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LIETUVOJE IR
APIE LIETUVĄ

"MANO DIDŽIAUSIAS NORAS — PRISIDĖTI 
PRIE LIETUVOS EKONOMINIO ATGIMIMO"

— sako JA V lietuvis specialistas, norintis apsigyventi Lietuvoje

— Šiaurės Atlanto Santarvės 
generalinis sekretorius Manfred 
Woemer nuo kovo 15 d. kelias 
dienas lankysis Lietuvoje. Ta 
proga pasimatys su Aukščiausio
sios Tarybos pirmininku Vytautu 
Landsbergiu, krašto apsaugos 
ministru, kitais vyriausybės na
riais. NATO generalinis sekreto
rius iš Lietuvos vyks į Latviją ir 
Estiją.

— Vilniuje vasario 22 d. įvyko 
Lietuvos medikų pasitarimas or
ganų persodinimo, transplantų 
ruošimo klausimais. Jame daly
vavo miestų ir rajonų ligoninių, 
jų chirurginių skyrių vadovai, 
anesteziologijos specialistai. Vil
niaus inkstų persodinimo centre 
atlikta daugiau kaip 700 operaci
jų-

— Varšuvoje vasario 27 d. pa
sirašyta Lietuvos ir I.enkijos 
ekonominio ir prekybinio bend
radarbiavimo sutartis. Ja nusta
tomos palankios sąlygos valstybi
nių ir privačių pramonės įmonių 
bendradarbiavimui, mišrių įmo
nių sudarymui. Lietuvos ir lan
kuos prekybiniuose mainuose 
bus atsiskaitoma tvirta valiuta, 
bet sutartį pasirašiusios šalys tar
pusavio prekybinius mainus sie
kia palengvinti- 4r kitokio 
pobūdžio finansavimais.

— Rusijos užsienio reikalų 
ministerija Lietuvos vyriausybei 
pasiųstoje protesto notoje apkal
tino Lietuvą, kad vienašališkai 
perimanti savo kontrolėn pasie
nio postus — Vilniaus aerouostą, 
Klaipėdos uostą ir Lazdijų pasie
nio postus. Spaudos agentūros 
šia proga nurodo, kad postas ties 
I^azdijais lietuvių buvo perimtas 
l>e incidentų, bet Klaipėdoje ni
šai atsisakė muitinę perduoti lie
tuviams. Protesto ženklan vasa
rio 22 d. keli šūviai rusų paleisti 
į orą. Intervenavus krašto apsau
gos ministrui Butkevičiui, nišai 
vis dėlto pasitraukė iš Klaipėdos 
muitinės.

— Vilniuje surengta geriausių 
1991 m. architektūros projektų 
paroda. Tarp jų — palaimintojo 
Jurgio Matulaičio bažnyčios pro
jektas, kurį sukūrė architekto 
Gedimino Baravyko vadovauja
ma grupė. Bažnyčia jau pradėta 
statyti Vilniuje, Viršuliškių mik
rorajone. Tai bus pirmoji Lietu
vos sostinėje bažnyčia, pastatyta 
po sovietinio ateizmo siautėji
mo.

— Lietuvos kultūros fondas 
glolx)ja lietuviškas salas Baltani- 
sijoje. Pelesoje, kur gyvena ypač 
daug lietuvių, neseniai atstatyta 
bažnyčia, pradėti statyti parapi
jos namai, kuriuose vaikučiai 
nuo rudens mokysis lietuviško 
rašto, o vyresnieji — amatų.

— Lietuvos Laisvės Lygos su
važiavimas įvyko vasario I d. 
Kaune. Suvažiavimo metu iš šios 
organizacijos pirmininko parei
gų pašalintas Antanas Terleckas. 
Jis buvo apkaltintas bailumu 
1991 m. sausio tryliktosios ir 
rugpjūčio pučo metu, užsienio 
lietuvių suaukotų lėšų švaisty
mu, fakto, kad yra dirl>ęs “Gla- 
vlite”, nuslėpimu. Pats Terlec- 

«■ kas savo pašalinmą laiko negalio
jančiu ir tą pačią dieną dalyvavo 
Vilniuje įvykusiame antrajame 
Lietuvos politinių kalinių sąjun
gos suvažiavime ir prašėsi prii
mamas į šią organizaciją.
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Marius Jakulis-Jason — Ame
rikoje užaugęs, baigęs teisės 
mokslus, besispecializuojantis 
autorių teisių, patentų ir prekių 
ženklų gynybos ir pardavimo 
reikalais bei tarpininkaujantis 
sudarant sutartis šiose srityse. 
Jis eilę metų savo specialybėje 
dirbo JAV; kaip teisinis pa
tarėjas, padėjo lietuvių organiza
cijoms, tarp jų ir Tautos Fondui.

Lietuvoje neseniai jis išbuvo 
visą mėnesį — nuo 1991 m. 
gruodžio 21 d. ligi 1992 m. sau
sio 22 d. Dabar ruošiasi vėl ten 
išvykti, ketindamas tenai apsigy
venti ir <?Styti biznį. Gegužės 
mėnesį jis jau bus Vilniuje.

Pirmuoju Lietuvos 
avialinijos lėktuvu

Kai Lietuvos avialinijos lėktu
vas 1991 m. gruodžio 21 d. pirmą 
sykį startavo skrydžiui iš Kopen
hagos į Vilnių, jis buvo jo kelei
vių tarpe.

Apie tą kelionę jis pasakoja:
Nuostabus skrydis. Pakeliuje 

balius. Spaudos atstovų net dau
giau negu mokančių keleivių. O 
tie keleiviai įdomūs. Tai grįž
tantys Lietuvoje gimę žmonės ar 
bent lietuvių vaikai, keliaujantys 
ekonominiais tikslais; norintys 
iškelti jos biznį, darbą, pirkti 
nuosavybes.

Nors dabar biznis tik praside
da Lietuvoje, bet šitie Lietuvos 
svečiai atstovauja kapitalą ir 
praktišką patyrimą, angliškai va
dinamą “know-how”. Tai fantas
tiškas šaltinis kraštui. Lietuva 
gali greit ekonomiškai atsistoti, 
turėdama Vakaruose tiek drau
gų, norinčių jai padėti. Daug 
ekonomiškai-technologiškai at
silikusių šalių toli gražu neturi 
šių dėkingų aplinkybių.

Ko jis vyko Lietuvon?
Lietuva yra nepriklausoma ir 

dabar turi galimybių atsikurti 
ekonomiškai su užsienio pagalba 
— tai anksčiau neturėta gali
mybė. Mano noras — prisidėti 
prie Lietuvos ekonominio atgi
mimo. Galiu padėti savo darbo 
patirtimi. Buvau dabar nuvykęs 
atidaryti savo įstaigą Vilniuje.

Šiuo laiku dirbu Lietuvos Res
publikos Patentų Biuro konsul
tantu, tebemezgu kontaktus su 
valdžios pareigūnais ir privačių 
firmų asmenimis. Dalyvauju 
valdžios sutartyse su užsie
niečiais ir aktyviai puoselėju su
sidomėjimą užsieniečių tarpe in
vestuoti Lietuvoje.

Dirbdamas Lietuvos Patentų 
Biuro konsultantu, padedu nu
kalti ir peržiūrėti patentų ir pre
kių ženklų įstatymus ir jų pakei
timus. Jau prekių ženklų įstaty
mas gatavas: laukiame, kol bus 
apsvarstomas ir priimtas Parla
mento. «

Patentų biuras
Patentų Biuro darbas ypatin

gai svarbus. Tai atstovaujantis 
aukštą potencialą Lietuvai, nes 
užsieniečių firmos, norinčios re
gistruoti savo prekių ženklus ir 
išradimus Lietuvoje, mokės va
liuta. Tuo pačiu neprekiaus Lie
tuvoje, jei jų prekių ženklai ne
bus atitinkamai apsaugoti.

Mano veikla yra pritraukti in
vesticijas Lietuvai. JAV prekių 
ženklų draugija (U. S. Trade- 

mark Association) šių metų 
gegužės mėn. posėdžiaus Toron
te.

Esu pakvietęs Lietuvos Vals
tybinio Patentų Biuro direktorių 
Rimvydą Naujoką kįttu dalyvau
ti. Visos svarbesnių prekių ženk
lų bendrovės bus tame suvažia
vime. Yra būtina jas apšviesti, 
kad Lietuva apsaugos jų prekių 
ženklus savo įstatymais. Ne tik 
bus prekių ženklai apsaugoti, 
bet jie galės išvystyti dar dides
nius biznius, parduodami teisę 
kitiems juos atstovauti, dirbti 
per “franchise” sistemą. O ir vėl 
Lietuvai galimybė gauti veiklių 
biznio sistemų parodymą, me
džiagą bei perduotą patyrimą 
vien tik už nuošimtį jų pačių pa
sisekimo.

Kontraktų peržiūrėjimas
Šalia Patentų Biuro, buvau 

pakviestas peržiūrėti įvairius 
kontraktus šiuose srityse: teleko
munikacijos, gamtos apsaugos, 
vandens pervalymo ir grynini
mo sistemų bei naftos eksploa
tacijos.

Su privačiomis firmomis dir
bau, paruošdamas sutartis dėl 
chemikalų, elektronikos bei kitų 
prekių pardavimo į Vakarus.

Svarbu sudaryti dirvą kultūri
niams ir ekonominiams kontak
tams su užsieniu. Mano tikslas 
įkurti Vilniuje Lietuvos ir Ame
rikos kultūrinį ir komercinį cen
trą.

Vakarų kompanijos čia rastų 
modemiškas raštines su profe
sionaliu personalu, modemiška 
susisiekimo technologija. Šitaip 
būtų pigiau ir lengviau išlaikyti 
kontaktą tarp Amerikos ir Lietu
vos. Tame centre būtų mano ofi-

Lietuvos avialinijos pirmasis skrydis 1991 m. gruodžio 21 d. iš Kopenhagos j Vilnių. 
Marius Jakulis lipa' j lėktuvą, ant kurio nugaros šalia užrašo — Lietuvos trispalvė.

POLICININKAS — J ALTORIAUS GARBĘ
Šventųjų Skelbimo kongrega

cijai 1991 m. gruodžio mėn. 
įteiktas prašymas pradėti 1943 
m. nacių sušaudyto italo karabi
nieriaus Salvo d’Acąuisto beati
fikacijos bylą. Prašymas įteiktas, 
sėkmingai.-užbaigus specialaus 
Italijos vyskupų tribunolo prave
stą jaunojo karabinieriaus pir
mąjį dorybių heroiškumo tyri
mą.

Salvo d’Acųuisto, Italijos 
ginkluotos žandarmerijos-kara- 
binierių puskarininkis, 1943 m. 
rudenį, nacių okupacijos laikais, 
dirbo karabinierių komisariate 

sas. Tuo tikslu ir surengiau teisės 
seminarus Vilniuje.

Paskaitos ir naujos idėjos
Patentų Biure, Fizikos Insti

tute, Informatikos Institute teko 
skaityti ne tik paskaitas, bet ir 
paskleisti naujų sumanymų. 
Svarbu, kad tie vienetai susida
rytų materialinę bazę.

Valdžios institutai anksčiau 
atlikdavo mokslinius tyrinėjimus 
valdžiai, kariuomenei. Šie insti
tutai dabar turi patys išsilaikyti. 
Jiems būtina komercinio pritai
kymo, pajamų, ne tik pagrindi
nių mokslinių tyrinėjimų. 
Būtina specifinė prekė, kuria 
galėtų būti prekiaujama.

Esama ypatingai paruoštų 
mokslininkų, kurie šiuo metu be 
darbo. Svarbu atrasti komerci
nių projektų, kad patys institutai 
išliktų, kad iš Lietuvos nenu
tekėtų jos geriausi mokslininkai.

