnas buvo 
gimęs 1923 m. liepos 6 d. Tie 
metai buvo kupini lietuviško di
namizmo: visom pajėgom sta
tėme savo nepriklausomos val
stybės rūmus, kovojome už tau
tos nepriklausomo gyvenimo 
įtvirtinimą. Tai paveikė ir atei
nančias kartas — ir jos vienokiu 
ar kitokiu būdu buvo tautos ne
priklausomybės saugotojos, 
puoselėtojos

Paskutinėse gimnazijos kla- 
*• sese Kęstutis jau įsijungia į po- 

burgu, kur pokario metais at
sikėlė ir VLIKo būstinė. Čia 
Kęstutis bendradarbiavo su dau
geliu VLIKo žmonių.

Į Amerikųjis atvyko 1951 m. 
kovo 12 ir įsikūrė New Rochelle, 
NY. Čia vystė plačių ir įvairių 
prekybų, dalyvavo visuomeni
niame gyvenime, 1955-1964 m. 
vadovavo organizacijai — Preky
bos rūmams, kurie rengė paskai
tas, pasikalbėjimus visuomeni
niais reikalais.

VLIKo pirmininku išrinktas 
1966 m. gruodžio 11d. Prieš tai 
VLIKo pirmininkais buvo: Ste
ponas Kairys (1943-1945.VI. 15); 
prel. Mykolas Krupavičius 
(1945.VI. 15-1955.XI.27); Jonas 
Matulionis (1955. XI.27-
1957. VI. I); Antanas Trimakas 
(1957.VI.1-1964.II.27).

Pastarajam staiga mirus,pirmi
ninko pareigas ėjo: Juozas Au
dėnas (1964.II.27-X.3), Kipras 
Bielinis (1964.X.3-XL29). Po jų 
išrinktas Vaclovas Sidzikauskas 
— 1964.XI.27, pirmininku bu
vęs iki 1966 m. gruodžio 11d.

Dr. Valiūnas VLIKo pirmi
ninku išrinktas 1966 m. gruodžio 
11d., garbės pirmininku — 1979 
m. sausio 28 d. Pirmininku buvo 

- ‘grindinę veiklą, nes kraštų pa-~i‘ iki’ 1979 kbvtf24<te4,irtWfriin~ 
lietė okupacijos. 1943 m. lap
kričio 25 d., vokiečių okupacijos 
metais, susiorganizavo VLIKas 
— Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas. Pirmininku iš
rinktas Steponas Kairys, Vasario 
16 akto signataras, kovotojas dėl 
Lietuvos laisvės.

Jau tada Kęstutis turėjo ryšius 
su VLIKo žmonėmis. Jis pats iš
vyko studijuoti į užsienį: seme
strų studijavo Grąže, iš tos liepė 
jam pasitraukti, kaip nelojaliam 
nacių režimui. Semestrą studija
vo Prahoje, iš ten irgi už tų patį 
išvarė. Tada persikėlė į Wūrz-

ko"pareigas perdavė.dp>--Kftziui 
Bobeliui.

Dr. K. Valiūnas plėtė Vliko 
veiklų, jo reprezentavimų visa
me pasaulyje. Kad nebūtų Lie
tuvos byla užmiršta, kad jų kiti 
primintų ir dėl Lietuvos teigia
mai pasisakytų, jis aplankė Pietų 
Amerikos valstybes, Australijų, 
Indijų, Pietų Afrikos kraštus, 
Europos valstybes daug kartų.

Daugeliui tai buvo pirmas su
sitikimas su Lietuvos atstovu, 
susipažinimas su Lietuvos pro
blemomis. Čia jis parodė daug 
atkaklumo, diplomatinio takto,

Lietuvių Fondo valdybos vi
cepirmininkė ir renginių vadovė 
Marija Remienė jau daugelį me
tų rūpinasi praturtinti išeivijos 
lietuvių gyvenimų pirmaeiliais 
kultūriniais įvykiais. Lietuvių 
Fondas turi įgaliotinių tinklų. Jie Koncerto rengimu rūpinasi Fon- 
savo aplinkoje Fondui telkia au
kas ir skelbia vajus. Sėkmingam 
telkimui ir vajų užbaigimui 
ruošiami pirmaeilių solistų kon
certai, dabar jau pasikviečiant ir 
svečius iš Lietuvos.

Šių metų koncertams iš Vii? 
niaus atvyksta Lietuvos Valsty
binės operos solistai — Irena 
Milkevičiūtė ir Vaclovas Dauno
ras bei pianistas Robertas Bekio- 
nis. Jie koncertuos didesnėse 
lietuvių vietovėse kovo mėnesį,

priėjo net prie sunkiausių vietų, 
kalbėjosi su ministeriais pirmi
ninkais, supažindino juos su Lie
tuvos problemomis.

Jo laikais iškilo ir Simo Kudir
kos pabėgimo byla, triukšmingai 
nuaidėjusi per visų pasaulį. Ir čia 
dr. Valiūnas parodė didelį akty
vumų, rašydamas, reikalauda
mas, kitus ragindamas. Jis nuvy
ko ir į Helsinkį, kur buvo pasi
rašomi taip vadinami Helsinkio 
dokumentai, ten išvystė tokių 
veiklų, kad net buvo areštuotas.

Veikdamas niekur nesigailėjo 
nei laiko, nei triūso, kad tik iš 
nežinios ištrauktų Lietuvos klau
simų. Ir tai jam sekėsi. Vėliau 
atėjo ir kiti, kurie labai garsino 
Lietuva: tai Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika, Nijolės 
Sadūnaitės byla.

Pasitraukęs iš pirmininkų, 
pergyvenęs plėšikų žiaurų su
mušimų, jis nepasimetė ir pa
rašė, suredagavo savo veiklos 
prisiminimus, kuriuos išleido 
angliškai — “Serving Lithuania” 
(1988). Knyga yra visos lietuvių 
tautos rezistencijos žinynas, kur 
pilna datų, vardų. Tuo leidiniu 

su jų supažindino ir kitų tautų 
žmones, parodė jiems, kaip lie
tuviai sugebėjo aukotis dėl savo 
tautos laisvės, dėl jos kovoti. Ir 
šioje kovoje dėl tautos laisvės ir 
nepriklausomybės dr. Valiūno 
indėlis yra labai didelis — 12 ko
vos metų, 12 metų vadovaujan
čiame poste. Dokumentinė ko
vos knyga.

Lietuvių tauta neužmirš dėl 
jos laisvės kovojusio sūnaus ir tai 
kovai vadovavusio. Išlydėjome jį 
su liūdesiu, bet ir džiaugiamės 
jo dideliu palikimu mūsų tautai, 
mūsų kovai dėl tautos egzisten
cijos.

atlikdami septynis koncertus. 
New Yorke jų koncertas įvyks 
kovo 21 d. Weill Recital Hali.

do įgaliotinė Lilė Milukienė su 
talkininkais.

Susipažinkime su koncerto 
atlikėjais.

Lyrinis sopranas
X. Irena Milkevičiūtė
Operos solistė Irena Milke

vičiūtė yra kaunietė. Kūrybos 
pradžioje buvo kanklininkė, 
mokėsi Vilniaus Tallat-Kelpšos 
muzikos mokykloje ir baigė J. 
Gruodžio muzikos mokyklų Kau
ne. Kankliavimų ir dirigavimų 
studijavo Lietuvos konservatori
joje Vilniuje ir kartu mokytojavo 
muzikos mokykloje Kaišiadory
se, oarganizavo liaudies muzikos 
instrumentų ansamblius ir jiems 
vadovavo.

1972 m. grįžo į Lietuvos kon
servatorijų ir studijavo dainavi
mų prof. Zenono Paulausko kla
sėje. 1976 m. baigė konservato
rijų ir buvo pakviesta į Lietuvos 
operos ir baleto teatrų. 1978-79 
m. operinio dainavimo studijas 
gilino Milano operoje La Scala. 
Čia paruošė kelias soprano parti
jas. Dainavo teatro rengtuose 
koncertuose Romoje, Parmoję, 
Busseto, Florencijoje ir kitur. 
Po studijų buvo labai gerai ate
stuota, kaip turinti gerų vokalo 
technikų, nepaprastai muzikali ir 
stilių jaučianti dainininkė.

Studijuodama ir baigusi kon
servatorijų, dalyvavo eilėje kon
kursų, laimėdama pirmųsias pre

VLIKo pirmininkas dr. Kęstutis J. Valiūnas su valdybos na
riais 1969 metais. Sėdi iš k.: prof. dr. B. Nemickas, dr. K. 
J. Valiūnas, J. Audėnas. Stovi iš k.: J. Valaitis, S. Dzikas, 
prof. J. Puzinas, R. Kezys.

mijas: 1977 m. M. Glinkos kon
kurse Taškente, 1978 m. tarp
tautiniame Čaikovskio konkurse 
Maskvoje, 1982 m. tarptautinia
me F. Erkelio konkurse Buda
pešte, 1986 m. M adam a Butter- 
fly konkurse Tokyo, 1986 m. jai 
suteiktas Respublikos liaudies 
artistės garbės vardas, o 1988 m. 
gavo valstybinę premijų.

Milkevičiūtė yra paruošusi ir 
dainuoja beveik visų operų so
prano partijas. Su koncertais yra 
apkeliavusi visų Europų} pasie
kusi Japoniją ir Amerikų. Ji gerai 
pažįstama ir mums, nes 1991 m. 
dalyvavo muzikos šventėje ir 
Lietuvių operos pastatyme “Lie
tuviai Ghicagoje, o su koncer
tais aplankė visus didžiuosius 
lietuvių sambūrius.

Pažymėtinos jos 1990 m. ga
strolės su Ąžuoliuko choru ir 
simfoniniu orkestru, dalyvaujant 
Nanto mieste, Prancūzijoje, vai
kų chorų festivalyje ir kituose 
miestuose. Aplankė Pietų Ame
rikų ir koncertavo Sao Paulo, Rio 
de Janeiro, Buenos Aires, Mon- 
tevideo ir kt.

Milkevičiūtė nuo 1988 m. yra 
Lietuvos konservatorijos dėsty
toja-pedagogė. Ji yra didelio bal
so ir išsilavinimo solistė. Apie jos 
dainavimų operose ir koncertuo
se yra labai teigiamų atsiliepi
mų. “Jau šiandien ji be jokios 
abejonės gali pasirodyti kiekvie
noje didžiojoje pasaulio scenoje 
ir bus sutikta su nuostaba ir pa
sigėrėjimu” — rašė 1988 m. 
“Trybuna Ludu Varšuvoje. Pati 

solistė yra nuoširdi ir net per 
daug kukli. Jos priėmimas ir glo
ba nesudaro jokių sunkumų. 
Lietuviai turėtų išgirsti jų dai
nuojant ir pasikviesti kaimynus, 
pasididžiuojant Lietuvos turi
mais talentais.

Bosas Vaclovas Daunoras
Operos solistas Vaclovas Dau

noras, 55 metų amžiaus, kilimo 
žagarietis. Dainavimų studijavo 
Lietuvos konservatorijoje Vil
niuje prof. Z. Paulausko klasėje 
ir jų baigė 1962 m. Dalyvavo 
konkursuose ir 1962 m. laimėjo 
M. Glinkos premijų, o 1966 m. 
tarptautinio P. Čaikovskio kon
kurso Maskvoje. 1966-68 m. stu
dijas gilino Milano operoje La 
Scala ir sulaukė didelio pri
pažinimo. Dainavo teatro suor
ganizuotose koncertuose ir ope
rose daugelyje Italijos miestų. 
1971 m. laimėjo Grand Prix tarp
tautiniame konkurse, Tuluzoje.

Daunoras su koncertais apke
liavo Rusijos ir Europos miestus, 
o taip pat ir Amerikų, net pasiekė 
Egiptu. Jis nesvetimas ir lietu
viams.

Ilgametis Vilniaus operos soli
stas sukūrė daugelį puikių boso

(nukelta į 5 psl.)