Kai užsienis savo valiuta suvi
lioja kokį nors Lietuvos moksli
ninką, tie pinigai nepasiekia Lie
tuvoje esančio instituto. Institu
tas praranda pagrindinį žmogų, 
kuris pigiai eksploatuojamas. 
Technologija atiduodama kitiem 
per tą žmogų, o instituto visa 
grupė lieka bedarbiais.Tai nepa
laiko instituto, iš to mažai nau
dos Lietuvai.

Asmeniški kontaktai
Kiek asmeniškai patyriau,

mano planais visi domisi ir nori 
prisidėti. Nuostabiai svarbūs yra 
asmeniški kontaktai. Amerikoje 
biznio kontaktai mezgami klu
buose, restoranuose, Lietuvoje

(nukelta į 2 psl.)

mažame Torrimpietra miestely
je prie Aurelijos kelio, už 
maždaug 30 kilometrų nuo Ro
mos. Rugsėjo 23 d. rytą nežino
mi asmenys miestelyje susprog
dino bombą, nuo kurios žuvo 
vienas vokietis kareivis ir keli 
buvo sužeisti. Vokiečių kariškiai 
tuoj įkaitais paėmė 22 apylinkių 
gyventojus ir, grasindami juos 
sušaudyti, pareikalavo, kad 
bombą susprogdinusieji sąmok
slininkai prisipažintų.

Suimtuosius įkaitus vokiečiai 
sustatė prie sienos ir nurodė va
landą* iki kurios pasikėsinimo 
kaltininkai turi pasiduoti. Kara-

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirm. Vytautas Landsber
gis Parlamente įteikia Sausio 13-osios medalius Lietuvos ir 
užsienio žmonėms, minint Kruvinojo Sekmadienio metines. 
Nuotr. Viktoro Kapočiaus

DAIL. P. REPŠIO KŪRINYS 
AUŠROS VARTŲ KOPLYČIAI

Nuo pat tautinio atgimimo 
pradžios XIX amžiuje Vilniaus 
Aušros Vartų šventovė lietu
viams įgijo istorinio simbolio rei
kšmę. Tarpukario metais Aušros 
Vartai ir aukštutinės pilies bokš
tas buvo minimi ir vaizduojami 
kaip Lietuvos valstybės sostinės 
Vilniaus ženklai. Tad supranta
mas noras plastiniu vaizdu įpra
sminti šios vietos istorinę bei 
kultūrinę reikšmę. Aušros Vartų 
koplyčios prieigos nedekoruotos 
meno kūriniais.

Antrame aukšte kiemo galeri
jos pradžioje,ant sienos tarp ko
plyčios ir zakristijos durų, daili
ninkas Petras Repšys numatė 
vietos reljefui Lietuvos krikšto 
istorijos tema. Meno kūrinys 
tautos christianizacijos tema aki
vaizdžiai primintų vienos pa- 

binierius Salvo d Acquisto, vos 
23 metų jaunuolis, nuėjo į 
bažnyčią, atliko išpažintį, iš
klausė mišias, priėmė Komuni
ją. Po to nuėjęs pas vokiečius, 
prisiėmė atsakomyl>ę už bombos 
susprogdinimą. Nors patys vo
kiečiai netikėjo jaunojo karabi- 
nieriaus kaltumu, kariškiai palei
do įkaitus, o Salvo d Acquisto» 
sušaudė.

Jaunojo karabinieriaus beatifi
kacijos byla dabar tik pradedama^ 
svarstyti ir nežinia, kada ir kaip 
ji pasibaigs. Tačiau, jei pasibaigs 
teigiamai, Salvo d’Acquisto bus 
pirmas pasaulyje Bažnyčios gar
binamas policininkas šventasis. 

grindinių šventovių svarbą Lie
tuvos tikintiesiems.

Dail. Repšys Lietuvoje plačiai 
žinomas grafikas. Jis nutapė fre
skas Vilniaus Universiteto balti
stikos centrui. Jo darbais deko
ruotas Vilniaus rašytojų kny
gynėlis. Lietuvos kultūros ir 
istorijos tema — dailininkui itin 
artima. Neatsitiktinis ir jo susi
domėjimas meno istorija, kurio 
dėka dailininkas įgijo istorinio 
stiliaus pojūtį.

Aušros Vartams skirto reljefo 
kompozicija jautriai priderinta 
prie pastato architektūros ir de
koro, kur vyrauja simetrija. Rel
jefas ovalo formos, kompozicijos 
centre. Nukryžiuotojo atvaiz
das. Virš Nukryžiuotojo galvos 
Apvaizdos akis. Kryžiaus viršuje 
Sv. Dvasios simbolis-baltas ba
landis. Abipus Nukryžiuotojo, 
erdvėje, šv. Kazimiero, dešinėje 
pusėje ir kairėje pal. Jurgio Ma
tulaičio figūros

Nedideliam Repšio bareljefui 
monumentalaus iškilmingumo 
suteikia po Nukryžiuotojo kojo
mis plytinčio kalvoto peizažo pa
norama. Pirmajame peizažo 
plane matomos keturios kalvos, 
kurių viršūnėse suklupę 
meldžiasi pirmieji krikštą 
priėmę lietuviškų žemių valdo
vai. Tai šv. Vaitiekaus pakrikšty
tas prūsų didikas Nesimeras, ku
nigaikščiai Mindaugas, Jogaila ir 
Vytautas. Jų galvas lyti Apvai
zdos akies spinduliai. Kompozi
ciją baigia ovalo apačioje pavai
zduotas herbas su Vytimi, kurį 
iš abiejų pusių prilaiko angelai.

Dailininkas ketina reljefą sida
bruoti. Šiais laikais ne tiek svarbi 
medžiagos simbolika, tačiau si
dabras vyrauja koplyčioje, ku
rios sienas dengia votų piano ir 
sidabruoto žalvario loreto litani
jos frizas.

Dail. Repšys garsėja kaip 
žemo reljefo meistras, įgudęs 
medalių lipdytojas. Vienas pa
skutiniųjų jo darbų — medalis 
popiežiui Jonui Pauliui II. Me
dalio pirmojoje pusėje pavai
zduotas popiežiaus profilis ir jo 
herbas. O antrojoje pusėje — 
Aušros Vartų Madonos paveik
siąs virš- Vilniaus senamiesčio 
stogų ir Trijų Kry žių kalno. An
trojoje pusėje įrašas: “Delnui 
guodžiančiam Lietuvą. Taip 
medalis pabrėžia Aušros Vartų 
šventovės aktualumą Lietuvos 
katalikų dvasiniam gyvenimui.



Dr. Elva Marčiulionienė, Caritas diagnostinio centro vedėja, ir Sesuo Albina Pajars
kaitė, Caritas Federacijos generalinė sekretorė, atvykusios iš Lietuvos, Katalikų Reli
ginės Šalpos įstaigoje New Yorke kalba spaudos konferencijoje.

KREIPIMASIS Į TĖVYNAINIUS UŽSIENYJE

Šį raštą iš Lietuvos atsivežė Amerikoje besilankanti 
Caritas Federacijos generaliųė sekretorė Albina Pajar
skaitė ir Caritas diagnostinio centro direktorė dr. Elva 
Marčiulionienė. Jos ir žodžiu kalbėjo, kad prie Kauno kuria 
centrą ir stato slaugymo namus, kurie aptarnautų senelius 
bei kitokius pagalbos reikalingus žmones. Tų slaugymo 
namų organizatoriai ir prašo konkrečios pagalbos. (Red.)

į ką pasikeitė mūsų Tėvynė? 
Liko tie patys kloniai, ežerai, ar
timųjų kapai, bažnyčios, kuriose 
mus krikštijo ir priėmėme pir
mąją Komuniją. Liko tas pats 
dangus. Plevėsuoja jau vėl mūsų 
vėliava, dega Amžinoji ugnis 
prie Nežinomojo kareivio kapo, 
gaudžia varpai, o šalia viso šito 
— nužmoginta tauta.

Išeivija žino, kas yra komuni
zmas, bet viena žinoti, o visai 
kas kita išbūti jame 50 metų. 
Naikino mūsų papročius, tikė
jimą? dorovę, galvoseną. Ir dalį 
savo juodo darbo jiems padaryti 
pavyko. Nualinta visuomenė, 
sunykusi dalis dvasininkijos, o 
vis dėl to... O vis dėl to su
gebėjome atsitiesti, pakilti oriai 
ir taikingai!

Dėkojame Dievui už ypatingą 
dovaną — Vytautą Landsbergį, 
asmenybę, kokia negali pasigirti 
nei didelės, nei galingos, nei tur
tingos tautos. Ačiū, Viešpatie, 
už ramiu ir tyliu balsu kalbantį, 
iki kaulų smegenų inteligentišką 
profesorių, kuris,vesdamas savo 
mažytę tautą, stojo prieš kru
viną monstrą ir prieš šaltą egoi
stišką ir bejausmį pasaulį, 50 
metų žiūrėjusį, kaip komunizmo 
hidra ryja gyvus žmones, ir 
tylėjusį. Abejingai tylėjusį var
dan savo sočios ramybės. O mes 
mažyčiai, atrodytų silpni, kaip 
paaiškėjo, buvome stipresni 
dvasia ir už Blogio imperiją ir už 
abuoją, egocentrišką Vakarų pa
saulį. dovėmis.

Marius Jakulis tarpininkavo pasitarimuose, kuriuose buvo sprendžiama, kiek Danija 
skirs paramos Patentų Biuro perorganizavimui. Iš k.: M. Jakulis, Danijos delegacija, 
Lietuvos Patentų Biuro direktorius Rimvydas Naujokas.

Dabar atėjo sunkių išbandy
mų metas. Suklestėjo visos žmo
nių ydos, veda vaisius sudygusi 
komunizmo sėkla. Kaip mums 
reikia gėrio daigų! Kaip trūksta
bolševizmo virusu neužkrėstų 
žmonių!

Jums gi reikia bent keleto 
mėnesių per metus gimtinės 
dangaus, jos pievų, miškų! Rei
kia Lietuvos!

Taigi kviečiame prisidėti prie 
mūsų inięiatyvos ir darbo, gal tai 
jums suteiks rno'raflnę ir mate
rialinę satisfakciją?

Grupė kauniečių susibūrė į 
Kauno Katalikų inteligentų klu
bą ir įkūrė šv. Roko labdaros fon

Marius Jakulis su Lietuvos avialinijos uniformuotomis paly-

dą. Mūsų programoje yra reli
ginė ir dorovinė savišvieta ir hu
manizmo veiksmai. Pagrindinis 
tų veiksmų — pirmųjų Lietuvo
je slaugos namų — prieglaudos 
statyba.

.Mes teturime žemę Kauno 
apylinkėse ir patys save, t.y.
mūsų profesijas, žinias, jėgas. 
Aukojame tai, ką turime, nes pa
tys nesame turtingi. Atiduoda
me žemę, nemokamai rengiame 
projektus, tvarkome dokumen
tus.

Pačiai statybai lėšų mums 
trūksta. Slaugymo namuose vie
tos bus 30-čiai ligonių. Juose bus 
ir patalpos artimiesiems, buiti
nio aptarnavimo minimumas, 
koplyčia, varpinė. Norime suda
ryti žmonėms sąlygas — pasku
tinę savo gyvenimo atkarpą 
nueiti galimai sumažinus tiek fi
zinės, tiek dvasinės kančias. Ku
nigai slaugymo namuose tikrai 
bus. Tikimės, kad į slaugos dar
bus įsijungs atsikuriančios vie- 

nųolijos, — o gal atsirastų ir lie
tuvių vienuolių — išeivių, nori
nčių (pagal galimybes) pasidar
buoti čia? Mūsų planuose yra ir 
vienbučių gyvenamų namų sta
tyba — juos numatėme nuomo
ti, eventualiai parduoti, o pini
gus panaudoti slaugymo namų 
išlaikymui.