LIETUVOS 
TEISININKŲ 
LAIKRAŠTIS 
JUSTITIA

Besidominčiuosius Lietuvos 
teisės sistemos reformomis bei 
stoviu informuoja dvisavaitinis 
Lietuvos teisininkų laikraštis 
Justitia,spausdinantis informaci
jų. svarstybas Lietuvos teisinės 
sistemos reformų klausimais, 
analizuoja įstatymus ir jų projek
tus, nusikaltamumo problemas, 
teisininkų veiklų ir ryškesnius 
teisinius procesus. Taip pat 
spausdina ir žymiausių teisinin
kų konsultacijas.

Laikraštis leidžiamas nuo 
1989 m. gruodžio mėn. Metinė 
prenumeratų 16 dol. Užsisakyti 
galima pas Juozų Ardį, 855 Gree- 
ner PI., Fairviesv, PA 16415. 
Tel. 814 474-2206.

Justitia leidėjai taip pat pa
ruošia spaudai, spausdina ir pla
tina knygas ir kitus spaudos lei
dinius.

.. .. .... -------- . , ——

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS 
NEGRĮŽTA ARKLIU 

m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje

ANTANAS RUBŠYS q
Manhattan College DD

Kur jūs buvote?
Turistinių paslaugų įstaigoje 

tarnautoja mudu pasitinka su 
klausimu:

— Kur gi jūs buvote? Skambi
nau keliskart į viešbutį jūsų ieš
kodama... *

— Meldėmės, — atsakiau.
Mat vakar buvome buvę pas 

jų įstaigoje, norėdami užsisakyti 
penketo dienų kelionę po klasi
kinę — senovinę Graikiją. Si ke
lionė yra turistų vertinama. Ne
nuostabu, kad mudviem vietos 
nebuvo. Tarnautoja mus rami
no, sakydamna, kad kartais iš 
anksto užsisakiusieji kelionę ne
gali atvykti. Ga] jus lydės 
laimė...

— Judviem yra vieta kelionei 
po senovinę Graikiją. Viena 
amerikiečių pora pabūgo terori
stų. Graikė šypsosi, rodydama 
aukso dantis.,

— Net rinkimus dėl jūsų nu- 
delsiau, — prideda. Graikai turi
stus gerbia, nes turistai atneša

daug naudos. Graikų valiuta ke- jame pėsčiomis.
lionės kaina prilygsta banknotų 
krūvai. Tarnautojai matant, 
skaičiuoju pinigus. Po to ji pati 
atsargiai juos išlygina, surikiuoja 
ir perskaičiuoja. Tikra graikė!

Kelionė po senovinę Graikiją 
užtikrinta.

Partenonų naikina oro tarša. Austrijos valdžia valo kolonas.
Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

Sekmadienis Atėnuose
Gatvėje kreipiamės į taksistų, 

kad nuvežtų į Pnyx-Mūzų kalvų. 
Ji yra į pietvakarius nuo Akropo
lio. Norisi iš ten pasižiūrėti į 
Atėnų širdį. Taksistas atsisako, 
nes šiandien Viešpaties diena — 
hemera kyriake — viskas esu 
uždaryta. Įtariu, kad jam neapsi
moka judintis, nes kelionė į Pnyx 
kalvų per trumpa nėra. Kulniuo-

Parlamentų supa minia žmo
nių. Stebina, kad joje tiek daug 
vaikų ir paauglių. Priėjus arčiau, 
pastebi, kad šiandien zuavai ap
sirengę pernelyg spalvingai. Jų 
uniforma atspindi viduramžių 

Bizantijų ir XIX a. patriotų, ko
vojusių prieš turkus, aprangų. 
Visi tiesūs, aukšti. dailiai 
nuaugę. Rodydami savo žings
nių įgūdžius, jie žingsniuoja 
plačiu, lėtu ir trankiu, toli girdi
mu, kojų judesiu. Sakoma, kad 
jų batų puspadžiai turi bent še
šiasdešimt vinių. Nežinomojo 
kareivio paminklas, ritmingi ir 
darnūs zuavų žingsniai, iškil
mingas karininko balsas sargy
bos keitimo metu patraukia ne 
tik vaikus bei paauglius, bet ir 

^suaugusius — graikus ir turistus. 
Zuavų sijonėlis turi 400 klosčių 
— vėliau man aiškino pažįstamas 
graikas, — nes Graikija kentėjo 
400 metų po turkų letena!

Graikijos zuavai yra labai spal
vingi, bet mažiau pažįstami negu 
Anglijos Karališkoji sargyba prie 
Buckingham o rūmų, Italijos 
Corazzieri prie Kvirinalo, ir 
Prancūzijos Respublikos sargy
ba. Graikai didžiuojasi savo zua- 
vais. Jie yra Graikijos kariuo
menės dalis ir dalyvauja krašto 
gynime nuo priešų. II pasaulinio 
karo metu, kai Graikija sėkmin
gai gynėsi nuo italų invazijos, 
zuavai reiškėsi kaip žvalgai 
priešo užnugaryje, prasiveržda
mi per miškus ir kalnus. Zuavai 
kovodavo tik peiliais, rankomis 
ir dantimis, stengdamiesi išlikti 
nepastebėti. Mūšyje zuavų puo
limo riksmas yra “Aera, Aera 
(Vėjas! Vėjas! Duokite kelią!).

Senovės graikų kapinių paminklas. Nuotr. kun. prof. Antano
Rubšio

Nūdien Graikijos kariuomenė 
turi tik apie 200 zuavų.

Vėl praeiname Akropolį. Šian
dien jis tylus — uždarytas. Ir Ak
ropolis ilsisi sekmadienį. Parte- 

nonas — deivės Atėnos žventovė 
stovi vieniša. Tačiau ir iš tolo ji 
stebina žmogų, nes yra archi
tektūrinis šedevras.

(Bus daugiau)



AR IŠĖJUS GRĮŽTAMA?

Žodis, pasakytas 26-tame literatūros vakare, kuriame 
buvo pagerbta poetė Julija Švabaite ir pristatyta jos knyga 
Tu niekur neišėjai. Tai poezijos rinktinė, išleista Lietuvoje. 
Literatūros vakaras buvo 1991 gruodžio 8 d. Los Angeles, 
Calif., Šv. Kazimiero lietuvių parapijos salėje.

-o-
Julijos Švabaitės kūryba — apysaka jaunimui, premi

juotas romanas Stikliniai ramentai; eilėraščių keturios kny
gos, iš kurių sudaryta rinktinė Tu niekur neišėjai, Lietuvoj 
išleista, su dailiomis dailininko Petravičiaus iliustracijomis. 
Peržvelgsim rinktinę, kuri ir čia yra:

Tu niekur neišėjai,
atrasim, atpažinsim žingsnius
po kiemo liepa...
Po eglių grabnyčiomis
ir prie medinio stalo,
kur išraižyti draugų vardai,

Tokia didelė buvo tavo meilė.
Posmai skirti dailininkui po jo mirties, lyg primenant, 

kad mirtis — ne visagalė; po jos lieka žmogaus kūryba,dar
bai, meilė, pavyzdys...

Man dingteli ir kita prasmė: tu niekur neišėjai, poete 
Švabaite, nes dvasioje buvai Tėvynėj, rašei lietuviams, Lie
tuvai, nors gyvenai Europoj, Australijoj, Chicagoj... Rašei 
savo gyvenimų, o ilgėjaisi gimtinės... Prie knygos pasisakai: 
“esu laiminga, kad savąja kuklia poezija galiu sugrįžti 
Tėvynėn... Tai yra, sugrįžti savo poezijos rinktinėje...”

Ar tikrai sugrįžti, tokia pat poete Švabaite, kokia būtum 
subrendusi gimtinėj Lietuvoj? Ar, fiziškai pasitraukus, pil
nai sugrįžtama dvasiniai, su prigimtu talentu?

Knygos daugybe temų atsekami poetės gyvenimo žingsniai, 
su nerimu ir amžinųjų tiesų ieškojimu bei praeities gimtinėj 
ilgesiu:

Vėl rageliai piemenų parginę,
Kaimenę migdydami ramiai,
Suskambėjo kažin kur beržyne,
Kur ir tu vaikystėje ganei...

Ypač juntamas tėviškės Dzūkijos pasiilgimas, išreikštas 
medžių, laukų, gėlių, vietovių, tarmės užuominom:

Dzūkišku skobtiniu laiveliu
per užšalusį sapno
ežerą,
cikrą
ir dzidelį'Šventežerį,
kur pavasarį dygsta
seradėlė
mudviejų mylimo žirgui...

Arba eilėrašty “Dzūko skundas”:
Kentiau
ir kentiau, ir kentiau,
Dzievuliau, ant šito svieto
ir krauju,
ir ašarom šėriau jo Šaknis...

Tautosakos atbalsiais, intymiais žemės, gamtos apglėbi
mais Julija Švabaite — irgi “žemės poetė”, (nors ne žeminin
kų). Tai rodo ir daugelio eilėraščių vardai, kaip “Arimuos”, 
“Užmirštas dalgis", “Bulvė” ir kiti....

Kur ji bebūtų, poetė gaivalingai apdainuoja savo kasdie
ną:

Gyventi, gyventi, gyventi
virš mūsų visų laukimo,
virš dvylikos rankų šiltų,
virš tylaus jų širdžių plakimo...

Tai jau šeimos tema, tokia ryški jos poezijoj: vaikai, 
vyras — draugas, prisiminimai tėvų, ypač tėvo...

Mano jaunas tėve,
Juodo varno plaukais,
Baltais dantimis,

Plėšriom žemdirbio
Rankom...

Arba skyriuje “Tėvo laiškai iš Šilutės kalėjimo :

Plaka ir plaka naktim
Tėvo balsas iš Šilutės kalėjimo,—
Kodėl mane apleidot,
Kodėl palikot
Vidury kiemo
Siratėlę?

Neberasi, dukrele,
neberasi —
tėviškės nė žymės
prie Širvintos,
ten tik gandralizdis
ant telegrafo stulpo
ir akmenai, akmenai...
Metaforos taiklios, iš gyvenimo, dažni Dzūkijos vieto

vardžiai. .. Forma eilėraščių nesudėtinga, daugumoj “bal
tosios eilės”. Jei rimo, ritmo nėra, tai visur juntamas poetinis 
bangavimas, lyg dainose ar tautosakoj:

Šiltoj virtuvėj išaugo bulvė, 
maitina mus visus šešis.

Yra žmonių,
kurie visai be jokio triūso
į dangų lipa,
lyg toj senelio pasakoj pupa,
o mums galva nuo bulvės apsisuko,
ir mes visi,
lubas ir stogą prasikirtę,
į dangų kopiame
bulve.

Labiausiai šeimos tema persunkti “septynių saulės pa
tekėjimų” ciklas; ir būtent, šeštadienį, atskamba poetei troš
kimas pakilt virš kasdienybės:

Šeštadienį
aš noriu būti vėl jauna,

Išpuošiu sienas gėlėmis, 
išrausiu veidrodžiui šaknis 
ir tarsiu laikui: dar sustok, 
dar valandėlę paaukok 
ir leisk man būti mylimai 
ir leisk man būti amžinai...
Tai nedrąsios šeimos moters mintys, tolimos šio krašto 

feminisčių reikalavimams.
Tik užkliudant temas, įkvėpimų momentus, ryškiausias 

per visą rinktinę išsistūmimas iš tėvynės ir ilgesinga kelionė 
gyvenimu be jos:

Teka saulė Šelviuos, ................ ...........
teka saulė dzūkų žemėje 
ir namely 
prie Ulmo,-----------

Mano mėlyni batai 
pilni lietuviško smėlio... 
Pavežinkit, ponas, 
pavėžinkit...

Jautri poetė ir žydų tragedijai:

Mano drauge, ar tu žinojai, 
ko vertas 
buvo trumpas tavo gyvenimas? 
Ant balto riešo 
sunki aukso apyrankė, 
o, Betty.

Gimnazistai sinagogos stogais 
į tavo slaptą pasaulį— 
Kadish, Kadish, 
o Mirtie...

Taip pat įnirusiems draugams rezistencijoj: eilėraščiai 
“Gėlės Julijonui” arba šis:

Gulėkite, mano draugai, 
užkloti žemių, 
be žvakių, be giesmių, 
be kryželių.