Slaugymo namus-prieglaudą 
statysime šalia Kauno, tuoj už 
Sargėnų, prie Domeikavos (buv. 
Lapių valsčiuje).Tai viso labo 10 
km iki miesto (centrinio pašto 
Laisvės alėjoje) ir 3,5 km iki esa
mos gyvenamos zonos. Gyvena
muosius namus statysime neto
liese.

Plėstis j didelius plotas nega
lime, nes mus varžo inžinieriniai 
tinklai — reikia prisijungti prie 
elektros, vandentiekio, dujotie
kio, kanalizacijos sistemų.

Kalnų kalnelių tose vietose 
nėra. Vietovė šalia miško ir eko
logiškai švari, kas nūnai retas da
lykas Lietuvoje.

Žinome, kad gerumo ir doros 
jumyse daug, tikime jumis. Ma
nome, kad atsiras jūsų tarpe no
rinčių dalyvauti mūsų veiksmuo-
se, juo labiau, kad nei vienas iš 
mūsų nenusineš į anapus nei do
lerių, nei litų. Atgulsime 
tėviškės kapinaitėse tokie, kokie 
atėjome į šį pasaulį — be daiktų

LIETUVOJE
— Adolfas Gurskis, 55 metų 

amžiaus filologas, Lietuvos vy
riausybės nutarimu, paskirtas 
naujuoju Lietuvos telegramų 
agentūros ELTA direktoriumi.

—- “Naujojo Židinio” bičiulių 
draugija vasario 23 d. įsikūrė 
Kaune. Šios draugijos tikslas — 
suburti "Naujojo Židinio” žurna
lo bičiulius, kad šie bendromis 
pastangomnis padėtų leisti žur- 

Snalą sunkiu kultūrinei spaudai 
“’daiku; plėtotų taos'TeifgRBūfs ir 
’kuHūrmms -tikslus, kui yra 
hižsibrėžęs žurnalas, prisidėtų 
' prie žurnalo platinimo. Draugija 
rūpinsis jaunųjų katalikų inte
lektualų ugdymu, puoselės Vata- 
likišką kultūrinį Lietuvos paliki
mą^ stengsis integruotis į Euro
pos- krikščionišką gyvenimą.

— Kretingoje pradėjo veikti 
pirmasis Lietuvoje reabilitacijos 
centras — mokykla vaikams iki 
septynerių metų. Sergantieji 
kvėpavimo takų, regėjimo, klau
sos, kitomis ligomis vaikai čia 
bus gydomi, baigs pradinį mok
slą, įgys darbo įgūdžių.

MANO NORAS
— PRISIDĖTI

(atkelta iš 1 psl.)

socialūs, biznio pasimatymai
vyksta namuose, reiškia: būtini
kvietimai.

Mano asmeniški patyrimai yra 
teigiami, nors iš daug ko teko 
girdėti, kad jau anksčiau buvo 
atvykę kiti ir žadėjo aukso kal
nus, bet tie asmenys vėl 
išvažiavo, dingo.

Dabar svarbiausia investici
jos, nes jos pritraukia investici
jas. Ir kuo daugiau žmonių įsi
jungs ekonomiškai, tuo geriau 
bus visiems. Juo daugiau 
uždirbs, tuo daugiau atsiras pre
kių pirkimui, patarnavimams.

Lietuva — tai ne kokia kaubo
jų šalis. Svarbiausia, Lietuvoje 
įstatymų yra, net jų perdaug, 
ypač kiek liečia užsieniečius. Bet 
Lietuva-naujas kraštas, laukian
tis išvystymo. Per tą išvystymą 
atsiras daug, daug progų ir gali
mybių, — sako Marius Jakulis- 
Jason.

Norintys susisiekti su juo gali 
kreiptis šiuo adresu: Marius Ja- 
kulis-Jason, Felfe & Lynch, 805 
Third AvenUe, New York, NY 
10022. Tel. 212688-9200. Po ba
landžio — kreiptis į jį Vilniuje, 
Erfurto 12-24, tel. 44-64-21. 

ir aukso, o stosime prieš Au
kščiausiąjį turčiai ar elgetos savo 
darbais.

Mes, buvę Lietuvos gimnazi
jų auklėtiniai, atiduodame savo 
galimybių ribose, ką turime, kad 
gelbėtame mūsų visuomenę ir 
padėtame artimui jo paskutinia
jame gyvenimo tarpsnyje. Kvie
čiame išeiviją prisijungti prie 
mūsų. Tuo pačiu meta turėsite 
progą ir įsigyti sau būstą — so
dybėlę Lietuvoje!

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 WesVSM*lfn8bury, Conn. 
06070. Tel. 203 651-0261.

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

I0RIALS

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

66 S6 SO ST MIDDI.E VH.LVGE. QVKKXS. X Y 
l’IIOXES (7IS) 326 - 12S2 326 - 3150

TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONA.S 

.1933 + 197 6

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios.koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Avė., St. Petąrsburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. W00DLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th Sf., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345- 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real E statė, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušlo klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter^iarden Tavern. 
•1883 Madison St., Ridgevvood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDĄbRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, Dueens, 
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 St, 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, Nęw York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondomlnljumų reikalai. Turi leidimą 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. “Music 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 SunlilDr., 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
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

Padėkite sau ir kitiems!
Kauno Katalikų inteligentų ♦ 

klubo vardu: pirmininkė — inž. 
Vanda-Janina Ibianskaitė, valdy
bos nariai: dr. Arvydas Šeške
vičius, gyd. Danutė Telksnienė, 
arch. Jonas Putna, arch. Napo
leonas Kėvišas.

Mūsų adresas: Kauno Katali
kų inteligentų klubas, 3031 Kau
nas, Žiemių (Šiaurės) g-vė 9-3, 
Lithuania, Tel. (70-127) 73 65 
43.
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Beveik pusę šimtmečio Lietu
vos nepriklausomybės atstatymą VASARIO 16 IR KOVO 11 SUKAKTIS MININT

Žodžiai Kultūros tarybai
Džiaugiamės, kad ši JAV LB 

Kultūros taryba sudaryta iš tiek 
daug asmenų, kad jų didžioji da
lis yra iš New Yorko. Jau pats 
tokios didelės Kultūros tarybos 
suorganizavimas rodo faktų, kad 
taryba nori plačiai išvystyti savo 
veiklų.

Tų veiklos planų sveikiname iš 
anksto, nes kur jau kur, bet 
kultūros baruose niekada nebus 
veiklos per daug. Tačiau žmo
nėms, besidomintiems kultūri
ne veikla, kyla ir savotiška 
baimė, ar Tarybos veikla bus 
nukreipta geru keliu. Kovo 8 d. 
New Yorke Kultūros tarybos 
vardu suorganizuotas smuikinin
ko iš Lietuvos koncertas. Smui
kininkų, sako, angažavo anksčiau 
buvusi pirmininkė. Taigi, Kul
tūros taryba verčiasi importu iš 
Lietuvos, vietoj puoselėjusi 
emigrantų lietuvių kultūrų, 
sprendusi jos problemas.

Pakviestoji tarybos nauja pir
mininkė Audronė Misiūnienė 
yra ilgesniam laikui išvykusi j 
Lietuvų. Ji turi ten daug 
pažinčių tarp kultūrininkų, me
nininkų. Taip imi ir galvoji, kad 
gali užkviesti daugybę aktorių, 
solistų, baleto artistų, instru- 
mentininkų, rašytojų ir. 1.1. Jų 
gųusų.bųs pribloškianti, i r.mūsų 
vietiniai įvairūs menininkai 
turės tik pasislėpti. Tai ne koks 
nors pasisakymas prieš Lietuvos 
žmones. Mes juos gerbiame ir 
mylime, bet reikia tam tikros 
proporcijos.

Ne tokiam importui buvo su
organizuota LB Kultūros taryba. 
Jos pirmoji paskirtis yra puo
selėti išeivijos kultūrinį gyveni
mų, jį organizuoti, praturtinti 
nauja kūryba, kuri prisidėtų prie 
bendros lietuvių kūrybos. Kad 
ši kūryba yra vertinga, per Vil
niaus radijų buvo ne kartų 
kalbėta ir pripažinta. Si kūryba

skleidėsi nevaržoma kokių nors 
partijų, reikalavimų. Ji yra tikro
ji tautos kūryba, sveika, nesuga
dinta, todėl jų pakeisti nebūtų 
tikslu. Tai lyg savotiškas lietuviš
kos išeivijos kūrybos suniekini- 
mas.

Kultūros taryba visų laiką 
buvo tik stebėtoja, paskui sudarė 
komisijas ir gegužės ar birželio 
mėnesį apkaišė metinėmis pre
mijomis. Bet ir čia juk buvo 
nesklandumo. Vienų metų skyrė 
didžiausias 3000 dol. premijas 
dviem asmenim, už mokslinius 
veikalus, o neskyrė už lietuvių 
literatūrų. Tie moksliniai darbai 
buvo tikrai verti pripažinimo, 
bet — vistiek kažkur kažkas 
užkliūva, — apsilenkiame su tra
dicijomis.

Reikia tokius atvejus iš anksto 
apiforminti, statute surašyti, kad 
nebūtų painiavos ar nesusiprati
mo.

Kultūros taryba vengė pokal
bio su kultūrininkais. Nešaukė 
jų regioninių pokalbių, nesitei- 
ravo kitų, kaip pagyvinti 
kultūrinę veiklą, kaip sudaryti 
sąlygas lietuviškai knygai pasiro
dyti. Tokiuose pasitarimuose 
būtų galima iškelti eilę svarbių 
ir įdomių projektų. Tad ir taukia- 
^0='-daugiau vėikteš ♦š'TCfifthros' 
tarybos. •*

Anksčiau buvo daug kalbėta, 
kad reikia suburti jaunuosius 
dailininkus, kurių daugiausia 
yra. Yra ir muzikų, ir literatų, 
aktorių. Ar kas jais susidomėjo, 
suorganizavo. Buvo šiek tiek 
domėtasi aktoriais, bet kas iš to 
išėjo, nežinia.

Kultūros taryba savo veiklai 
gauna pinigų, bet niekur neteko 
matyti jos apyskaitos: kur ir kam 
išleido. Ėjo kalbos, kad daug iš
leidžiama kelionėms. Gal ir 
daug, gal ir mažai. Tegu pati ta-

išeivija minėjo su širdgėla ir 
skausmu ir dažnai su kartėliu. 
Minėjimai vyko benamių sto
vyklose Vokietijoje, o vėliau 
įvairių pasaulio kraštų miestuose 
ir miesteliuose, kur tik išeiviams 
teko apsigyventi ir įsikurti. Nors 
per tą eilę metų buvo nusilpęs 
mūsų entuziazmas, nors ir 
atrodė, kad pasaulis mus užmi
ršo, bet širdyse degė viltis ir 
tikėjimas į Lietuvos prisikėlimų.

ALGIRDAS ŠILBAJORIS

ryba apie tai pasisako.
Tarybai būtina paremti svar

bius ir skubius kultūrinius rengi
nius, įvykius. Anksčiau čia New 
Yorke rengėm parodas. Kultūros 
taryba be didesnio prašymo pa
skyrė lėšų ar premijai, ar parodai 
rengti. Kai neseniai paprašė Lie
tuvių Rašytojų Draugija aukos 
Stepo Zobarsko bibliotekai iš
pirkti, buvo atsakyta: neturime 
pinigų, kreipkitės į Lietuvių 
Fondą.