Artojai, gimnazistai, ■» - -
poetai, 
be sužadėtinių, be seserų, 
be motinų reguiem...
Įdomi Švabaitės poezijoj mirties tema. Mirtis ją lydinti 

visur per gyvenimą:

Girdžiu tave alsuojant,
vaiduokle,
čigone,
kvepianti laužo dūmais, 
kandžių karaliene, 
voro skarom šlamanti 
virš mano galvos 
isteriškam marche funebre.
Arba:

Mirtie,
raukšlėta senele, 
niekam neprisipažinsiu, 
kad tavęs bijau, 
ir kai labai skaudės, 
pasislėpsiu prisiminimuos, 
apsikabinsiu seną, niekad nemirštančią, 
rąstų sieną, upelį, lauką, 
vieversį.

Jautrūs posmeliai Vilniui ir Vilniaus universitetui:

Dar kartą
per ilgus ir klaidžius 
koridorių ir skliaustų labirintus, 
pro iškilmingą Aulą,

pro tamsią auditoriją langų vijokliuos, 
kur vieną vakarą
sėdėjo Putinas ir verkė: 
M ortuos voco, 
Vivos plango...

Rinktinės skyriuje “Susitikimai eilėrašty” Švabaitės balto
sios' eilės kiek panašios į poetės Liūnės Sutemos, atrodo, 
jai ir skirtos:

Susitikom eilėrašty— 
praradimo namuos...

Kai mudvi kalbam, 
nieko nėra negalimo,— 
statom saugius namus, 
vaikščiojam debesų viršūnėmis, 
žaidžiam ant bedugnės krašto.

Sėjam išbarstytą gyvenimą 
ir sapnus, 
lyg avižų grūdą 
paskutinei pjūčiai...
Ir kalbamės,
kalbam
su aristokratiškais
mirusiais, 
kai gyvųjų 
jau nebeatpažįstam.

Sunku trumpai aptarti poezijos knygą, kurią, pilnam 
įspūdžiui, reiktų kiekvienam visą perskaityti.

Čia man prisimena Vilniaus universiteto rektoriaus Ro
lando Pavilionio įdomi tema: ar turtina lietuviai humanitarai 
pasaulio kultūrą, į kurią jis atsako: taip! Bet tik mūsų pats 
buvimas, kaip sename lietuviškam žody “esmu”, sudaro ne 
tik mūsų kultūros pagrindą, bet ir neša atsakomybę už lie
tuvio orumą pasauly.

Ar supranta mus kas, ar ne; ar verčia į kitas kalbas, ar 
ne, — o visa mūsų kūryba turi prasmę ir savo vertę.

Bet, jei būtum likusi, kolege Julija, prie savojo kultūros 
lopšio — tėviškės Gižų, Vilniaus ar Kauno, būtum gal buvusi 
kitokios krypties ir kitokia poezijos kūrėja, nei sugrįžti dabar 
savoje rinktinėje. Laimingi, kurie grįžtame! Tačiau, mano 
išmanymu, grįžtame, ypač moterys, nebe tos; nes mums 
per dažnai reikėjo lipt į dangų virtuvėj augančia bulve...

O vis tik sveikinu, miela poete; grįžti išieškotu poetiniu 
žodžiu, savitu, grįžti nuoširdžiai — tokia, kaip gyvenai ir 
kokia esi.

Linkiu sėkmės kūryboj visuomet.
Alė Rūta

Eilutė prie maisto krautuvės Šešuoliuose. Nuotr. Viktoro Kapočiaus Šešuolių kaimo krautuvės viduje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus



CHICAGOS NAUJIENOS

Nijolės Ščiukaitės 
koncertas

Lietuvos estrados žvaigždė 
Nijolė Ščiukaitė sužibėjo Chica- 
gos Jaunimo Centro scenoje sau
sio 19 d. popietę. Jos lengvosios 
muzikos koncertas, pavadintas 
“Iš širdies — j širdį”, buvo šiltas 
ir jautrus.

Išskyrus Nelę Paltinienę, kuri 
jau dešimti metai kiekvieną pa
vasarį koncertuodavo, chica- 
giečiai beveik nematė ryškesnių 
Lietuvos estrados solisčių. Tad 
Nijolės Ščiukaitės pasirodymas 
čia buvo sutiktas dideliu dėme
siu.

Šlutų vadovaujama “Amerikos 
Lietuvų radijo” programa su
darė sąlygas solistei Chicagoje 
padainuoti. Programos pirmoje 
dalyje buvo “rimtesnė” muzika,

tame tarpe atlikta ir viena lietu
vių liaudies daina “Gandrelis” 
be jokios palydos. Pati programa 
pradėta J. Marcinkevičiaus 
žodžiams (muz. G. Savinienės) 
parašytu kūriniu Lietuva”. 
Buvo trys kūriniai, kurių žodžių 
autorius B. Brazdžionis, special
iai sukurti N. Ščiukaitei: 
“Tėviškės sodai”, “Sodyba” ir 
Lietuvai (šiai dainai muziką 

sukūrė Sibiro tremtinys Z. Ma
telis).

Po pertraukos publika išardo 
kūrinių, kuriems žodžius parjRb 
pati solistė. Viena iš linksmiau
sių dainų buvo “Senelio armoni
ka” (muzika solistės vyro J. Tiš- 
kaus, žodžiai — pačios daini
ninkės). O programos pabaigai 
solistė sudainavo lietuviškų 
estradinių dainų poupuri. Publi
ka gausiai plojo ir nenorėjo jos 
paleisti.

Solistė Nijolė Ščiukaitė dainuoja Chicagoje sausio 19 d. Nuotr.
Ed. Šulaičio

Pianistu koncertas
Sonata Deveikytė ir jos vyras 

Rokas Zubovas sausio 20 d. kon
certavo Balzeko Lietuvių Kultū
ros muziejuje.

Prieš koncertą Muziejaus kul
tūrinių renginių vedėja Nijolė 
Martinaitytė apibūdino atlikė
jus, kurie jau yra spėję dalyvauti 
tarptautiniuose piano konkur
suose Genevoje. Abu yra 
baigę Vilniaus konservatoriją ir 
dabar Chicagoje siekia magistro 
laipsnio. S VISUR

Sonata Deveikytė atliko Cho- 
pino, Debussy ir Rachinaninovo 
kūrinius. Po pertraukos Chopi- 
no ir Brahinso kūrinius atliko 
Rokas Zubovas.

Po programos buvo vaišės ir 
pabendravimas. Iš Lietuvos ką 
tik sugrįžęs Stanley Balzekas pa
pasakojo apie sunkią ekonominę 
padėtį Lietuvoje.

Ed. Šulaitis

— “Lietuvos aidas” sausio 11 
d. laidoje pranešė, kad prie Chi- 
cagos rengiama IX-oji išeivijos 
lietuvių tautinių šokių šventė 
liepos 5 d. į ją pakviesta ir repre
zentacinė 20 šokėjų grupė iš Lie
tuvos. Šventės rengimo komite
tas pradėjo lėšų telkimą užjūrio 
šokėjų kelionei ir išlaikymui fi
nansuoti. Visi kviečiami prie to 
prisidėti.

ANSAMBLIS, ĮSILIEJĘS J LIETUVOS DAINUOJANČIĄ REVOLIUCIJĄ
— Pasakoja LTM Čiurlionio Ansamblio kanklių vadovė Ona Mikulskienė — 
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Kauniečiai braukė džiaugsmo 

ašaras ir sveikindami minėjo, ko
kią dvasinę paramą suteikė jiems 
Ansamblis, atvežęs lietuvišką 
dainą, puoselėtą išeivijoje 50 
metų. Ilgai plojo, apdovanojo 
gėlėmis ir juostomis. Tačiau 
turėjome skubėti į Vilnių (jau 
buvo vėlus laikas) ruoštis pasku
tiniam koncertui.

Ir taip mes vėl Vilniuje.
Rugsėjo 13-oji. Ansamblio de

legacija aplankė Parlamentą. 
Dalyvavo iš Meno vadovybės: 
Gediminas Purlys, meno vado
vas, Ona Mikulskienė, kanklių 
vadovė, Danutė Liaubienė, 
chprmeisterė.

Iš Ansamblio vadovybės daly
vavo: Vladas Plečkaitis, valdybos 
pirmininkas, Violeta Leger, vi
cepirmininkė, Virginija Rubins- 
ki, sekretorė, Aušra Babickienė, 
iždininkė ir Aurelija Balašai- 
tienė, žurnalistė.

Parlamente stebėjome depu-

tatų darbą. Ansamblio valdybos 
pirmininkas Vladas Plečkaitis, 
perduodamas Čiurlionio Ansam
blio sveikinimus ir geriausius 
linkėjimus, dėkojo už suteiktą 
garbę aplankyti Parlamentą.

Aukščiausiosios Tarybos pir
mininkas Vytautas Landsbergis 
mus priėmė savo kabinete ir pa
sirašė mūsų “Aukso Knygoje”, 
įamžino savo keletą minčių:

“Labai džiaugiuosi, kadaise 
girdėjęs M. K. Čiurlionio An
samblį 1944.05.13 Kaune, kad 
jis vėl Lietuvoje.

Daug sėkmės, lauksime 
dažnai lankantis, o galų gale visai 
sugrįžusio”.

V. Landsbergis 
Vilnius, 1990 rugsėjo 13 d.

Mūsų gastrolės jau štai ir prie 
pabaigos.

Paskutinis atsisveikinimo kon
certas Vilniaus Operos ir baleto 
teatre. Esu sužavėta viskuo. Jau
ku, džiugu ir graudu, kad reikės 
skirtis...

KONCERTUOS VILNIAUS 
OPEROS SOLISTAI

(atkelta iš 3 vsl.)
partijos vaidmenų. Jis tapo vie
nu žymiausių pasaulyje pa
garsėjusių dainininkų, kurį kriti
kai lygina su garsiausiais solistais 
bosais.

“Gerai įsidėmėkite Vaclovo 
Daunoro vardą. Jei šis pasižymė
jęs lietuvių bosas ir toliau dai
nuos taip, kaip vakar Orchestra 
Hali Chicagoje, jo vardas galės 
būti pirmuoju bet kurios žymios 
pasaulio operos trupės sąraše. 
Tai didelis talentas , — rašė 
amerikiečių kritikas Kenneth 
Sanson (“Chicago Today , 
1970.06.04). “New York Times”, 
1979.11.26, Joseph Horovvitz 
rašė, “jog V. Daunoro balso tem
bre ir jo temperamente yra 
kažkas šaliapiniška’.

Neblogiau ir kiti kritikai Dau
norą įvertino.

Daunoras nuo 1968 m. profe
soriauja Lietuvos konservatori
joje ir dainuoja Lietuvos operos 
ir baleto teatre. Nevvyorkiečiai 
jį girdės kartu su Irena Milke
vičiūte kovo 21d., VVeill Beeitai 
Hali, koncerte.

Pianistas Robertas Bekionis
Robertas Bekionis, M. K. 

Čiurlionį pianistų konkurso.lau
reatas, pasižymėjęs pianistas, 
akompaniatorius, nuolatinis 
operos solistų palydovas.

Bekionis yra baigęs Lietuvos 
konservatoriją ir joje profeso
riauja. Praėjusiais metais Vilniu
je įvykusio tarptautinio M. K. 
Čiurliono pianistų ir vargoninin-

kų konkurso atsakingas sekreto
rius. 1989 m. įkurto Vilniaus 
“Lirico” teatro sėkmingas meno 
vadovas.

Milkevičiūtės ir Daunoro kon
certe jis ne tik akompanuos soli
stams, bet ir atliks dalį progra
mos, paskambindamas Čiurlio
nio kūrybos. Apie jį kritikų atsi
liepimai yra labai palankūs.

Antanas Juodvalkis

Koks puikus teatras: erdvi sce
na, dekoracijos — karališkos.

Ruošiamės pradėti programą. 
Čiurlioniečių pakili nuotaika. 
Kodėl? Juk ne pirmas koncertas. 
Jau baigiame apkeliauti visą Lie
tuvą nuo Baltijos jūros iki Gedi
mino kalno.

Mane lydi prisiminimas, kaip 
1941 m. Čiurlionio Ansamblio 
metinio koncerto programoje, 
kurioje dėl cenzūros mes su gies
me: “Malda už Tėvynę” ne
galėjome pradėti ir su “Lietu
viais esame mes gimę” užbaigti 
koncerto, kaip kad šį vakarą šioje 
salėje.

Pilnas teatras klausytojų. Ma
tome ir mūsų brangų Vytautą 
Landsbergį bei daugelį valdžios 
atstovų, kurie mus pagerbė savo 
apsilankymu.

Ir taip suskamba pirmoji 
giesmė — Jono Dambrausko 
“Dieve, laimink mūsų brangią 
Tėvynę”. Žinodami, jog jau mes 
atsisveikiname su Lietuva, šią 
giesmę giedojome jaudindamie- 
si, giedojome iš širdies ir kiek
vienas troškome, kad Dievas 
saugotų Lietuvą, sugrąžintų jai 
pilną laisvę, nepriklausomybę. 
Tai buvo giliai jaudinantis mo
mentas.

Vilniečiai su džiaugsmo ašaro
mis ploja mums ir ploja... Plojo 
mums visa Lietuva,kur mes be- 
koncertavome, apdovanodama 
gėlėmis ir gražiomis tautinėmis 
juostomis. Pajutome mes, koks 
brangus mums kraštas Lietuva, 
kokie brangūs broliai, sesės, lie
tuviai. Pajutome, kaip jis mus 
suartino, suvienijo išblaškytus 
po visą pasaulį. Dėkingi esame

MES ČIA GYVI, DAINUOJAME IR GROJAME TĖVYNEI LIETUVAI! LTM ansamblis „Čiurlionis” jubiliejiniais 1990 metais su savo

vadovu Gediminu Purliu ir kanklių vadove Ona Mikulskiene.

Čiurlionio Ansamblio delegacija 1990 m. rugsėjo 13 d. Parla
mento rūmuose. Iš k. į d.: Ansamblio valdybos nariai: sekre
torė Virginija Juodišiūtė-Rubinski, vicepirm. Violeta Zilio- 
nytė-Leger, pirm. Vladas Plečkaitis, Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsbergis, kanklių vadovė Ona Mi
kulskienė, ižd. Aušra Babickienė, meno vadovas Gediminas 
Purlys.

jiems, kad mokėjo sužadinti, su
stiprinti mūsų meilę Lietuvai. 
Šie patirti įspūdžiai liks 
mums visam gyvenimui.

Sunku buvo sulaikyti ašaras, 
užbaigiant koncertą, giedant 
himną “Pasaulio Valdovui", pa
lydint mūsų bočių kanklių muzi
kos garsais (žodžiai Balio 
Gaidžiūno, muzika Alfonso Mi
kulskio): “O Dieve, o Sūnau... o 
kančios ir garbė... parvesk mus 
namo, parvesk į Lietuvą’ . Ir 
man vėl pasirodė, kad matau di
riguojantį Mikulskį.

Rugsėjo 14 d. baigėme vieš
nagę Lietuvoje Vilniaus Arkika
tedroje mišiomis, kurias aukojo 
Arkikatedros klebonas prel. Ka
zimieras Vasiliauskas. Savo pa
moksle, paminėdamas Ansam
blio įkūrėjo Alfonso Mikulskio 
nuopelnus, pasakė: nors Mikul

skio čia nėra, tačiau jo dvasia su 
mumis. Gražiais žodžiais dėkojo 
jis mums už atliktą darbą išeivi
joje ir apsilankymą Lietuvoje. 
Čiurlionio Ansamblis, išreikšda
mas Aukščiausiajam širdingą 
padėką, su kanklių orkestro pa
lyda giedojo Mikulskio sukurtas 
mišias už “Kenčiančią Lietuvą 
ir jo giesmes.

Šias savo prisiminimų eilutes 
surašiau 1991 metų rugsėjo 2 d. 
Tai beveik metai nuo apsilanky
mo Lietuvoje. Kiek daug jau pa
sikeitę — stebuklinga šventė. 
Koks didelis džiaugsmas. Lietu
va laisva ir nepriklausoma. Tai 
pripažįsta pasaulis. Tai pagaliau 
pripažino ir Amerika, kurioje 
mes esame prisiglaudę ir darba
vomės. kad mūsų Lietuva nusi
mestų vergijos pančius.

Ona Mikulskienė

— Pietų Amerikoje 1991 m. 
gruodžio 18 d. — 1992 m. sausio 
8 d. įvykusio Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo septintojo kongreso 
metu išrinkta nauja Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos valdyba: 
pirm. Paulius Mickus, VVashing- 
ton, DC; vicepirm. Ginta Drau- 
gelytė, VVashington, DC, ir Rūta 
Kalvaitytė, Boston, MA; sekr. 
Siga Šnipaitė, Boston, MA; ižd. 
Nida Mickutė, VVashington, 
DC; nariai politiniams ir ekono
miniams reikalams Gailius 
Draugelis, VVashington, DC, ir 
Darius Sužiedėlis, New York, 
N Y; kongreso ryšininkė Ina Bal
sytė, Toronto, Ont.; kultūros 
reikalams Veronika Krausaitė, 
Montreal, Que.

— Philadelphijos Balfo sky
rius gavo per United Way 
10,000 dol. auką iš amerikiečio 
Albert J. DeMarco. Už šiuos pi
nigus išsiuntė į Lietuvą buvu
siems politinims kaliniams ir Si
biro tremtiniams bei jų šeimoms 
didelį skaičių drabužių ir negen- 
damo maisto siuntinių. Šioje ak
cijoje dalyvavo Philadelphijos, 
Baltimorės, VVashingtono ir De
kano lietuviai. Taip pat buvo ga
lima sudaryti siuntinėlius ir gi
minėms, kurie nėra nei buvę ka
liniai nei Sibiro tremtiniai, ta
čiau Balfo valdybai už kiekvieną 
tokį siuntinėlį buvo įsipareigota 
paaukoti, kad sumažintų per
siuntimo išlaidas. Išsiųsta du 
didžiausi konteineriai.

— Nijolės Ščiukaitės, estradi
nių dainų solistės iš Lietuvos, 
koncertas Detroite bus vasario 
23 d.

— “Dainavos” ansamblio 
koncertas Chicagos Jaunimo 
Centro salėje įvyks kovo 8 d. 
Rengia Jaunimo Centras.

— “Margučio” pavasarinis 
koncertas įvyks kovo 22 d. Chi
cagos Jaunimo Centro salėje. 
Programą atliks smuikininkas R. 
Katilius ir pianistas A. Smetona.

— Lietuvių Tautinių Šokių 
Instituto žiniaraštis nr. 1 jau iš
siuntinėtas visoms tautinių šokių 
grupėm V akarų pasaulyje. Žinia
raštį leidžia Instituto valdyba. Jį 
redaguoja ir administruoja Rasa 
Poskočimienė. Pateikiama žinių 
apie vienetų veiklą ir pasiruoši
mus devintajai išeivijos lietuvių 
tautinių šokių šventei.

— Kovo 11-osios minėjimas 
Detroite įvyks kovo 15 d. Prele
gentu pakviestas Vaclovas Klei-; 
za, Lietuvos konsulas Chicagoje. 
Meninę programą atliks solistė 
Vida Milmantienė.

— Nauji “Darbininko" skaity
tojai: Jurgis Savaitis, Sunny 
Hills, FL; Marija Dabrilienė, 
VVorcester. MA; Bertha Bedel, 
N.Bellmore, NY; D. Glauber- 
son, Jackson Heights, NY. Svei
kiname naujus skaitytojus ir 
dėkojame užsakytojams. Darbi
ninko metinė prenumerata — 
$20.



DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai at
siųsdami metinę prenumeratą, 
prisidėjo aukomis laikraščiui sti
printi, už įvairius patarnavimus 
ar metinį kalendorių:

Po 30 dol.: Anita Baltrūnas, 
Perriš, CA; Ona Strimaitis, Put- 
nam, CT; Dr. A. Stankaitis, 
VVestherfield, CT; S. Latviunas, 
Wolcott, CT; V. Petkevičius, 
VVoodbury, CT; P. Juška, Clear- 
water, FL; J. Antanavičius, Co- 
conut Creek, FL; B. Stundis, 
Seminole, FL; R. Nakoneczna, 
South Pasadena, FL; Aldona M. 
Grinis, St. Petersburg Baeach, 
FL; J. K. Laskauskas, Baltimo- 
re, MD;J. Kackelis, Northamp- 

•ton, MA; G. Stuopis, Sharon, 
MA; Isabel Ceras, Jamesburg, 
NJ; A. Bartys, Ringwood, NJ; 
Vitalia Matyckas, Warren, NJ; 
Aldona Pintsch, West Milford, 
NJ; Gloria O’Brien, Westwood, 
NJ; Janina S. Bagdas, Dougla- 
ston, NY; Janina Simutis, East 
Rockway, N Y; T. Linertas, Glen 
Cove, N Y; A. Grig, Jamaica, N Y; 
A. Žvinys, Medford, NY; H. 
Svoinickas, Nort Salem, NY; A. 
Griska, Richmond Hill, N Y; A. 
D. Gurinskas, Rego Park, NY; 
S. Bulovas, Ronkonkoma, NY; 
N. Bražėnas - Paronetto, Spar- 
kill, N Y; Irena Banaitis, Wood- 
haven, NY; J. B. Dičpinigaitis, 
M. D., VVoodhaven, N Y; J. Kli- 
večka, Woodhaven, NY; A. J. 
Vytuvis, VVoodhaven, NY; Gene 
Vasilkovs, Dayton, OH; M. L 
McGovvan, Clarks Summit, PA.

Po 25 dol.: S. Miknius, Nevv 
London, CT; J. Kizlauskas, 
Highland Beach, FL; A. V. Bal

sys, St. Petersburg Beach, FL; 
Birutė Podleckis, Linden, NJ; 
Filomena Liuberskis, Richmond 
Hill, NY; V. Katarskis, Dayton, 
OH; J. Blaževičius, Arlington, 
TX.

Po 20 dol.: Salomėja Saliamo
nas, Hartford, CT; Mrs. Armi
nas, Waterbury, CT; J. Gasiu- 
nas, St. Petersburg, FL; Z. Kra
sauskas, Chicago, IL; V. Račiū
nas, Chicago, IL; C. Ramanau
skas, Chicago, IL; M. Nagys, 
Lemont, IL; J. Kardokas, Balti- 
more, M D; Salomėja Duobienė, 
Nonvood, MA; P. Molis, Shrew- 
sbury, MA; Sophia Alis, Spring- 
field, MA; Dalia Pautienis, W. 
Barnstable, MA; V. Garsys, 
VVorcester, MA; Emilia Tamala- 
vage, VVorcester, MA; J. Maura- 
gas, New Providence, NJ; R. 
Somkaitė, So. Orange, NJ; Lu- 
cia Skarulis, Brooklyn, N Y; A. 
Kildišius, Richmond Hill, NY; 
Lucy Kurkulis, Rochester, NY; 
A. Diržys, VVoodhaven, N Y; 
Rita Laima Ghatak, Richmond, 
VA.

Po 15 dol.: L. Rukšėnas, 
Dovvney, CA; K. Kaminskas, 
Ansonia, CT; Irene Kubilius, 
Vemon, CT; S. Levenas, VVater- 
bury, CT; S. Kreivėnas, St. Pe
tersburg, FL; V. J. Žadeikis, 
Oak Lawn, IL; P. Narkevičius, 
Somerville, MA; K. Lietuvinin
kas, VVorcester, MA; H. Ulri- 
chas, VVorcester, MA; Asta M. 
Cesonis, Harrisonville, MO; V. 
Šernas, Bridgewater, N J; Z. Lu
kas, Elizabeth, NJ; B. Macke
vičius, Old Bridge, NJ; Therese

Rochester, NY, Šv. Jurgio lietuvių parapijos taryba su svečiu 
iš Pasvalio kun. Gintaru Joniku, kuris šešias savaites patarna
vo lietuviam parapiečiam, nes parapija nebeturi pastovaus 
lietuvio kunigo. Iš k.: S. Ilgūnas, E. Vidmantas, A. Burkūnas, 
kun. G. Jonikas, J. Naujokienė, R. Urbonienė — tarybos 
pirm., A. Apanavičius, I. Valenti — sekr., R. Liutkus, P. 
Mockevičius — vicepirm. Nuotr. S. Ilgūno

A. Jacąues, Gouvemeur, NY; 
Adele Rysavy, Jackson Heights, 
N Y; V. Kasuba, NYC, N Y; J. Ja- 
nušis, Staten Island, NY; R. Šė
rikas, Thornvvood, NY; Ona Vil- 
pisauskas, Charlotte, NC; V. J. 
Martusevich, Philadelphia, PA.