Per Fondą kelias yra ilgas, o 
čia reikėjo greitos orientacijos ir 
skubaus teigiamo atsakymo. 
Kultūros tarybai turėtų ir tai 
rūpėti, nes čia siekiama išsaugoti 
lituanistinį turtą.

Taigi, Amerikos lietuviai kul
tūrininkai iš JAV Lietuvių Ben
druomenės Kultūros tarybos 
laukia ne importo, o daugiau 
dėmesio savam kūrėjui, savam 
menininkui.

Lietuvos vaidmuo
Ir štai, 1990 metų kovo 11-tų, 

dar Vilniuje teberiedant Sovietų 
šarvuočiams, vėl patekėjo ta ilgai 
lauktoji naujos nepriklauso
mybės aušra. Rizikingos tai buvo 
dienos, pareikalavusios ryžtingų 
sprendimų, drąsos ir lietuviško 

^-atkaklumo. Pasaulis stebėjosi, 
pesimistai dūsavo, o galingų val
stybių vyrai nuogąstavo, kad 
mažytė Lietuva nesugriautų iš 
pamatų girgždančios Kremliaus 
imperijos. O Lietuva ėmė ir su
griovė! Kaip ta kaladė krūvos 
malkų apačioje — pasijudino, ir 
visa krūva subyrėjo.

Lietuva buvo pirmoji, išdrįsu
si atsikratyti Maskvos jungo ir 
tuo parodė pavyzdį kitoms So
vietų okupuotoms tautoms. Mes 
turime teisę tai įrodyti ir primin
ti, kad tiek Amerika, tiek visas 
pasaulis turi pripažinti lemiamą 
Lietuvos rolę, pakeitusią visos 
Europos ne tik geografiją, bet ir 
istoriją.

Pavojai graso iš visur
Sis mūsų tautos triumfas 

tačiau tebėra apsiaustas atsargu
mo, netikrumo ir nežinios skrai
ste. Okupantų armija, nežinia

kieno dabar vadovaujama, dar 
tebetūno Pabaltijyje. Rytuose, 
buvusioje Sovietų imperijoje, 
kabo pilietinio karo grėsmė. 
Svetur ir namie dar tebesislapsto 
nusikaltėliai ir komunistinės 
santvarkos gynėjai. Vis dažniau 
girdime apie ginkluotą pogrindį, 
tautybių kiršinimą, skaldymąsi, 
nesantaiką, išnaudojimą, ekono
minę ir dvasinę krizę. Atgimusi 
nepriklausomybė jau pareikala
vo aukų ir gali dar daugiau parei
kalauti, nes pavojai graso tiek iš 
lauko, tiek iš vidaus.

Nebuvo geriau 1918 m.
Taip, laisvės pradžia yra sun

ki, bet ar nebuvo ji dar sunkesnė 
1918-tais ir 20-tais metais? Vasa
rio 16 paskelbtąją nepriklauso
mybę Lietuva turėjo ginklu ir 
tūkstančių savanorių krauju iš
kovoti. Puolė tada bolševikai iš 
rytų, bermontininkai iš vakarų 
ir lenkai iš pietų. Netekome, ir 
19 metų neturėjome sostinės 
Vilniaus, praradome dalį Suval
kų krašto, buvome skurde ir sui
rutėje, bet nepražuvome.

Laike dviejų nepriklauso
mybės dešimtmečių Lietuva pri
sikėlė ir stojo šalia kitų Vakarų 
Europos valstybių. Nepražuvo
me tada ir dabar nepražūsime!

Tautos gyvybės kaina
Džiaugsmo, pasiryžimo ir 

padėkos dienose negalime užmi
ršti už kokią kainą buvo išlaikyta 
lietuvių tautos gyvybė. Sibiras 
tapo nuklotas tremtinių kaulais 
dar carų laikais. Daug gyvenimų 
buvo suardyta pirmojo pasauli
nio karo ir nepriklausomybės 
kovų laikais.

Po trumpos laisvės, antrasis 
pasaulinis karas vėl nusiaubė 
mūsų tautą. Lietuva buvo pada
linta, atiduota, parduota ir oku
puota, 1941 m. biržely dešimtys 
tūkstančių nekaltų šeimų buvo 
išvežta pražūčiai į Sibiro lage
rius. Atėję vokiečiai taip pat 
prievartavo, šaudė, vežė, kišo į 
kalėjimus.

O sugrįžus sovietams ir pasi
baigus karui, raudonasis teroras 
įgavo visiškai laisvas rankas. 
Šimtai tūkstančių gyvybių — 
motinų, tėvų, vaikų ir senelių 
buvo lyg gyvuliai išvežti ir išme
sti į Sibiro laukinę žemę be dra
bužių ir maisto, be sveikatos ir 
vilties... Tai buvo pats skau
džiausias lietuvių tautos genoci
das, kuris neturi būti užmirštas 
ir kuris turi šaukte šaukti į pasau
lio sąžinę.

Lietuvos holokostas
Todėl turėtume kalinių ir

Amsterdam, NY, Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje, Lietuvos Vyčių 100-oji kuopa 
vasario 16 d. surengė Lietuvos nepriklausomybės minėjimų. Nuotraukoje programos 
dalyviai. Iš k.: pirm. Mirga Bablin, Bernice Aviža, assemblyman Paul Tanko, vicepirm. 
Genevieve Gobis, klebonas kun. dr. Juozas Grabys, dr. Elva Marčiulionienė — viešnia 
iš Lietuvos ir pagrindinė kalbėtoja, Apolonija Žiaužienė — renginio pirm., Ed Barkaus- 
ki — svečias iš 136 kuopos.

tremtinių knygas ir raštus išver
sti į svetimas kalbas ir paskleisti 
į pasaulinę rinką, kad visi žinotų, 
jog ir Lietuva pergyveno nežmo
niško holokosto kančias. Kaune, 
šalia Nežinomo kareivio kapo, 
turėtume pastatyti ir Nežinomo 
Sibiro tremtinio kapą. Vilniuje, 
kur dar taip neseniai Lenino sta
tula grūmojo Lietuvai, turėtume 
pastatyti didingą paminklų, jame 
iškalti tūkstančius tremtinių pa
vardžių. Tas paminklas turėtų 
sukrėsti kiekvieną savą ar besi
lankantį užsienietį ir visam pa
sauliui byloti apie padarytą 
skriaudą lietuvių tautai, nuolatos 
primindamas, kad daugiau taip 
būti negali!

Lietuvos tautos kelias nuklo
tas žinomų ir nežinomų didvyrių 
kapais. Miško broliai — partiza
nai, žuvę beviltiškoje kovoje. 
Kaliniai ir tremtiniai — 
pažeminti, paniekinti, nužmo
ginti ir pradingę kalėjimų 
rūsiuose ir Sibiro ledynuose.

(nukelta į 4 psl.)

f

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS 
NEGRįŽTA ARKLIU 

m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje 

RUBŠYS no
Manhattan College O

Reljefai 
vaizduoja dievų kovas su 
milžinais, atėniečių kovas su 
amazonėmis, kovas su lapitais ir 
centaurais bei Trojos karų. Iš 92 
reljefų grupuočių tik 41 tebe
puošia architravų.

Partenonas — “Mergelės 
[Atėnos] buveinė”

Partenonas ne tik rište pririša 
lankytojo akis, bet jį ir būdingai 
nuteikia. Architektūfa yra staty
bos menas, erdvės apvaldymas 
— kūrimas vietos, kurioje malo
nu, gražu, gera būti. Parteno
nas, tiesa, yra graikų šventovė, 
bet ji yra kiekvienam Žemės vai
kui maloni, graži, gera vieta. Tai 
liudija daugiaspalviai lankytojų 
veidai ir jų pagarbi laikysena. 
Nūdien į Partenoną galima tik 
pasižiūrėti. Prieiti ir paliesti ne
leidžiama. Šventovę saugo vir
vių tvora.

Nustebę, stabtelėjome Propy- 
laea kolonų angoje. Tai būdinga 
daugeliui Akropolio lankytojų.

Lipant laiptais, girdėjosi daug 
klegesio. Betgi čia, priešais Par
tenoną, nuostaba nutildo. Kun. 
Vladas D. pasitraukia nuo žmo
nių į šoną ir tik žiūri... Parteno
nas be stogo, kolonos amžių nu
dilintos, reljefai ir frizai dingę... 
bet Partenonas ir nūdien žmogų 
prašnekina.

Atėnai: Bendras vaizdas. Nųotr. kun. prof. Antano Rubšio

Partenonas yra V prieškristi- 
nio amžiaus — Graikijos aukso 
amžiaus architektūrinis šedev
ras. Tuomet Atėnai kūrė demok
ratinę imperiją, ėmė veržtis į iš- 
minties-filosofijos aukštumas, 
steigė ne tik lygas Kikladų saly
ne, bet ir stengėsi išlaikyti nau- 
jasėdijas Sicilijoje bei Italijos pu
siasalyje ir varžėsi su diktatūron 
linkusia Sparta dėl Graikijos.
Atėnietis, vardu Periklis, buvo 
Atėnų politikas, karo vadas, Par- 
tenono statytojas. 445 m. prieš 
Kristų Periklis sudarė su Atėnų 
varžove Sparta 30-ties metų pa
liaubas. Taika vyravo keturiolika 
metų. Periklis turėjo progų iš
puošti Atėnus. Jam rūpėjo šven
tovės, menas, drama, muzika.

Šventovė sienų neturi —

Korintas: Apolono šventovės dalis ir Akrokorintas. Nuotr. kun.
prof. Antano Rubšio

“permatoma". Pastato galuose 
erdvę į vietą paverčia aštuonios 
doriško stiliaus kolonos, o iš šonų 
jų yra po septyniolika. Keturia
sdešimt šešios 10 m kolonos re
miasi ant maždaug vieno metro 
aukščio platformos. Šventovės 
vidus apima cella, išorinėmis ko
lonomis atskirtą erdvę, ir vidinį 
kambarį — patį Partenoną, da
vusį vardą visai šventovei. Abie
juose šventovės galuose, išo
rinėje kolonadoje buvo prie
bučiai, o cella turėjo dvi eiles 
dorištaų kolonų. Ant jų rėmėsi 
stogo .sijos. Be to, jos dalino 
šventovės erdvę į navas. Vakari
niame pagrindinės navos gale 
stovėdavo Athena Parthenos — 

Mergelė Atėna. Kadaise — 
1958-ųjų metų vasarą — dar 
buvo leidžiama įeiti į šventovę. 
Ir tada mačiau tik vietą, kur 
stovėdavo Atėna. Beje, statula 
buvo sunaikinta žilioje senovėje.

»
Bemaž tylėdami, einame ap

link Partenoną. Girdisi dažni 
sargų balsai, draudžiantys vog
čiomis lįsti pro virvę, arčiau prie 
Partenono. Rytiniame Akropolio 
gale yra belvederis. Ant jo ma
tosi vėliavos stiebas su saulėje 
popiečio vėjuko laukiančia Grai
kijos vėliava. Radę laiptelius, li
pame pasižvalgyti iš viršaus po 
oro tarša dūstantį šiuolaikinį 
Atėnų miestų.