Po 13 dol.: V. Sakalauskas, 
Costa Mėsa, CA.

Po 12dol.: J. Steinys, VVorces- 
ter, MA; E. Sirgedas, Brooklyn, 
NY.

Dovydaitienė, Lake VVorth, FL; 
P. Backus, Margate, FL; J. Bli- 
znikas, Spring Hill, FL; J. Bu
drikis, St. Petersburg, FL; P. 
Stancius, East Alton, IL; A. Lau- 
cis, M.D., Mt. Olive, IL; S. Ta
mašauskas, VVaukegan, IL; J. 
Kavaliūnas, Beverly Sbores, IN 
R. Cesonis, Fishers, IN; Berna
deta Tutinaitė - Rimkuvienė. 
Elicott City', M D; Anna P. Ne- 
viera, Braintree, MA; S. Marti

(round trip)

(one way)

Po 10 dol.: V. Surkus, Escon- 
dido, CA; V. Trainis, Los Ange
les, C A; Bronė Širvinskas, N. 
Hollyvvood, CA; V. Zelenis, Re- 
seda, CA; A. Daukantas, Santa 
Monica, C A; J. Petokas^
Upland, CA; S. Kontvis, West- 
minster, CA; Danutė Koltko, 
Ansonia, CT; Irene Nielsen, 
Glastonbury, CT; A. Stasiuke- 
vičius, Hartford, CT; Aldona Ba
rius, Monroe, CT; VVanda 
Draugelis, South Windsor, CT; 
Petronėlė Ablomienė, W. Hart
ford, CT; A. Martinėnas/\Val- 
lingfor, CT; J. Gelumbauskas, 
VVaterbury, CT; J. Juodis, Be
verly Hills, FL; K. Urbšaitis, 
Gulfport, FL; Josephine A. 
Hodgins, Indialantic, FL; Ona

šauskas, Brockton, MA; V. Gry
bauskas, Brockton, MA; A. Sa- 
baitis, Brockton, MA; V. A. Se- 
nuta, Boston, MA; J. Dabrila, 
Dorchester, MA; Vita Hodges,

vičius, Hyannis, MA; Marija 
Botscharow, Nevvton, MA; V. 
Ziaugra, Roslindale, MA; Ona 
Andriulionis, So. Boston,'MA; 
Halina Anthaney, So. Boston, 
MA; R. Petronis, Boston, MA;. 
Mirga Girnius, Westford, MA; 
P. Shapras, \Vilbraham, MA; K. 
Cėsna, Worcester, MA; Mrs. A. 
Klimavičienė, Worcester, MA; 
Jadvyga Spirauskas, VVorcestege, 
MA; Z. J. Vizbaras, Worcester, 
MA; J. Stuopys, Detroit, MI; N. 
Girtautas, Wyandotte, MI; Rev.

P. Vaichunas, Manchester, N H;’ 
V. Kiukys, Branchburg, NJ; P. 
Lanys, Elizabeth, N J; M. Kve
daras, Iselin, N J; V. Matusaitis, 
Livingston, NJ; Dr. S. Skripkus, 
Keamy, NJ; Emilia Sadonis, Ve
rona, NJ; F. Redilds, Alton, NY; 
Kotryna Žvirblis, Brooklyn, N Y; 
K. Jonynas, Flushing, NY; V. 
Alksninis, Glen Cove, N Y; K. 
Kiaune, Jamaica Estates, N Y; V. 
J. Grajauskas, Jeffersonville, 
NY; D. Uzas, Maspeth, NY; R. 
Chepulis, Middle Village, N Y; 
Anna Balsis, Rego Park, NY; K. 
J. Bileris, Richmond Hill, NY; 
Elena Sinsinas, Richmond Hill, 
NY; A. Kairis, VVoodhaven, NY; 
J. Žukas, VVoodhaven, N Y; P. 
Kliorys, Euclid, OH; J. Mikonis, 
Richmond Hts., OH; Valentina 
Roman, Allentovvn, PA; Renata 
Kučas, Drexel Hill, PA; K. Bar
kauskas, Philadelphia, PA; Irene 
Sniečkus, VVakefield, RI; A. C. 
Cizauskas, Falls Church, VA; 
Marta Stanaitis, Racine, WI.

Po 7 dol.: V. Malakas, Wal- 
lington, NJ.

Po 6 dol.: V. Kligys, Edison, 
NJ.

Po 5 dol.:J. Račius, Phoenix, 
AZ; F. Swilpa, Hot Springs, AR; 
Sofia M. Sližys, Lompoc, CA; K. 
Žara, Yucaipa, CA; J. Beniunas, 
Hartford, CT; V. Bumeika, 
Hartford, CT; J. Knezenas, New 
Britam, CT; P. Bizauskas, New 
Britain, CT; J. Ruškys, Newing- 
ton, CT; G. ir R. Žemaitis, Nor- 
vvalk, CT; R. Zujus, Uncasville, 
CT; Emilija Didzbalis, VVater- 
bury, CT; L. Krasauskas, VVater- 
bury, CT; P. Kuras, VVaterbury, 
CT; Terra Motei, VVethersfield, 
CT; Vanda Bagdonas, Daytona

Beach, FL; J. Kantanavicius, 
Lakeland, FL; M. Kazlauskas, 
Orrnond Beach, FL; A. ir V. 
Kerbelis, Seminole, FL; Alena 
V. Grigaitis, St. Petersburg, FL; 
Rita D. Moore, St. Petersburg, 
FL; J. Pupininkas, St. Peter
sburg, FL; V. Povilonis, Tama- 
rec, FL; John L. Adamenas, 
Burr Ridge, IL; J. Masilionis, 
Chicago, IL; Roma Kuprys, Ri- 
verside, IL; J. Gimbutas, Ar
lington, MA; L. Izbickis, Cotuit, 
MA; Albin Barulis, Brockton, 
MA; V. Grubliauskas, Brockton, 
MA; J. Vasys, Dedham, MA; Ju- 
lia M. Mazalenski, Haverhill, 
MA; Helen A. Runge, Hyde 
Park, MA; A. Bacevičius, New- 
ton, MA; V. Karalius, Baltimo- 
re, M D; G. Mikužis, Baltimore, 
MD; J. Vitenas, Oxon Hill, MD; 
J. Urbonas, Clawson, MI; J. Yu- 
scavage, Manchester, NH; J. Sa
vickas, Nashua, NH; V. Saba
liauskas, Colonia, NJ; S. T. 
Dembauskas, Kendall Park, NJ; 
V. Melinis, Matavvan, NJ; C. J. 
Matonis, Ocean, NJ; A. Virbic
kas, West Paterson, N J; A. Ju
ška, Brooklyn, NY; P. P. Evans, 
Massapeąua Pk, N Y; A. Pumpu
tis, Middletovvn, N Y; Paul Kor- 
la, Scenectady, NY; F. Plėnys, 
Ozone Park, N Y; Zofija Sipaila, 
VVayland, NY; S. Karmazinas, 
VVoodhaven, N Y; V. Taraska, 
VVickliffe, OH; V. Volertas, Nar- 
berth, PA; S. Misevičius, 
Prompton, PA; C. Hardy, Seca- 
ne, PA; V. Nakas, Falls Church, 
VA.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja Darbininko admini
stracija.

(round trip)

The Lovvest Air Fares to Vilnius
(Via Warsaw)

New York - Vilnius $622
$402

Chicago - Vilnius $672
FREGATA TRAVEL 
250 West 57th Street, Suite 1211 
New York, N Y 10107 
Tel.: (212) 541-5707 
Ask for Chris Dobrzynski

1992 GRUPINĖS KELIONĖS 
IR LĖKTUVO BILIETAI 

J LIETUVĄ

BOSTONAS/JFK J VILNIŲ 
$801.00

MTe/come to
AUSTffM/V A//U.//VES JT

Rezervacijas reikia užsakyti mažiausia 21 dieną prieš išvyks
tant. Kelionės ilgis — ne mažiau 7 dienos ir neilgiau kaip 21 
diena. Kaina galioja iki balandžio 15 dienos.

DIDŽIOJI SAVAITĖ LIETUVOJE
VERBŲ SEKMADIENIS, DID. PENKTADIENIS IR ŠV. VELYKOS

Kelionė No. 410 — kelionės ilgis 13 dienų — 10 dienų 
Lietuvoje, 1 diena Kopenhagoje 
Balandžio 10 - 22 $1,209.00

Grupinėse kelionėse įskaityta lėktuvo bilietas į abi puses, 
viešbutis ir pusryčiai.
BALTIC TOURS suinteresuotiems gali parūpinti viešbutį su 
pusryčiais Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoj 
ir Palangoj.
Dėl daugiau informacijos apie skrydžius, viešbučius ar grupi
nes keliones kreipkitės į

Aibinę Rudžiūnienę
Kristiną Mitkutę
BALTIC TOURS

77 Oak St, Suite 4 
Newton, MA 02164

Tel. 617 - 965-8080 Telefaksas: 617 - 332 - 7781

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 

prašant — gavimui mortgičių.

Norj įsirašyti kreipkitės j SusMenIjimo Centre, P. O. Box 32, Wllkes-Barre, 
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo 
direktorių Jone A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų 
tai. 516 261-3797, ofiso tai. 718 847 - 2686.

Half the People Who 
Enter Abortion Clinics

Ar yra Amerika?
Atėjusi į svečius sena teta 

girdi, kaip skundžiasi berniu
kas:

— Nė viename knygyne nega
liu rasti geografijos atlaso. O mo
kytojas reikalauja, kad visi jį 
turėtume. r-

— Nesijaudink, — sako jąjn 
teta. — Namie turiu atlasą iš 
tų laikų, kai aš buvau mokslei
vė. Ateik rytoj. Aš tau jį ati
duosiu.

— Ar tame atlase jau yra 
Amerika? — susidomėjo moki
nys.

Dviejų berniukų pašnekesys
Pirmas berniukas: Skruzdės 

labai keistos. Jos dirba ir dirba. 
Niekad nežaidžia.

Antras berniukas: Tai netiesa. 
Kai tik būna piknikas, jos visa
da ateina ...

DEXTER PARK
PHARMACY Iflį

Wm. AnastasL B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 771 h Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

W® DKLIVER

296-4130
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Postogepaid both umys? 
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•Tnal. Tai taupymas paštu So. Boston Savings

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti j ban^1' 
<< ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet <- 

kuriuo laiku. Jūsų siuntę gavęs, bankas tuoj }- 
traukia sumą j suskaitę. Prisideda Ir užtikrini-'

M&'zrSfeiS mat,plnl««ū> iP*,no •ukščleuslusJ 
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do per paštą skambinkit Mr? JSfii
Donahue 268-2500 

arba rašykit paduotais adresais.

ALFRED W ARCMIBALO PRESIDENT

fLWAYS THE LEADER'

South Boston'

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

o

NEVVYORKE: 86-21 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 718-441-6401 
DARBO VALANDOS

MON — 9:00-3:00 THUR — 9:00-7:00
TUES — 9:00-3:00 FRI — 9:00-3:00
WED — 9:00 - 3:00 • SAT — 9:00-12:00

CHICAGO): 2615W. 71stStreet, Chicago, IL60629 312-737-2110

FLORIDO): 400 70th Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706 8(3-367-6304

DETROITE: 24060 W.9MileRd.,Southfield,Mi48034 313-350-2350

Taupymo sąskaitos ir certfflkatai, įvairios 
paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.



BINGO DARBUOTOJŲ 
ATSISVEIKINIMO VAKARIENĖ

Pelnas Vyskupo fondui ANSAMBLIS “JONIS”
Baigiant, Radzivanienė oadė- — *

kojo visiem atsilanldusiem, Ste- KONCERTAVO KULTŪROS ŽIDINYJE
Prieš 21 metus, pradėjus 

Kultūros Židinio statybą, buvo 
suorganizuoti bingo žaidimai. 
Tada statybai vadovavo dabarti
nis vyskupas Paulius Baltakis, 
OFM. Jis gavo leidimą iš 
valdžios ir suorganizavo talkinin
kų grupę, kuriai ilgą laiką ir va
dovavo. Gautas iš žaidimų pel
nas buvo skiriamas Kultūros 
Židinio statybai.

Salia šio bingo dar veikė Lie
tuvių Atletų Klubo bingo, kurio 
pelnas taip pat buvo skiriamas 
Kultūros Židinio reikalams. Pa
jamos buvo geros, tai ir padėjo 
Židinį pastatyti ir ypač padėjo jį 
išlaikyti. Bet laikas ėjo, sąlygos 
pakito, sumažėjo bingo žaidėjai. 
Pirmasis užsidarė LAK bingo, 
nes jo žaidimai jau buvo tapę 
nuostolingi.

Toks pats likimas ištiko ir 
pranciškonų vienuolyno bingo. 
Taip sumažėjo publika, kad ne
beapsimokėjo žaidimus pratęsti. 
Teko uždaryti.

Kai vyko normalūs bingo žai
dimai, jų administracija sureng
davo vakarienę su bingo žaidi
mais, su pažmoniu. Tai buvo le
galu. Kartu būdavo padaroma ir 
metinė žaidimų apyskaita.

Dabar, kai jau nebėra bingo 
žaidimų, jo darbuotojai susitarė 
ir patys surengė vakarienę, kuri 
buvo vasario 1 d. Kultūros Židi
nio mažojoje salėje. Atsilankė 
apie 40 asmenų. Vakarienę 
pradėjo ir paskui jai vadovavo 
svarbiausia o rganizatorė Apolo
nija Radzivanienė, pakviesdama 
pakalbėti Tėv. Leonardą An- 
driekų.

A. A.
JULIJAI KŲNIGĖLĮENEI

scu—ac c sa sc-zj m " •'Įe— 832 ®

mirus, vyrą Praną ir seserį Kazimierą Šventoraitienę 
su šeima nuoširdžiai užjaučiame.

A. A.
ANTANUI KAUNUI

mirus, reiškiu užuojautą Danutei ir Alksninių šeimai

A. A.
DR. KĘSTUČIUI VALIŪNUI

mirus, žmoną Eleną ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame.
Dr. Irena ir Antanas Mačioniai

A. A.
ANTANAS BACEVIČIUS

gimęs 1919 m. liepos 26 d. Šakių apskr., Barzdų valse., 
Zardellų kaime, gyveno Newton, MA. Tragiškai žuvo 
1991 m. lapkričio 24 d. Kanadoje. Palaidotas Naujo
sios Kalvarijos kapinėse, Boston, MA.

Giliame liūdesy likusi šeima nuoširdžiai dėkoja 
kunigams — kleb. A. Kontautui, S. Saulėnui ir A. Bal- 
trušiūnui už mišias Ir maldas kapinėse. Nuoširdžiai 
dėkojame vargonininkui J. Kačinskui Ir solistui B. Po- 
vilavlčlul už giedojimą bažnyčioje.

Nuoširdžiai dėkojame visiems giminėms bei 
pažįstamiems už dalyvavimą šermenyse, mišiose ir 
palydėjusiems brangų velionį į amžinojo poilsio vietą.

Taip pat dėkojame visiems, užprašiusiems 
mišias, aukojusiems gėlių ir už aukas VLKui, taip pat 
ir mums Išreikštas užuojautas žodžiu, raštu ir spaudo
je.

Giliausiame skausme ir liūdesy likusi seimą:
žmona Ona
duktė Sigita,
sūnus Leonardas su šeima, 
sesuo Ona Merkienė.

A. A.
JULIJAI KŲNIGĖLĮENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą Praną Ku
nigėlį, jos sesutę Kazimierą Šventoraitienę su sūnu
mis Egidijum ir Saulium bei jų šeimomis, ir kartu su 
visais liūdime.

Elena ir Kazys Šeštokai

A. A. 
ANICETAI TILVIKIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui Da
mazui, dukroms Aldonai, Romai ir Laimai su šeimo
mis.

Povilas ir Stasė Jančauskai

Surenkime metinį balių
Tėv. Leonardas Andriekus 

savo kalboje iškėlė mintį, kad 
reikia surengti metinį didelį ba
lių, kur įėjimo auka būtų 100 ar 
bent 50 dol. asmeniui. Renginys 
atneštų tiek pat pajamų, kiek ir 
bingo žaidimai, o gal net ir dau
giau. Panašus renginys kasmet 
yra rengiamas Jaunimo Centro 
Chicagoje.

Si mintis rado gyvo pritarimo. 
Jai pritarė kalbėdams ir vysk. P. 
Baltakis. Pritarė ir bingo buvę 
darbuotojai ir pažadėjo asme
ninę pagalbą. Renginio organi
zavimą turėtų atlikti Kultūros 
Židinio vadovybė, valdyba ar 
specialus komitetas.

Pasiūlymas tikrai konkretus. 
Reikia nedelsiant organizuotis ir 
rudenį tokį balių surengti.

Anksčiau tokiom bingo vaka
rienėm valgius pagamindavo Va
cys Steponis su savo štabu. Ir 
dabar jis patiekė įvairių valgių. 
Pradžioje buvo šalti valgiai, o pa
skui karšti — net ir cepelinai. 
Po to kava.

Kavos metu kalbėjo vysk. P. 
Baltakis, prisimindamas praeitį. 
Iš jo kalbos paaiškėjo, kad ilgiau
siai binge dirbo A. Radzivanienė 
ir R. Kondrotienė.

Baigiant vakarienę anksčiau 
būdavo bingo žaidimai. Dabar 
atsisakyta. Patys bingo žaidimų 
dalyviai buvo sunešę įvairių fan
tų. Buvo pravesta gausi loterija.

Marina ir Zigmas 
Raulinaičia i

A. Antanaitis 

poniams ir jų talkininkei Onutei, 
ir pranešė, kad gautą pelną 80 
dol. paskiria Vyskupo fondui, 
nes vyskupas, tada Tėvas Paulius 
Baltakis, pradėjo bingo žaidi
mus. Auka dar buvo padidinta 
iki 90 dol. Gi Steponis vėliau dar 
pranešė, kad nuo vakarienės 
renginio likę pajamų. Jos Vy
skupo fondui aukojamos Anelės 
ir Vacio Steponių ir Onutės Dze- 
tovaskaitės vardu.

Vakarodami buvusieji talki
ninkai prisiminė įvairias smulk
menas iš praeities, kas ką dirbo, 
kaip kam sekėsi. Vis tai buvo 
tada daroma, kad tik užtektų 
lėšų Kultūro Židinio statybai ir 
išlaikymui. Tai visų bendras dar
bas ir meilė Židiniui, meilė savai 
lietuviškai kultūrai padarė tai, 
kad išaugo didžiulis pastatas, 
tiek metų išsilaikė ir toliau laiky
sis, nes jis labai reikalingas New 
Yorko lietuviams.

Čia ir yra viso veikimo tikrasis 
židinys. Čia yra lietuviška jauki 
ir svetinga pastogė. O tai labai 
daug reiškia tokius namus suor
ganizuoti išeivijoje, kai valdžia 
neparemia panašių statybų. Su
manusis lietuvis visa tai pastatė 
ir jį išlaikys.

Šia proga dėkojame lietu
viams pranciškonams, kad ėmėsi 
tokio sunkaus ir didelio darbo; 
dėkojame ir bingo talkininkams, 
žaidėjams ir linkime persigru
puoti, surasti naujus būdus, kad 
ir toliau šioje pastogėje lietuviui 
būtų šilta ir jauku, (p.j.)

A. MAČIULAITIS AIŠKINA

Brangūs lietuvių pranciškonų 
vedamo bingo žaidimų darbuo
tojai ir darbuotojos,

Jūsų malonų kvietimą į atsi
sveikinimo vakarienę, kuri įvyko 
vasario 1, šeštadienį, paštas man 
pristatė šiandien, vasario 3. Tai 
paaiškino, kodėl jūsų atsisveiki
nime nedalyvavau nei aš, nei kas 
kitas iš Kultūros Židinio Tary
bos.

Kaip žinote, Kultūros Židinys 
pilnai įvertina paramą, suteiktą 
Kultūros Židinio išlaikvmui.

Suprantma, kad ta parama 
buvo teikiama sunkiose sąlygose 
ir sugaištant tūkstančius valan
dų. To Židinys neužmirš.

Apgailestauju, kad neturėjau 
progos to pasakyti tiesiogiai ir su 
jumis pabendrauti.

Algirdas Mačiulaitis, 
Kultūros Židinio Tarybos 

pirmininkas

Ne vienas klausė, kodėl ansam
blis vadinasi tokiu keistu vardu 
— “'Jonis”. Niekas negalėjo į 
klausimą j atsakyti, kol 
nepažiūrėjo į jų programos la
pelį, dalinamą sausio 26 d. kon
certo metu Kultūros Židinyje. 
Pasirodo, kad yra keturi broliai 
kurių pavardė Trijoniai. Iš to pa
darė ir vieneto vardą — “Jonis ”. 
Galėjo gi pavadinti ir “Keturjo- 
nis”.

Ansamblis turėjo atvykti ir 
groti per Naujų metų sutikimą, 
bet užkliuvo pakelyje dėl įvairių 
formalumų. Dabar jų koncertą 
rengė Kultūros Židinio admi- 
tracija ir Lietuvių Atletų Klubas. 
Rengėjai rimti, bet publikos te- 
sutraukė apie 170. Žmonės jau 
pavargo nuo ansamblių.

Koncerto pradžioje žodį tarė 
Pranas Gvildys, Lietuvių Atletų 
Klubo ir visų rengėjų vardu. Pir
miausia jis paprašė susikaupimo 
minute pagerbti sausio 25 d. mi
rusį ilgametį Vliko pirmininką 
dr. Kęstutį Valiūną. Trumpai pa
sveikinęs publiką, supažindino 
su ansambliu, į sceną pakvietė 
ir patį “Jonį ”.

Spausdintose programose, 
kurios pritaikytos visiems jų bet 
kur atliekamiems koncertams, 
buvo pažymėta, kad jie atliks 21 
kūrinį. Pats vienetas pasivadinęs 
“Kaimiškos muzikos ansam
bliu”, bet tos kaimiškos muzikos 
buvo mažai. Tai, ką jis atliko, 
daugiausia buvo lengvoji, arba 
estradinė muzika, būdinga mie
sčioniškai publikai. Padainavo 
tik vieną liaudies dainą — "Pjo
viau šieną”, visa kita buvo sukur
ta įvairių muzikų — kompozito-

HARTFORD, CT. ‘
Hartfordo skautų-čių rengia

ma tradicinė Kaziuko mugė šie
met įvyks kovo 8 d. tuoj po 9 
vai. lietuviškų mišių, Svč. Tre
jybės parapijos salėje, 53Capitol 
Avė. Čia bus galima susitikti su 
senais pažįstamais, pa
sigėrėti deginto medžio darbais, 
gintarais, audiniais iš Lietuvos, 
lėlėmis ir kitokiais darbeliais. 
Norį visa tai galės įsigyti. Veiks 
loterija. •

Nuo 11:30 vai. lietuviški 
pietūs: dešros, kopūstai, kuge
lis. Kava ir pyragai visą laiką. Iki 
šiol mugė susilaukdavo daug lan
kytojų, -ko rengėjai tikisi ir šie
met.