Partenonas vėlesnėje 
istorijoje

Periklio Atėnai ir nūdien trau
kia žmones. Graikai didžiuojasi, 
kad bent du milijonai turistų ka
smet aplanko Akropolį su Parte- 
nonu. Būdinga, kad auksinį Pe
riklio laikotarpį paruošė persų 
invazija. Maratonas, Termopi- 
lai, Salamis ir Plataea — vietos, 
kuriose graikai jungėsi kovoti 
prieš “barbarus” persus, su
jungė graikus į epochinį kultūros 
ir civilizacijos proveržį. V-IV a. 
prieš Kristų davė graikams ir 
mąstytojų, ir dramaturgų, ir 
skulptorių, ir gydytojų: Eschilą, 
Sofoklį, Euripidą, Aristofanų, 
Fidiją, Heraklitų, Sokratų, Pla
toną, Aristotelį, Hipokratą... 
Nors Periklio Atėnai ir buvo 
aplamdyti Peleponeso karuose 
su Sparta, tuomet gimęs 
kultūros ir civilizacijos proveržis 
liko gyvas.

Grįžtu prie Apaštalo Pauliaus 
žodžio atėniečiams jo garsiajame 
Areopago pamoksle: “Dievas gy
vena ne rankų darbo šventyklose 
ir nėra žmogaus rankomis aptar
naujamas" (Apd 17, 22-24). Bet
gi VI a. po Kristaus Partenonas 
buvo pavestas krikščionių šven
tove. Krikščionys pristatė apsidų 
jo rytiniame gale. O musulmonai 
turkai, užkariavę Graikiją, Par
tenoną pavertė mečete.

(Bus daugiau)



Tai ne maža žinia — Sovietų kariuomenė traukiasi, o ją “palydi” fotografai. Šis vaizdas 
užhksuotas vasario 27 d., kai iš Mickūnų pajudėjo zenitinių raketų dalinys, tik, deja, 
ne Rusijos sienos link, bet persikėlė į Visorius prie Vilniaus. Naujausiomis žiniomis, 
tie daliniai kovo 2 d. priešpiet pagaliau pradėjo trauktis iki Lietuvos sienos su Latvija. 
Buvo laukiama, kad jie pasuks į Rusiją. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

VASARIO 16 IR KOVO 11 SUKAKTIS MININT

(atkelta iš 3 psl.)

Sausio 13-tą ir Medininkuose 
krauju pasruvusios aukos... Jie 
visi buvo kovotojai už Lietuvos 
laisvę, todėl jiems priklauso 
mūsų giliausia padėka. Vilniuje 
ant parlamento barikadų yra 
užrašyta — “Zuvome, kad gy
ventume”!

Galimybės padėti
Atgimusios Lietuvos įvykiai 

mus išeivius domina ir jaudina. 
Karo veiksmų ir okupacijos 
atplėšti nuo tautos kamieno, vi
sada stengėmės moraliniai, arba 
politiniai padėti pavergtam 
mūsų kraštui. Atsivėrus ge
ležinei uždangai, žlugus Sovietų 
imperijai ir Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, atsirado tūksta
nčiai galimybių padėti tėvynei 
ne tik politinėje plotmėje, bet ir 
humanitarinėje. Esame dalis 
tautos, todėl jos rūpesčiai yra ir 
mūsų rūpesčiai, ir todėl negali
me būti abejingi savo tautiečių 
pagalbos prašymams.

Kaip pagelbėti Lietuvai? Ši 
tema dabar gvildenama mūsų 
laikraščiuose. Vieni sutinka, kad
Lietuvoje reikia individualios 
pagalbos, kiti sako, kad reikia tik 
vyriausybę remti, nes ji geriau 
žinanti, kur ir kam parama reika
linga. Nenoriu paneigti nei vie
nų, nei kitų, bet drįstu iškelti 
dėl to keletą minčių.

Keletas minčiŲ
Atverdami savo pinigines, pir

miausia pagalvokime apie tautos 
kankinius — apie Sibiro aukas ir 
jų palikuonius, apie našlaičius, 
apie fizinius ir dvasinius invali
dus, apie tuos, kurie neteko ar
timųjų ir pastogės.

Pagalvokime, kad iš Sibiro rei
kia grąžinti ne vien kaulus, bet 
ir išlikusius gyvus Lietuvos 
sūnus bei dukras ir jiems sudary
ti žmoniškas gyvenimo sąlygas 
savo tėvynėje. Pagalvokime apie 
pakrikusią moralę, apie komuni
zmo sužalotą jaunimo auklėjimą, 
apie mokyklas, ligonines, apie 
nugriautas ir apleistas bažnyčias, 
apie knygas, kuriose ne propa
ganda, bet dora ir teisybė būtų 
parašyta.

Sumanymas remti Lietuvos 
vyriausybę yra geras, bet mūsų 
aukos ir visi mūsų fondai neap
ginkluos Lietuvos kariuomenės, 
nenupirks milijonus tonų pašari
nių grūdų, nepastatys užsienio 
ambasadoms rūmus, neatstatys 
žemės ūkio bei pramonės ir 
neaprūpins visų ministerijų 
kompiuteriais ir technika.

Šios rūšies ekonominė pagal
ba ateina iš Vakarų valstybių ne

tūkstančiais, ne milijonais, bet 
bilijonais dolerių. Mūsų ištekliai 
būtų tiktai lašas vandens.

Dėl paramos 
išeivijos organizacijom

Be abejo, yra prasminga finan
siškai remti išeivijos šalpos orga
nizacijas, kurios sugeba pasitelk
ti vietinių labdaros fondų pagal
bą, prieina prie valdžios aruodu 
ir siunčia Lietuvon krovinius su 
įvairia humanitarine parama.

Ši humanitarinė pagalba, ar 
tai būtų asmeniška, ar organi
zuota, turi būti tęsiama ir stipri
nama. Jeigu trūksta maisto — 
siųskime maistą, jeigu trūksta 
vaistų — siųskinie vaistus’.’ Karti: 
trūksta drabužių — siųskime 
drabužius. Siųskime knygas, va
dovėlius, mokslo priemones. 
Vienokiu ar kitokiu būdu jos pa
sieks tuos, kuriem labiausiai jų 
reikia. Asmeninė, arba tiesio
ginė pagalba dažnai būna efek
tingiausią šalpos priemonė.

Bet ar tebereikia šelpti išeivi
jos politinės veiklos organizaci
jas^ Abejoju. Ar šalia lietuvių 
ambasados Washingtone reikia

NACIONALINĖS PREMIJOS LAUREATAS 
KOMPOZITORIUS JERONIMAS KAČINSKAS

Pereitais metais užmegztieji 
kompozitoriaus Jeronimo Ka
činsko asmeniški ryšiai su Lietu
va plečiasi ir šiemet. Jis šiuo 
metu tebevieši tenai, nuvykęs su 
žmona Elena atsiimti naciona
linės premijos, kuri jam buvo pa
skirta pernai rudenį ir iškilmin
gai įteikta šiemet Vasario 16- 
osios minėjime Vilniuje.

Jis yra vienintelis ir pirmasis 
išeivis, kurio kūryba taip aukštai 
įvertinta. Jam premija paskirta 

Kompozitorius Jeronimas Kačinskas po koncerto Klaipėdoje, 1991 m. rudenį.

dar dviejų ar trijų politinių įstai
gų? Irgi abejoju.

Nutautėjimo grėsmė

Man rodos, kad išeivijoje da
bar turime daug didesnių rūpe
sčių, kurių-pirmoje eilėje stovi 
nutautėjimo grėsmė. Ne, ne 
mums, bet mūsų vaikams ir vai
kaičiams. Neužmirškime, kad ne 
tiek mokyti, kiek lietuviškai są
moningi išeiviai padės Lietuvai 
atsikurti. Lietuvybės išlaikymas 
išeivijoje turi būti tiek pat svar
bus, kiek ir pagalba Lietuvai, 
todėl lietuvių kalbos, papročių 
ir kultūros išlaikymas turėtų būti 
pagrindinė mūsų pareiga ir atsa
komybė.

Kaip tą pareigą atlikti? Be abe
jo, reikia daugiau rūpintis litua
nistiniu švietimu, reikia gerai 
paruoštų mokytojų, reikia viską 
daryti, kad jaunimas daug noriau 
mokytųsi lietuvių kalbos. Čia ir 
turėtų būti nukreiptos mūsų fon
dų, mūsų krašto valdybų ir mūsų 
pačių individualinės lėšos ir pa
stangos.

užkurinius: mišias“In Honorem 
Immaculati Cordis Beatae Ma- 
riae Virginis” mišriam chorui, 
solistams ir vargonams, dainas 
mišriam chorui bei harmonizuo
tas lietuvių liaudies dainas.

Kiti nacionalinės premijos 
laureatai — J. Jurašas, B. Radze
vičius (po mirties), G. Karalius, 
L. Surgailis, P. R. Vaitiekūnas, 
V. Povilionienė, I. Užkurys. 
Laureatams įteikta premija (po 
15 tūkstančių rb.) ir atminimo

Parama mokykloms
Šalia mūsų veiksnių retorikos 

ir savo egzistenciją pateisinančių 
įrodinėjimų, spaudoje randame 
ne taip žymias, bet daug liūdne
snes žinias. Štai kelios eilutės: 
“Kai kurios lituanistinės mokyk
los sunkiai verčiasi. Reikia 
mokėti aukštas nuomas už patal
pas, sunkiai randami mokytojai 
ir mokyklų vedėjai...” Jaunimo 
suvažiavimuose nebesigirdi lie
tuvių kalbos... Tėvai atsiima iš 
šeštadieninių mokyklų vaikus, 
nes ten jie nieko neišmoksta...

Kodėl? Iš patirties žinau, kad 
mūsų lituanistinės mokyklos ne
turi pakankamai kvalifikuotų 
mokytojų, neturi tinkamų patal
pų, neturi naujai pritaikytos mo
kymo programos.

Reikia dabar veikti
Ar jūs nesutiktumėt, kad 

mūsų milijoniniai fondai turėtų 
finansuoti mokytojų paruošimą, 
mokėti jiems atitinkamus atlygi
nimus? Ar nemanot, kad mūsų 
aukos ir mūsų fondai galėtų ap
mokėti mokytojų ir mokinių ke
liones į Lietuvą, į mokytojų kur
sus, į vasaros stovyklas? Ar ne
galėtų padengti ne tik vadovėlių 
leidimą bet ir patalpų nuomos 
išlaidas? Visa tai turėtų būti pir
mutinė mūsų pareiga ir tikslas, 
ir tai reikia daryti dabar, nes ry
toj gali būti per vėlu.

Išeivija gali likti gyva tik išlai
kydama savo kalbą, todėl mes tu
rime daug daugiau rūpintis jau
nųjų kartų auklėjimu lietuviško
je dvasioje, kad mūsų prieauglis 
atsistotų ant lietuviško kelio ir 
būtų naudingas savo tautai ir 
Lietuvos valstybei. Mūsų aukos 
todėl turėtų būti pirmoje eilėje 
skiriamos ne politinių veiksnių 
išlaikymui, bet tiem fondam ir 
tom organizacijom, kurios ugdo 
ir remia lietuvišką auklėjimą ir 
kultūrą išeivijoje. •’*•:1‘

Vasario 16 ir kovo 11 dvasioje 
už tautos gyvybę ir egzistenciją 
kovojusių ir žuvusių vardu 
kviečiu susimąstyti ir pasvarstyti 
nūdienius mūsų tikslus ir pa
stangas.

(Red. prierašas: dėl minčių 
aktualumo pateikiame skaityto
jams savo bendradarbio paskai
tą, skaitytą Daytona Beach lietu
vių minėjime kovo 8 d. Tekstas 
šiek tiek sutrumpintas ir 
pridėtos antraštėlės.) 

ženklai.
Tai jau antrasis kompozito

riaus apsilankymas Lietuvoje po 
to, kai ją teko palikti II Pas. karo
metu. Pernai rudenį jis tenai 
lankėsi keletą savaičių, nors jo 
muzika jau buvo sugrįžusi į gim
tinę 1987 m.