J. B. 

rių, visai ne liaudiškame stiliuje. 
Iš tų atliktų kūrinių 15 buvo su
kurta paties vadovo Pranciškaus 
Trijonio, dar dvi —jo aranžiruo- 
tos dainos.

Ansamblis, kaip savo progra
mos lapelyje sako, mėgina su
kurti “country” muziką, kuri yra 
būdinga tik Amerikai. Sunku tad 
pereiti į visai svetimą stilių, pa
liekant užmarštyje savo lietuviš
ką liaudies dainų stilių.

Klausytojus vargino vadovo il
gas ir nuobodus šnekėjimas, pu
blikos “ užkalbinimas”, nelygi
nant plepėjimu būtu norėjęs 
“pramušti” programos laiką.

Visa atliktoji muzika buvo la
bai panaši, vienoda, gal dėl to, 
kad dominavo Prano Trijonio 
kūriniai.

Reikėtų ansambliui atkreipti 
dėmesį ir į aprangą. Buvo apsi
rengę ne ansambliškai, labai pa-

Motiniškas užtarimas
Motina eina pas sūnaus profe

sorių prašyti, kad sūnų prastum
tų pro egzaminus, nes kitaip — 
tėvas jį pristatysiąs žemės knisti.

— Ponia, — aiškina profeso
rius, — nieko neišeis. Jūsų sū
nus yra medinės galvos, o be to, 
dar ir tinginys. Įsivaizduokite, 
vakar paklausiau, kada mirė Na
poleonas. Žinot, ką atsakė? — O, 
nė nežinojau, kad serga.

— Mat, pone profesoriau, — 
teisina motina. — Nesam 
iš turtingųjų. Laikraštį teperkam 
kartą per savaitę, tai nė mes už
augę nespėjam sekti, kas kada 
serga, kas kada miršta, o ko no
rėti iš vaikų.

Pensininkų balius
Sausio 19 d., Šv Petro 

bažnyčios salėje, So. Bostone, 
įvyko pensininkų balius. Komi
tetas parengė programą (pirm. 
P. Morkūnas) ir vaišes.

Ypatingai prisidėjo Vyčiai ir 
Sodalietės, R. Uždavinienė, Al. 
Alkulė, O. Merkienė, M. Plevo- 
kienė, J.Baltrušūnas, J. Švel
nius, A. Ruseckienė, kun. A. 
Baltrušūnas, Cambridge Ameri
kos lietuvių klubas, R. ir J. Sla- 
ninai, E. ir S. Kontautai, V. ir 
V. Juškevičiai. Šv. Petro parapi
ja dėkoja už aukas.

Komp. Kačinskas su žmona 
lankosi Lietuvoje

Vasario 15 d. kompozitorius 
Jeronimas Kačinskas su žmona 
Elena išskrido į Vilnių dalyvauti 
iškilmėse, kuriose vasario 17 d. 
buvo įteiktos nacionalinės pre
mijos. Komp. Kačinskas gavo 
1991 premiją už muzikos kūri
nius. Jis yra vienintelis laureatas 
iš išeivijos tarpo. Kitų rūšių 
kultūrinės premijos paskirtos 
Lietuvos kūrėjams.

Sausio 23 d. “The South Bo
ston Tribūne laikraštis apie 
kompozitorių įdėjo platų rašinį, 
su jo nuotrauka. Rašinys pava
dintas “South Boston Composer 
to Receive Top Honor at Fe- 
bniary Lithuanian Independen- 
ce Celebration Daug dėmesio 
skiriama Kačinsko kūrybai, mu
zikos ir pedagoginei veiklai 
Amerikoje ir apsilanky mui Lie
tuvoje praeitų metų rudenį.

ALIAS minėjo Vasario 16
Vasario 7 d. vakare įvyko 

ALIAS Bostono skyriaus susirin
kimas inž. Brutenio ir Irenos 
Veitų namuose, Miltone. Daly
vavo skyriaus nariai ir keletas 
svečių iš Lietuvos.

Pirmininkas I^eonas Bernotas 
pakvietė visus sugiedoti Lietu
vos himną ir atidarė susirinkimą. 
Susirinkimui pirmininkavo inž. 

laidai, nebalansuotai. Išėjus į 
sceną, viskas turi būti suderinta 
ir pateisinta. Šokiravo ir tai, kad 
grojęs armoniką, vaidindamas 
seną anekdotą apie Telšius — 
(Mūra kap Telšius) persirengė 
vokiška SS kareivio uniforma. 
Auliniai batai ir kelnės visai vo
kiškos. Žinia, jaunieji to 
nėbežino, kaip atrodė vokiečiai 
okupantai Lietuvoje. Salėje dau
gelis klausytojų šiurpiai palydėjo 
tokią drabužių spalvą. Supranta
ma, jie negalvojo nieko pikto, gal 
iš vargo tokias kelnes užsimovė, 
bet tegu būna pamoka — visur 
reikia apdairumo.

Ansamblis šokiams grojo kur 
kas geriau, nei koncertavo, — 
laisviau, įvairiau. Šokiai tęsėsi 
iki kokios dešimtos valandos. 
Gaila, kad publikos buvo 
mažokai. Rengėjams juk reikėjo 
atsikviesti šešių žmonių an
samblį, jį išlaikyti ir palydėti į 
kitas lietuviškas kolonijas. Visa 
tai surišta su didelėm išlaidom. 
(P-j-)

Rimta priežastis
— Kaip? Ateini viena, bran

gioji? O kur tavo vyras?
— Aš tyčia palikau jį namie, 

nes, būdamas nuobo
džioj draugijoj, jis taip žiovauja, 
kad man būna tikra gėda.

Sumanumas
Tarnaitė dulkina kilimą. Pro 

langą žiūri šeimininkė ir šau
kia:

— Suduok smarkiau, Onute, 
smarkiau.

— Negalima, — atsako tarnai
tė.

— Kodėl negalima?
— Tada labai dulkės.

Antanas Girnius, sekretoriavo 
inž. Vytautas Sužiedėlis. Po inž. 
Girniaus žodžio, Liuda Ziau- 
grienė perskaitė Landsbergio 
kalbą Jungtinėse Tautose, pasa
kytą 1991 m. rugsėjo 17 d.

Vizituojantis prof. dr. Leonas 
Grinius, iš Vilniaus universiteto, 
padarė pranešimą “Ar verta būti 
lietuviu?” Analizavo spaudoje ir 
viešai pareikštas mintis apie išei
vijos ir atvykstančiųjų iš Lietu
vos tarpusavio santykius, supra
timą bei kitas bendravimo pro
blemas. Neseniai grįžęs iš Lietu
vos inž. Romas Bričkus pravedė 
diskusiją apie dabartinę Lietu
vos ekonominę ir politinę 
padėtį, atsakė į daugelį klausi
mų.

Po akademinės dalies bendra
vimas tęsėsi prie vaišių stalo, pa
ruošto I. Veitienės. Tradiciškai 
Vasario 16 proga surinkta aukų 
LB. ALTui ir Lietuvos ambasa
dai JAV.

RENGINIAI

Kovo 1 d. sekmadienį, 3 vai. 
popiet Lietuvių Piliečių Klubo 
trečio aukšto salėje įvyks Lietu
vos populiarios dainininkės Ni
jolės Ščiukaitės koncertas Ren
gia Bostono LB apylinkė.

Kovo 8 d., sekmadienį, Lietu
vių Piliečių Klubo trečio aukšto 
salėje įvyks Kaziuko mugė. Ati
darymas 11:30 vai.ryto. 3 vai. 
popiet vaidinimas “Vyturėlio 
giesmė”, pagal s. Stefos Suba- 
tienės scenarijų paruoštas s. s. 
Stefos ir Linos Subatienių. Lie
tuviški valgiai. Skautiški rank
darbiai. Visus kviečia Baltijos 
Tunto tuntininkė ps. fil. Jūratė 
Aukštikalnienė ir Žalgirio Tunto 
tuntninkas b. Vytautas Jurgėla.

Balandžio 12 d., sekmadienį, 
3 vai. popiet Lietuvių Piliečių 
Klubo trečio aukšto salėje įvyks 
Kultūrinė popietė. Rengia Lie
tuvių Tautodailės Instituto Bo
stono skyrius, pirm. Saulė Ša
tienė.

Gegužės 17 d. Šv. Petro lietu
vių parapijos metinė sueiga 
įvyks Loml>ardo įstaigoj, Ran- 
dolph.

L. Ž.



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Kultūros Židinyje šį savait
galį: vasario 23 d., sekmadienį, 3 
v. popiet pianisto, daugelio pre
mijų laimėtojo, Petro Geniušo 
koncertas. Rengia Lietuvių Mo
terų Federacijos New Yorko klu
bas.

Albina Pajerskaitė, Lietuvoje 
veikiančios Caritas organizacijos 
pirmininkė, vasario 14 d. iš Lie
tuvos atvyko į New Yorką. Ji 
aplankys eilę vietovių: Roche- 
ster, Pittsburgh, Baltimore, Wa- 
shington, Putnam. Taip pat lan
kysis ir Kanadoje. Į Lietuvą grįš 
kovo viduryje.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė iškilmingai paminėta va
sario 16. Pamaldos buvo 11 vai. 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je, akademinė dalis buvo 3 vai. 
Kultūros Židinyje. Kalbėjo Lie
tuvos ambasadorius prie Jungti
nių Tautų Anicetas Simutis, Sau
lius Pečiulis, atvykęs iš Lietuvos 
studijuoti New Yorko biržos vei
kimą. Tautinius šokius šoko an
samblis “Tryptinis”. Koncertinę 
dalį atliko: solistė Asta Krikščiū
naitė, smuikininkas Vilhelmas 
Čepinskis ir pianistas Povilas 
Stravinskas. Plačiau kitame 
“Darbininko numery.

Emilija Jurevičiūtė serga ir 
yra paguldyta Mount Sinai ligo
ninėje. Ji labai uoliai talkino 
“Darbininkui”, atsiųsdama daug 
spaudos, kur tik buvo paminėta 
Lietuva. Linkime mielai mūsų 
bendradarbei greit pasveikti.

Pietus bus galima gauti vasa
rio 23 d., sekmadienį, nuo 1 v. 
iki 3 vai., iki prasidės pianisto 
Petro Geniušo koncertas. Pietus 
rengia Birutė Sidlauskienė- 
Jurkūnaitė.

RAIMUNDAS KATILIUS, 
žinomas Lietuvos smuikininkas,

sėkmingai gastroliavęs Europoje, debiutuos New Yorke
1992 m. kovo 8 d., sekmadienį, 5:30 v. popiet 

WEILL RECITAL HALL 
(Carnegie Hali pastate)

7th Avė. & 57th Street, New York, NY 
Akompanuoja LARISSA LOPKOVA 

įėjimo kaina — 15 dol.
Studentams ir pensininkams — 10 dol.

Bilietus galima įsigyti iš anksto:
Aldona Kepalaitė — (212) 724-5720

Aldona Mackevičienė — (718) 380-5442
Laima Šileikytė - Hood (212) 982-1335 

ir vakare prieš koncertą — salės kasoje.

Koncertą rengia ir visus atsilankyti kviečia 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KULTŪROS TARYBA

KELIONĖS J LIETUVĄ 
1992

Balandžio 6-14
Gegužės 4-19
Gegužės 27 - birželio 12
Birželio 1-16
Birželio 22 - liepos 7
Birželio 23 - liepos 13
Birželio 30 - liepos 20

• Keliauti galima su grupe ar pavieniai.
• Galima pirkti tik lėktuvo bilietą arba pilną ar dalinį

patarnavimą Lietuvoje.
• Kainos nuo $799 iki $2,000. Teiraukitės dėl detalių.

VYTIS TRAVEL, Ine.
2129 Knapp St.

Brooklyn, N Y 11229
Tel. 718-769-3300; 1-800-925-0119 

FAX: 718-769-3302
TELEX: 216-282

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

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

KASA, Lietuvių Kredito Uni
ja, vėl teikia čekių sąskaitos pa
tarnavimus. Pereitą savaitę 
buvo išsiuntinėti pranešimai vi
siems nariams, kad čekių rašy
mo sąskaitos yra sustabdomos. 
Nariai labai pageidavo tos są
skaitos neuždaryti, ir KASOS 
vadovybė, atsižvelgusi į tą pa
geidavimą, nutarė ir toliau teik
ti savo nariams čekių sąskaitų 
patarnavimus.