Pernai tris savaites tęsėsi 
Kačinsko muzikos festivalis: Vil
niuje, Kaune ir Klaipėdoje įvyko 
5 autoriniai koncertai, dalyvau
jant geriausiems Lietuvos soli
nio ir chorinio meno meistrams, 
kameriniams ir simfoniniams or
kestrams. Koncertai buvo pilnai 

(nukelta į 5 psl.)

ŠVENTRAŠČIO SKAITINIAI 
GAVĖNIOS RIMČIAI

Išvertė kun. prof. Antanas Rubšys

TĘSINYS IS “PRADŽIOS KNYGOS”

ŽMOGUS - DUŽLUS IR ORUS — 
SUKURTAS RŪPINTIS KŪRĖJO SODU

Antrasis pasakojimas 
apie Kūrimą 
Pr 2:4 - 25

Tą dieną, kai VIEŠPATS Die
vas padarė žemę ir dangų, 5 kai 
dar žemėje nebuvo jokių krūmo
kšnių laukuose ir dar nebuvo iš
dygusi jokia laukų žolė, nes 
VIEŠPATS Dievas dar nebuvo 
siuntęs žemėn lietaus ir žmogaus 
dar nebuvo dirvai arti, 6 tik 
versmė trykšdavo iš žemės ir 
drėkindavo visą dirvos paviršių; 
— 7 tuomet VIEŠPATS Dievas 
padarė žmogų iš žemės dulkių ir 
įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavi
mą. Taip žmogus tapo gyva 
būtybė.

8 VIEŠPATS Dievas užveisė 
sodą Edene, rytuose, ir ten įkur
dino žmogų, kurį buvo padaręs. 
9 Iš žemės VIEŠPATS Dievas 
išaugino įvairius medžius, 
gražius akims ir gerus maistui, 
su gyvybės medžiu sodo vidury
je ir gero bei pikto pažinimo 
medžiu.

10 Upė išsilieja Edene sodui 
drėkinti. Už sodo ji skiriasi, su
darydama keturias atšakas. 11 
Pirmosios vardas yra Pišonas. 
Tai toji, kuri vingiuoja per visą 
Havilos kraštą, kuriame yra auk
so. (12 To krašto auksas yra rink
tinis. Ten yra ir bdelio bei lazu
rito.) 13 Antrosios upės vardas 
.yra Gibonas. Tai toji, kuri vin
giuoja per visą Kušo kraštą. 14 
Trečiosios upės vardas yra Ti- 
gris. Tai toji, kuri teka į rytus 
nuo Asirijos. O ketvirtoji upė yra 
Eufratas.

15 VIEŠPATS Dievas paėmė 
žmogų ir apgyvendino jį Edeno

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai at

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

Po 30dol.: V. Plečkaitis, New 
Haven, CT; V. Vaikutis, Stam- 
ford, CT; Jadvyga Muraska, Wa- 
terbury, CT; A. Birutis, Glen 
Ellyn, IL; B. Antonia Balčiūnas, 
Baltimore, M D; R. Šlepetys, 
Brick, NJ; Agnės Buyvid, Bronx, 
NY; Mirga Viciulis, Elmhurst, 
N Y; Gražina Siliunas, Flushing, 
NY; Rev. P. Jonaitis, Gloversvil- 
le, NY; J. Levonas, Jackson 
Hghts, N Y; Dr. H. Montvilla, 
New York, NY; C. Beleckis, 
Richmond Hill, N Y; W. Dirma, 
Ridgewood, NY; Eleanor J. Ale- 
liunas, Pittsburg, PA; K. A. Pliu- 
skonis, Doylestovvn, PA; Sophia 
Šakalys, East Greenwich, RI.

Po 25dol.: A. Butas, Edgevva- 
ter, M D; Sophie Rimas, Law- 
rence, MA; Stasė Medžiūnas, 
Oak Ridge, NJ; J. Sabulis, Wall- 
kill, NY.

Po 20 dol.: Dana Mitkienė, 
Los Angeles, CA; Rev. A. Olšau
skas, Los Angeles, CA; D. Greb- 
liauskas, Oakland, CA; D. Poli- 
kaitis, Westlake Village, CA; R. 
Kepenis, Groton, CT; Vera 
Daugėla, Washington, DC; 
Bronė Reventas, Gulfport, FL; 
Marija Grigoravičienė, Belle- 
vill, IL; Birutė Jasaitis, Chicago, 
IL; A. K Landsbergis, Upper 
Malboro, M D; Gintarė Šileika 
Everett, Williamstown, MA; 
Ona Matusaitienė, Worcester, 
MA; P. J. Tutinas, North Hamp- 
ton, NH; G. M. Zaunius, Cran- 
ford, NJ; Isabelle Jacobus, Fair- 
lawn, NJ; Zina Di Falco, New 
York, NY; A. Matulionis, Platt- 

sode, kad jį įdirbtų ir juo rūpin
tųsi. 16 Ir įsakė žmogui VIEŠ
PATS Dievas, tardamas: “Nuo 
visų sodo medžių tau leista val
gyti, 17 bet nuo gero bei pikto 
pažinimo medžio tau neleista 
valgyti, nes,kai tik nuo jo užval
gysi, turėsi mirti”.

18 VIEŠPATS Dievas tarė: 
“Negera žmogui būti vienam. 
Padarysiu jam tinkamą bendri
ninką.” 19 Taigi VIEŠPATS Die
vas padarė iš žemės visus lauki
nius gyvulius bei visus padangių 
paukščius ir atvedė juos pas 
žmogų pamatyti, kaip jis juos pa
vadins. Kokiu vardu žmogus pa
vadintų kiekvieną gyvą būtybę, 
toks turės būti jos vardas. 20 
Žmogus davė vardus visiems gal
vijams, visiems padangių paukš
čiams ir visiems laukiniams žvė
rims, tačiau žmogui tinkamas 
bendrininkas nebuvo surastas.

21 Tuomet VIEŠPATS Dievas 
užmigdė žmogų giliu miegu ir, 
jam miegant, išėmė vieną jo šon
kaulių, o jo vietą užpildė raume
nimis. 22 Gi iš šonkaulio, kurį 
VIEŠPATS Dievas buvo išėmęs 
iš žmogaus, padarė moterį ir at
vedė ją pas žmogų. 23 O žmogus 
ištarė:

“Si, pagaliau, yra kaulas mano 
kaulų

ir kūnas mano kūno.
Ši bus vadinama Moterimi, 
nes iš jos Vyro ji buvo paim

ta. ”
24 Todėl vyras palieka savo tėvą 
ir motiną, glaudžiasi prie savo 
žmonos, ir jie tampa vienu kūnu.

25 Jiedu buvo nuogi, žrn^gus 
ir jo žmona, tačiau jie nejautė 
jokios gėdos.

sburg, N Y; J. J. Žukas, Port Wa- 
shington, N Y; Ildefonsas Buč
inys, Dayton, OH.

Po 15 dol.: Rev. Adam Pup- 
sys, Old Saybrook, CT; Elena 
Legeckis, Libertyville, IL; J. 
Keraminas, Rockford, IL; A. 
Badžius, Baltimore, M D; Milda 
Brandtneris, Avon, MA; J. P. 
Gendrolis, Dorchester, MA; J. 
Rentelis, Randolph, MA; B. 
Mudenas, Worcester, MA; Sigi
ta Žibąs, Elizabeth, NJ;J. Kiau
šas, Harrison, NJ; M. Bučinskas, 
Bronx, NY; Millie J. Piets, 
Bronx, NY; J. Alyta, Elmhurst, 
NY; Mrs. S. Barkus, Howard 
Beach, NY; M. Slavinskas, New 
Hyde Park, N Y; R. Remeza, 
Ozone Park, NY; V. V. Milukas, 
Plainvievv, N Y; Emilia Rastenis, 
Woodhaven, NY.

Po 13 dol.: M. Butrimas, New 
Britain, CT; A. Liutkus, Euclid 
OH.

Po 12 dol.: H. Januškevičius, 
Yonkers, NY.

Po 10 dol.: Lucy Gudelis, Hot 
Springs, AR; Loretta Tamoshai- 
tis, Hot Springs, AR; J. Černius, 
Sacramento, CA; Fr. B. Kaunas, 
O.S.J., Santa Cruz, CA; Elena 
Sakas, Littleton, CO; I. Simo
naitis, Bloomfield, CT; A. Laz- 
dauskas, Bridgeport, CT; A. Se
maška, New Britain, CT; J. Ki
sielius, New Haven, CT; J. Kli
mavičius, Thopson, CT; A. Gu
daitis, West Hartford, CT; J. Ry- 
gelis, Thompson, CT; Genovaitė 
Valiulis, Waterbury, CT; Stella 
Wenskus, Gulfport, FL; N. Ka- 
rasa, Ormond Beach, FL; J. V. 
Sodaitis, Ormond Beach, FL; Ar 
K. Gruzdvs. St. Petesburg

(nukelta į 6 psl.)
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
MINĖJO NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĘ

Kasmet Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje ypatingu būdu 
pamini Lietuvos nepriklauso
mybės šventę. Vasario 16 artu
moje, kad nekliudytų kitiems 
minėjimams SLA centrinėje 
būstinėje Manhattane sukviečia
mi Pildomosios Tarybos posė
džiai. Viena sekmadienio po
piečių ir skiriama Lietuvos ne
priklausomybės šventei.

Šiemet toks minėjimas buvo 
kovo 1 d. Jam vadovavo Geno
vaitė Meiliūnienė, SLA sekre
torė. Po himnų, invokaciją su
kalbėjo kun. Vytautas Palubins
kas, paliesdamas praeitį, dabar
ties problemas, visa suvesdamas 
j maldų.

Šiame minėjime per daugel 
metų dalyvaudavo Anicetas Si
mutis, kaip nepriklausomos Lie
tuvos valstybės konsulas, gene
ralinis konsulas. Dabar pirmų 
kartų jis lankėsi kaip ambasado
rius prie Jungtinių Tautų.

Savo kalboje jis pirmiausia 
pabrėžė, kad Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje yra seniausia 
lietuvių organizacija pasaulyje. 
Ji jau 106 metų. Ir jis (Simutis) 
yra pirmasis Lietuvos ambasado
rius, dalyvaująs tokiame minė
jime.

Toliau jis prisiminė Lietuvos 
okupacijų, jos sugriautų ūkį, Lie
tuva pati pirmoji Sovietų Sąjun
goje pradėjo veržtis į laisvę. Kai 
ji pasiskelbė atstatanti nepri
klausomybę, Gorbačiovas įsakė 
išvaikyti parlamentų, bet tai ne
pasisekė. Beginklė minia stojo 
prieš tankus, ir tankai jos 
neįveikė.

Lietuvių pavyzdžiu pasinau
dojo ir rusai, gindami savo parla
mentų. Šitos nepriklausomybės 
ir Sovietijos griuvimo pradžia 
buvo Lietuvoje. “Todėl ir 
jaučiuosi išdidus Jungtinėse 
Tautose,’ — kalbėjo amasado- 
rius, — “nes atstovauju Lietu
vai, kuri taip sumaniai apgynė 
savo laisvę”.

Palietė ir dabarties ginčus 
Lietuvoje dėl pilietybės ir nuo
savybės. Dabar ambasada išsilai
ko Amerikos lietuvių aukomis.

Baigdamas pasidžiaugė, kad 
gali dalyvauti Lietuvos nepri
klausomybės minėjime ir kvietė 
visus ne tik išsaugoti Lietuvos 
nepriklausomybę, bet ir jų sut
virtinti, kad išaugtų į modernių, 
pažangių valstybę.

Susivienijimo prezidentas dr. 
Vytautas Dargis prisiminė bu
vusį SLA prezidentų Povilų 
Dargį, pakvietė jį ir kitus miru
sius Susivienijimo narius bei 

NACIONALINES PREMIJOS LAUREATAS 
KOMPOZITORIUS JERONIMAS KAČINSKAS

(atkelta iš 4 psl.)

transliuojami per TV ir plačiai 
aprašomi spaudoje.

Šiemet kompozitoriui eina 85- 
ieji amžiaus metai, bet pernai 
Lietuvoje jis atšventė savo 70- 
ąsias muzikinės veiklos ir 60- 
ąsias metines nuo pirmojo simfo
ninio koncerto.

Ryšium su šių metų kelione į 
Lietuvų, apie kompozitorių ir jo 
kūrybų rašė amerikiečių laik
raščiai. O dabar jo amžiaus su
kakties proga gera prisiminti jį 
ir savoje spaudoje.

Jeronimo Kačinsko kūryba, po 
Lietuvos aneksijos atsidūrusi už 
“geležinės uždangos , plačiai 
skambėjo pasaulyje, ypač JAV — 
New Yorke, Chicagoje ir Bosto
ne, kur nuo 1949 apsigyveno su 
žmona Elena.

47-eri metai išeivijoje atnešė 
kompozitoriui ir dirigentui Ka
činskui tarptautinį pripažinimų. 
Kačinskas vargoninkavo, vado
vavo chorams, arti 20 metų pro
fesoriavo Berklee College of 
Music, vadovavo chorui “Polym- 
nia”. Devynerius metus dirigavo

žuvusius dėl Lietuvos laisvės pa
gerbti minutės susikaupimu.

Viceprezidentas yra Vytautas 
Kasniūnas. Jis taip pat redaguoja 
ir “Tėvynę”, mirus ilgamečiu! 
redaktoriui Jonui Valaičiui. Kas
niūnas savo kalbų buvo pasi
rašęs. Tai — jautrus poetinis 
žodis apie Lietuvą, užtrukęs tik 
porų minučių.

SLA iždininkas prof. dr. Jo
kūbas Stukas kalbėjo, kad laikas 
atėjęs išplėsti SLA patalpas. 
Esama sumanymų šiuos senus 
SLA namus parduoti ir įsigyti 
naujus reprezentacinius, ku
riuose galėtų sutilpti ir SLA, ir 
Lietuvos ambasada, ir konsula
tas, ir būtų salė lietuviškiems 
renginiams.

Kalbėjo ir Susivienijimo iždo 
globėja Nelė Bajoras-Romanas. 
Prisiminė, kad ji net 16 kartų 
lankėsi Lietuvoje, kaip dabar jos 
krašte žmonės džiaugiasi nepri
klausomybe ir kaip jų sveikina.

Minėjime dalyvavo jąunas vy
ras iš Lietuvos, atvykęs čia gam
tos apsaugos reikalais, dr. Rim
vydas Andrikis, ekonomistas, 
dirbus gamtos apsaugos žinybo
je. Jis visų mėnesį dalyvaus 
Jungtinių Tautų posėdžiuose. 
Atvyko vasario 29 d.

Jis prisiminė nuotaikas, kai 
reikėjo ginti TV bokštų, Parla
mento rūmus. Ir dabar tautoje 
vyrauja entuziazmas. Tik buvę 
aukšti partiečiai nenori suprasti, 
kad darė bloga tautai. Jie ir 
drumsčia gyvenimų. Bet tauta iš
laikys, per porų metų bus mato
mi naujo laisvo gyvenimo rezul
tatai.

Minėjimų baigė sekretorė 
Meiliūnienė, pakviesdama visus 
prie vaišių. Tuoj buvo pertvar
kyta salė, sustatyti stalai, o prie- 
stalų pirmiausia buvo pakeltas 
tostas už Lietuvos nepriklauso
mybę. SLA prezidentui dr. Dar
gini vadovaujant, sušukta tris 
kartus valio už Lietuvos laisvę, 
už ambasadorių Simutį, už SLA 
ateitį sugiedota ilgiausių metų.

Vaišės buvo puikios — geri 
valgiai, jauki aplinka ir bičiuliški 
svečiai. Jų buvo apie 40-50.

Čia būdamas, jauti praeitį, ro
dos, girdi dr. Jono Basana
vičiaus, dr. Jono Šliūpo žings
nius. Jie čia svečiavosi dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karų. Ir mes, 
ten susirinkę, buvome jų darbų 
tąsa. Tie patys troškimai per mus 
eina į ateitį — už laisvę, 
kultūringų ir ekonomiškai stiprių 
Lietuvų. (p.j.)

Melrose simfoniniam orkestrui. 
Su žymiais simfoniniais orkest

rais (NBC, New Yorko, Wash- 
ingtono) ir Chicagos “Lyric Ope
ra” orkestru atliko J. Gruodžio, 
M. K. Čiurlionio, V. Jakubėno, 
V. Bacevičiaus ir savo kūrinius.

Tačiau geriausi Kačinsko gy
venimo metai praleisti neprik
lausomoje Lietuvoje. Klaipėdo
je prabėgo jo jaunystė, čia baigė 
S. Šimkaus įkurtų konservatori
jų, apsigyveno po studijų Praho
je 1932 m. Jis sukūrė Klaipėdos 
pirmąjį simfoninį orkestrą, regu
liariai ruošė koncertus. Šis orke
stras tapo naujai įsteigtos 
Klaipėdos operos instrumenti
niu pagrindu.

Kačinskas dirigavo ir vadova
vo dviejų pirmųjų operų. “La 
Traviata” ir “Faust” pastatymui. 
Pats grieždamas altu, jis subūrė 
styginį kvartetą, vadovavo cho
rams. Modernios muzikos kom
ponavimo idėjos jį siejo su lietu
vių kompozitoriais — moderni
stais V. Bacevičium, V. Ja- 
kubėnu ir M. Budriūnu.

Siekdamas supažindinti stu

Vasario 16 minėjime Susivienijimo Lietuvių Amerikoje centre kovo 1 d. Iš k.: dr. 
Rimvydas Andrikis, Aldona Noakaitė-Pintch, Jonas ir Irena Vilgaliai, Kazys Gurevičius 
(Ariogalos burmistras), SLA sekretorė Genovaitė Meiliūnienė, Lietuvos ambasadorius 
JT Anicetas Simutis, Janina Simutienė, SLA prezidentas dr. Vytautas Dargis. Nuotr. 
S. Narkeliūnaitės

LIETUVOS ATSTOVAS DALYVAUJA JT 
APLINKOS APSAUGOS DARBUOSE

Lietuvos Misija Jungtinėse 
Tautose pranešė, kad į New Yor- 
kų atvyko Rimvydas Andrikis da
lyvauti pasitarimuose aplinkos 
apsaugos klausimais. Jis yra Lie
tuvos aplinkos apsaugos daparta- 
mento ekonomikos valdybos ve
dėjas. Pasitarimai prasidėjo kovo 
2 d. ir užtruks visų mėnesį. Juose 
dalyvauja visi Jungtinių Tautų 
nariai.

Pasitarimų tikslas — atlikti pa
rengiamuosius darbus konferen
cijai, įvyksiančiai šiemet birželio 
mėnesį Rio de Janeiro mieste, 
Brazilijoje. Tų konferencijų 
sušaukti nutarė Jungtinių Tautų 
Generalinė Asamblėja prieš ket
verius metus. Tada buvo priimta 
rezoliucija, pagal kurių Jung
tinėms Tautoms pavesta suorga
nizuoti konferencijų 1992 m. va
sarų. Joje planuojama aptarti 
bendrų veiklų, norint išsaugoti 
jautrių žemės aplinkų nuo kenks
mingo industrinio vystymosi ir 
teršimo pavojingomis medžiago
mis.

Atsižvelgiant į didėjantį pavo
jų žemės ozono sluoksnio likimui 
ir vadinamo žemės “šiltnamio 
efekto” galimas pasekmes, iš 
konferencijos tikimasi didelio 
akstino naujiems tarptautiniams 
susitarimams, kurie nustatytų 
nesaikingų prekybinį vystymąsi.

Tai jau ketvirtas kartas, kai 
Jungtinių Tautų specialistai da
lyvauja aplinkos apsaugos dar
buose. Nuo 1990 m. įvyko trys 

dentus su naująja ketvirtatonių 
komponavimo technika, pradėjo 
jų dėstyti Klaipėdos konservato
rijoje, kur dėstė ir kitus dalykus, 
Kačinsko pastangomis 1937 m. 
Lietuva, pirmoji iš Baltijos val
stybių,tapo Tarptautinės šiuolai
kinės muzikos draugijos (SIMC) 
nare.

Moderniosios krypties atstovo 
kompozitoriaus Kačinsko kūryba 
užima vieną ryškiausių vietų lie
tuvių muzikos raidoje, pratur
tindama ir pagyvindama jos pa
noramą. Kai pokario Lietuvoje 
ideologinė propaganda skatino 
kurti politizuotą, (t. p. literatūrą 
ir muziką), tuo pačiu vykstant 
meniniam nuopoliui, išeivijos 
lietuviai kūrė Vakarų menų ly
giu. Kačinsko kūrinių gausi įvai
rovė — dainos, choralai, mišios, 
motetai, kamerinės ir simfo
ninės muzikos opusai atspindi 
kompozitoriaus talento mastą ir 
gilumą.

Išėjęs į pensiją, kompozitorius 
Kačinskas vargoninkauja Bosto
ne Šv. Petro lietuvių bažnyčioje, 
vadovauja bažnyčios chorui ir 
kuria kompozicijas. Jo ir žmonos 
Elenos namuose So. Bostone 
muzika nenustoja skambėti.

Iš savo kelionės į Lietuvą 

tokie pasitarimai. Pirmasis buvo 
Genevoje, po to — Kenijoje ir 
Xew Yorke, ir dabar — vėl New 
Yorke.

Šįkart ekspertams per mėnesį 
laiko teks peržiūrėti 700 pusla
pių darbotvarkę ir daugelį rezo
liucijų projektų, kuriuos prisieis 
suderinti ligi birželio mėnesio. 
Europos Bendrijos ir pačios kon
ferencijos rengėjų paramos dėka 
Lietuvos atstovas dalyvauja pir
mų sykį.

Pasibaigus posėdžiams Jung
tinėse Tautose, Lietuvos eksper
tas grįš į Vilnių ruoštis pačiai 
konferencijai Rio de Janeiro, kur 
dalyvaus oficiali Lietuvos dele
gacija. Jos sudėtis bus nustatyta, 
ekspertui sugrįžus iš New Yorko 
pasitarimų.

NASHUA, NH
Pirminiai rinkimai ir Vasario 16

Nashua, NH. — Kas ketvirti 
metai apie New Hampshire 
valstijos pirminius rinkimus kal
ba visa Amerika. Šiais metais per 
100 prezidentinių kandidatų, su
mokėję po 1000 dolerių už regi
stracijų, plakė vienas kitų, 
norėdami pavilioti mažos valsti
jos balsuotojus. Per porų sa
vaičių prieš vasario 18-tų, pirmi
nių rinkimų dienų, kandidatus 
galėjai sutikti, sveikinti ir klau
sytis jų kalbų viešbučių salėse, 
mokyklose, restoranuose, pri

Kačinskas pernai parsivežė 
Klaipėdos konservatorijos spe
cialų užsakymą keturių dalių 
kompozicijai chorui ir orkestrui, 
skirtą miesto 750-osioms 
įkūrimo metinėm. Kūrinys turi 
būti užbaigtas šiemet gegužės 
mėn.