Nijolė Ščiukaitė, žymi Lietu
vos estradinės muzikos daini
ninkė, atvyksta į New Yorką. Jos 
koncertas Kultūros Židinyje bus 
kovo 14 d. Koncertą rengia LB 
Queens apylinkės valdyba.

Vyr. skaučių židinio “Vilija” 
artimiausia sueiga bus vasario 26 
d., trečiadienį, 7:30 vai. vak. 
sesės Lilės Milukienės namuo
se, 111 Grohmans Lane, Plain- 
view, NY. Telef. 516 681-6172.

Už mirusius “Perkūno” choro 
narius mišios bus aukojamos 
kovo 1, sekmadienį, 11 vai. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Choro buvusi valdyba prašo vi
sus perkūniečius ir jų draugus 
dalyvauti šiose prisiminimų 
mišiose, tuo pagerbiant buvu
sius dainininkus, iškeliavusius 
amžinybėn.

Iš Metropolitan operos rūmų 
vasario 22 d., šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Giusep- 
pe Verdi opera ’Un Balio in Ma- 
schera”. Pagrindiniai solistai: 
Leoną Mitchell, Florence Qui- 
var, Sherrill Milnes. Diriguoja 
Thomas Fulton. Vasario 29 d., 
ateinantį šeštadienį, bus trans
liuojama Gioachino Rossini ope
ra “H Barbiere di Siviglia”.

Liepos 6-21
Liepos 7-27
Liepos 13-28
Liepos 14 - rugpjūčio 3
Rugpjūčio 3-18
Rugpjūčio 17 - rugsėjo 1
Rugsėjo 14-30

Pianistas Petras Geniušas. Nuotr. Vytauto Maželio

KAS TAS PIANISTAS

New Yorke laikinai sustojęs 
pianistas Petras Geniušas sudarė 
gerą progą surengti jo koncertą 
Kultūros Židinyje ir pasiklausyti 
jo muzikos.

Pravažiuojantieji didieji muzi
kai dažnai nesiteikia atkeliauti 
iki Kultūros Židinio, nes tai 
esanti jiems per maža vieta. Bet 
taip nėra: Kultūros Židinys yra 
lietuvių kultūros centras. Jame 
yra koncertavę daug lietuvių 
menininkų, kuriems tikrai rūpi 
puoselėti lietuvišką meną ir juo 
pradžiuginti savo tautiečius. Čia 
lietuvis menininkas susitinka su 
lietuviška publika. Čia esame 
viena tauta!

Geniušas yra tarptauti
nis pianistas, laimėjęs daugelyje 
varžybų. Šių metų sausio 
pradžioje jis laimėjo West Palm 
Beach, FL, tarptautines varžy
bas, pagarsindamas Lietuvą.

Jis yra kilęs iš muzikų šeimos. 
Jo tėvas yra Vilniaus operos diri
gentas, jo jaunesnis brolis — 
Kauno muzikinio teatro dirigen
tas. Jo senelis buvo baigęs Vei-

Dr. Bernard Covalesky, Ran-

Antanas Mičiulis paguldytas 
St. Joseph’s ligoninėje. Jo telefo
nas — 718 591-1000, kambary s
— 209A. Lankymo valandos nuo 
2 iki 8 v.

Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas Gintarės Bukaus
kienės, rengiasi šių metų religi
niam koncertui, kuris, kaip jau 
yra įprasta, būna'Verbų sekma
dienį. Šių metų koncerte publi
ka išgirs Luigi Cherubini — “Re
guiem”. Choro valdyba ir šiem 
ateinantiem metam liko ta pati: 
pirmininkas — Konstantas J. Ka- 
zlauskis, vicepirmininkė — Iza
belė Amaitis, sekretorė — Ni
jolė Baltrulioni.s, iždininkas — 
Petras Baltrulionis, knygininkas
— Peter Lenk, visuomeniniams 
reikalams — VitoSenken, šeimi
ninkė — Veronica Kazlauskis. 
(P.B.)

f

Rūta Misevičiūtė — BeržanS- 
kienė, Palm Coast, FL, šalia 
prenumeratos aukoja 80 d<j}. 
savo neseniai mirusio vyro Juožo 
Beržanskio atminimui. Nuošir
džiai dėkojame. •

LB New Yorko apygardos val
dyba posėdžiavo sausio 12 B. 
Kultūros Židinyje. Susipažinofcu 
gauta korespondencija, aptarė 
Vasario 16-osios minėjimo reika
lus, svarstė galimybes surengti 
kovo 11d. minėjimą, kalbėjo'ir 
apie LB darbuotojų suvažiavi
mą, Baisiojo Birželio minėjimą 
ir kita. Platesnis posėdžio 
aprašymas bus kitame “Darbi
ninko” numeryje.

ROMAS PŪKŠTYS vyksta į 
Lietuvą kovo gale. Pinigai per
vedami doleriais prieš Šv. Vely
kas. Atsiskaitymas iki kovo 23 d. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629. 312 436- 
7772.

Atostogos saulėtoje Floridoje. 
Kambarys ir prausykla, vėsini
mas, apšildomas baseinas, pu
sryčiai — savaitei 200 dol. Mie
gamas kambarys, bendra prau
sykla — savaitei 150 dol. Arti 
parduotuvių ir pajūrio. Skam
binti arba rašyti A. Zupko, 5886 
Guest Court, North Port Mvers, 
FL 33903, USA. Telef. 813 656- 
.5886. (sk.)

KARGO J LIETUVĄ BE 
MUITO! Siunčiame SAS oro li
nija į Rygą. Siuntinius atsiimti 
Rygos muitinėje. Minimumas 
110 Ibs arba 50 kg. Kaina SI.55 
už svarą. Galima siųsti naujus ir 
dėvėtus ^-drabužius, batus, 
medžiagas, maistą bei nerecep
tinius vaistus. Kreiptis į: G.T. 
INTERNATIONAL, 9525 So 
79th Avenue, Hickory Mills, IL 
60457. Tel. 708 430-7334.

Jonas Žukas, New Yorko artu
moje gyvenąs vargonų virtuozas, 
retkarčiais atliekąs aukšto lygio 
vargonų koncertų programas, 
Siaurės Amerikos Lietuvių Mu
zikos Sąjungos žurnale ‘Muzikos 
žinios” pereitų metų numeryje 
(242) pirmuoju straipsniu rašo 
apie savo profesorių Marcei Du- 
prė. Šiame žurnalo numeryje 
keletas autorių rašo aktualiais 
muzikos klausimais. Žurnalą re
daguoja Kazys Skaisgirys ir Sta
sys Sližys.

Dr. Grace R. Austin, Berke- 
ley Heights, NJ, už prenumera
tą atsiuntė 100 dol. čekį. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Lietuvos Vyčių 12 kuopa, 
Manhattan, N Y, kovo 1, sekma
dienį, Aušros Vartų parapijoje 
rengia metinius Lietuvos Vyčių 
globėjo šv. Kazimiero komunijos 
pusryčius. Mišios 11 vai., pus
ryčiai po mišių. Bus gausus na
mie gaminto maisto bufetas ir 
gėrimų baras. Auka $10.

IŠKILIŲJŲ LIETUVOS VALSTYBĖS OPEROS SOLISTŲ

^KONCERTAS
New Yorke

LIETUVIŲ FONDO 30 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Irena Milkevičiūtė
sopranas

Robertas Bekionis 
pianistas

Koncertas įvyksta 1992 m. kovo mėn. 21 d., 5:30 v. popiet 
WEILL RECITAL HALL at Carnegie Hali 

57th Street and 7th Avenue (Entrance from 57th)
Orchestra $20.00 Balkona&£15.00

Bilietus galima užsakyti paštu:
L. Milukas, 111 Grohmans Lane, Plainvievv, N.Y. 11803 Tel.: (516)-681-6172 

Čekius rašyti: Lithuanian Foundation, Ine.
Bilietų platintojai:

V. Kulpa (718) 847-6270; namų (vakare) (718) 846-1056
J. Veblaitis (908) 687-4943 New Jersey

LAUKIAME VISŲ!
Rengia

LIETUVIŲ FONDAS

POVILAS GENIUŠAS

vėrių mokytojų seminariją, mo
kytojavo Suvalkijoje. Taip pat 
mėgo muziką, grojo vargonais, 
nepriklausomos Lietuvos laikais 
gyveno Kaune.

Pianino muzika yra viena sun
kiausių, nes reikalauja didelio 
darbo, kol; apvaldomas instru
mentas. Lisztas, kompozitorius 
ir pianistas, išgirdęs Paganinio 
koncertą, net dvejus metus nie
kur nesirodė, o tik daužė ir 
daužė pianiną, kol apvaldė tech
niką. Tada jis tapo vienu žymiau
sių Europos pianistų.

Pablo Casals yra pasakęs, kad 
muzika prasideda už gaidų. 
Pažįsti gaidas, pasisavini tik mu
zikos pradžią, lyg kokias dureles 
praveri į kūrinį. Toliau jau prik
lauso nuo tavęs, kiek tu giliai 
pajėgsi įeiti į kūrinį.

Todėl neužtenka technikos, 
bet reikia ir pianisto didelio vidi
nio pasaulio, kad jis jaustų su
kurto kūrinio gelmes, niuansus. 
Pianistai pamažu subręsta, nes 
pamažu bręsta ir žmogaus vidus.

Geniušas ir turi kaip tik tą sub- 
, tilų, lyrinį pasaulio pajautimą, 

kai net ir nereikšmingi muzikos
pasažai pavirsta retai surandamu 
grožiu. Jo rankose instrumentas 
prabyla ir ima pasakoti sielos 
istorijas, liūdesį ir džiaugsmą.

Tad ir verta susitikti su jo mu
zika ir su pačiu pianistu virtuo
zu. Visi laukiami. Neapsivilsite.

(P-j-)

dolph, NJ, apmokėjo prenume
ratą su 100 dol. čekiu. Nuoširdus 
ačiū dosniam lietuviškos spau
dos rėmėjui.

P. Baltakis, Burtonsville, 
M D, apmokėjo prenumeratą su 
100 dol. čekiu. Nuolatiniam au
kotojui reiškiame nuoširdžią 
padėką.

John Gelgota, Brooklyn, NY, 
apmokėdamas prenumeratą, at
siuntė 100 dol. čekį. Dosniam 
aukotojui nuoširdžiai dėkojame.

Eugenija Liaugaudas, Parsip- 
pany, NJ, apmokėdama prenu- 
meratą,aukoja41 dol. lietuviškos 
spaudos reikalams. Labai dėko
jame.

Vytautas Ruginis iš New 
York, NY prie prenumeratos 
pridėjo 40 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Ann L. VVarkala, Long Island 
City, NY, prie prenumeratos 
pridėjo dar 40 dol. auką. 
Nuoširdžiai dėkojame.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje pamokų nebus vasario 
22, balandžio 18 ir gegužės 25 
dienomis.

Keamy, NJ, parduodamas 
namas už 130,000 dol. Yra 3 
miegamieji, moderni virtuvė ir 
vonia, apkaltas aluminijaus len
telėmis. Netoli lietuvių 
bažnyčios, krautuvių, autobusų. 
Dėl informacijų skambinti Elea- 
nor Rokas, Danzi & Rokas Real- 
tors, tel. 1-201-762-4450.

MAISTAS ŠV. VELYKOMS 
pristatomas į namus Lietuvoje. 
Virš 60 SVARŲ: dešros, sūris, 
aliejus, kavą, cukrus, vaisiai ir 
kt„ $85. 22 SVARAI vien tik 
mėsos gaminių, $85. 11 SVARŲ 
dešrų, 6 dėžutės amerikietiškos 
kavos, $58. Prie visų siuntinių 
galima pridėti aspirino ir vitami
nų. TRANSPAK, 2638 W. 69th 
St., Chicago, IL60629,312-436- 
7772.