Dirbdamas labai intensyviai, 
kompozitorius apie savo naują 
kūrinį išsireiškė: “Mano kantato
je modernios muzikos temos 
jungiasi su tradicine lietuvių 
liaudies muzika. Istorinis kūri
nio tekstas gerai tinka senoms 
patriotinėms legendoms ir šių 
dienų įvykiams atpasakoti. Per 
amžius Lietuva patyrė daug įsi
brovėlių armijų”.

Dvidešimtojo amžiaus Lietu
vos istorijos, jos dramatinio liki
mo liudininkas, žymusis kompo
zitorius Kačinskas kantatos mu
zikoje perteikia savo išgyvenimų 
pasakojimą.

Liuda Ziaugrienė

“Berklee News išleido net 
trijų puslapių aprašymą, pava
dintą “Retired Berklee compo- 
ser to receive top honor at Fe- 
bruary Lithuanian Independen- 
ce celebration”. Jame ir rašoma, 
kad kompozitorius, dirigentas ir

Dr. Rimvydas Andrikis

vačiose rezidencijose ir gatvių 
sankryžose.

Pagaliau, artėjant balsavimo 
dienai, iš demokratų partijos iš
ryškėjo penki kandidatai, o iš re
spublikonų — du. Kalbėdami 
apie pašlijusių ekonomikų, jie 
kryžiavojo prezidentų Bushų, 
nesutardami tarpusavyje kokio
mis priemonėmis tų ekonomikų 
pataisyti. Kalbant apie preziden
to užsienio politikų, atrodo, nie-
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išėjęs į pensiją Berklee muzikos 
kolegijos profesorius Jeronimas 
Kačinskas esąs pakviestas į savo 
gimtąją Lietuvą atsiimti jam pa
skirtosios premijos už kompozi
ciją ir kad ta premija bus įteikta 
Lietuvos nepriklausomyės 
minėjimo šventėje.

Tai būtų jau antroji kompozi
toriaus kelionė į Lietuvą. Jis pir
mą kartą, po 47 metų nebuvimo, 
lankėsi pernai spalio mėnesį.

Biuletenyje rašoma ir apie tai, 
kaip svetingai Kačinskas buvo 
sutiktas Lietuvoje ir kiek dėme
sio jam skyrė publika, spauda ir 
TV. Kompozitorius turėjo pro
gos Lietuvoje susitikti su savo 
profesijos draugais, giminėmis ir 
pažįstamais bei aplankyti vieto
ves, kurių jam neteko matyti nuo 
karų pradžios.

Toliau pasakojama apie tai, 
kaip Jeronimas Kačinskas su 
savo žmona Elena pabėgo nuo 
komunizmo, kaip kūrėsi užjū
riuose, sustojama ties Kačinsko 
darbu So. Bostono Šv. Petro lie
tuvių parapijos bažnyčioje ir jo 
19 metų veikla Berklee kolegijo
je, kur jis dėstė dirigavimų ir 
kompoziciją. Su didele šilima 
rašoma apie jo darbą ir santykius 
su profesūra ir studentais.

— Lietuvių Fondas suorgani
zavo Lietuvos Valstybinės ope
ros solistų — Irenos Milke
vičiūtės ir Vaclovo Daunoro bei 
pianisto Roberto Bekionio kon
certų serijų: Detroit — kovo 1 
d., Gleveland — kovo 8 d.. Chi- 
cago — kovo 15 d., New York 
— kovo21 d.. Baltimore — kovo 
29 d., St. Petersburg — ba
landžio 2 d., Los Angeles — ba
landžio 5 d.

— Dr. Edvardas J. Jansonas, 
F. Mandeikio palikimo tvarkyto
jas, praneša, kad 1991 m. 
gruodžio 30 d. data išrašytas 
$75,000 čekis padidina prie Lie
tuvių Fondo įsteigtų Felikso ir 
Marijos Mandeikių stipendijų 
fondų iki $225.(XX).

— LSS prityrusių skautų ir 
skaučių skyriai praneša, kad 
gegužės 23-24 dienomis Daina
voje šaukiamas sąskry dis “į ateitį 
su meile”. Sąskrydyje taip pat 
dalyvauja skautininkų, vyčių ir 
vyr. skaučių bei budžių ir ginta- 
rių skyriai.

— JAV LB Švietimo taryba 
praneša, kad paskelbti rašinių 
piešinių ir “Lietuvos Vaikų vil
ties” rašinių konkursai yra 
pratęsiami iki kovo 18 d. Šių 
metų piešinių konkurso komisiją 
sudaro Vida Brazaitytė. Rima 
Polikaitytė ir Ramona Stepona
vičiūtė. Turint klausimų, pra
šom kreiptis į Švietimo tary bos 
pirm. Reginą Kučienę tel. 312- 
778-0358.

— Draugo koncertas Chica- 
goje, Marijos aukštesniosios mo
kyklos salėje, įvyks balandžio 4 
d. Dainuos “Volungės" choras iš 
Toronto, Kanados. Chorui vado
vauja muz. Dalia \ iskontienė.

— Stasio Lozoraičio, Lietuvos 
ambasadoriaus Amerikai, adre
sas yra toks: Lithuanian Embas- 
sy, 2622 16th Street X.\V . M a- 
hington, DC 2(XX)9. Telef. 202 
234-5860.

— JAV LB dabartinės tarybos 
prezidiumo pirmininkas yra \ y- 
tautas Kamantas (185) Skyvievs 
Dr., Sparta, MI 49345. relei. 
616 887-1436. Fax 616 887- 
8989), vicepirmininkai — dr. 
Vytas Narutis ir Birutė Vilu- 
tienė, sekretorės — Svajonė Ka- 
relytė ir Gražina Kamantienė.

— JAV LB naujos Krašto val
dybos būstinės adresas: 2715 E. 
Allegheny Avenue. Philadel- 
phia, PA 191.34

— Chicagos lietuvių opera 
1992 metais statys C.. Verdi ope
rą Otelio. Spektakliai vyks ba
landžio 26 d. ir gegužės 2 d. 
Morton mokyklos auditorijoje

— Gavėnios metu dvasinio 
ugdymo programos Putnamo so
dyboje: kovo 20-22 dienomis 
kun. K. Trimakas, kovo 28-29 
dienomis sės. Ona Mikailaitė. 
balandžio 11-12 kun. K. Puge- 
vičius. Informacijai: Sės. Palmi
ra, 600 Liberty Hwy. Pntnam. 
CT 06260. Telef 203928-795.5.

— Hartford, CT, organizuo
jamas autobusas į Chicagoj įvyk
siančią tautinių špkių šventę. 
Dėl informacijos «ka.nbinti Da
nutei Grajauskienei. Jos telef. 
658-6452.



50 METŲ TARP KOVARSKO IR SUNNY HILLS
J. IR B. ČEPUKŲ VEDYBŲ SUKAKTIS

Sekmadienį, 1992 m. vasario 
9 d., iškilmingomis pamaldomis 
Sunny Hills, FL, Sv. Teresės 
bažnytėlėje ir puota parapijos 
salėje atšvęsta Julijos ir Balio Ce- 
pukų auksinė vedybų sukaktis.

Mišias koncelebravo keturi 
kunigai: I. Gedvilą, L. Mustei
kis, F. Szczykutovvicz ir E. 
Schlachtmann. Lietuviškai pa
mokslų pasakė I. Gedvilą o an
gliškai — kleb. F. Szczykuto- 
wicz, nes sklidinoje bažnytėlėje 
dalyvavo daug lenkų, vokiečių, 
italų, aplamai — amerikiečių. 
Skaitymus atliko buvęs newyor- 
kietis A. Strazdis.

Keletu skambių giesmių gie
dojo Antros jaunystės choras, o 
Veni Creator — vyrų trio (V. 
Macys, A. Strazdis, A. Vėla- 
vičius). Vargonais grojo muzikas 
V. Mamaitis.

Julija, dėvinti elegantiškų 
šviesiai rausvų suknutę, ir Balys, 
su baltu smokingu, altoriaus 
papėdėje atnaujino amžinos 
meilės priesaikų, ir abudu buvo 
apdovanoti ilgu, plonu medžio 
kryželiu su dviem žiedais. Visi 
maldininkai gavome po specialų 
mišiolėlį su jubiliatų nuotrauko
mis, vedybų data ir glausta infor
macija.

į puotų 2 vai. susirinko dau
giau kaip šimtas kviestų svečių. 
Čia programai energingai vado
vavo Kl. Žukauskas. Prie durų 
su vynu, duona ir druska jubilia
tus pasitiko svočia V. Dėdinienė 
bei svotas V. Labutis, o prie 
garbės stalo palydėjo ir pamergė 
B. Labutienė bei pabrolys V. 
Dėdinas, Balio krikšto sūnus.

Po pabrolio šampano tosto, 
jauniesiems lietuviai giedojo “Il
giausių metų”, lenkai “Sto lat”, 
visi’ kiti — “Happy Anniversa- 
ry”. Sveikinimo kalbelėmis pra
bilo kleb. F. Szczykutovvicz, 
kun. L. Musteikis, Antros jau
nystės choro vardu V. Macys (jis 
su Elena Lukiene įteikė ir ben
drų choristų dovanų), LB Sunny 
Hills apylinkės vardu pirm. A. 
Vėlavičius, draugų vardu V. Dė
dinienė, su Čepukais 40 metų

Killing After Birth 
Is Called ‘Murder’
Before
Birth.
Itls 

Called 
‘Pro-Choice’

Strange! 

KELIONĖS J LIETUVĄ 
1992

bendravusi Nevv Yorke ir čia. 
Apie 20 sveikinimų gauta laiš
kais, telegramomis, įskaitant ir 
Tallahassee-Pensacola vyskupo 
John Smith, Julijos brolių bei se
serų iš LietuVos, draugų iš New 
Yorko ir kitur.

Sveikinimus skaitė, arba bent 
siuntėjus įvardijo O. Adomai
tienė. Trys gražiabalsės ponios: 
O. Adomaitienė, G. Beleckienė 
ir E. Zebertavičienė įspūdingai 
sudainavo komp. Alg. Raudoni
kio dainų, prieš tai E. Zeberta- 
vičienei atlikus deklamacinį 
įvadų.

Paskutinį žodį tarė Julija Če- 
pukienė. Savo ir Balio vardu ji 
džiaugsmingai dėkojo visiems 
puotos dalyviams ir kvietė 
vaišintis, linksmintis, ilgai nesi- 
skirstyti.

Gero takto amerikiečių orke
strui grojant, iki sutemų sukosi 
poros. Vienu metu turėjome 
daug juoko sukėlusių staigmenų. 
Orkestrui maršų plėšiant, atžy
giavo gal šešių ir pusės pėdų 
ūgio, stambių kaulų “jaunoji” ir 
smulkutis, juodais ūseliais “jau
nikis”. Jiedu gestais kvietė 
svečius kartu aplink salę mar- 
šuoti, ir daug porų pakluso. Pan
tomima “jaunieji” suvaidino ke
lis amerikietiškų vestuvių epizo
dus. Aišku, “jaunąja” pabuvo iš
skirtinai stambus vyras, o “jau
nuoju” — smulkutė, trapi pa
nelė...

Turėčiau pacituoti kai kurių 
sveikintojų mintis, ryškinančias 
jubiliatų asmenybes, bet rašinys 
perdaug nusitęstų, juoba kad 
dar turiu glaustai papasakoti, 
kaip jaunavedžiai gyvenimų 
pradėjo, kokiais keliais nuo Ko- 
varsko iki Sunny Hills keliavo.

Balys Čepukas gimė Ameriko
je, Clevelande, su tėvais grįžo 
Lietuvon į Anykščių apylinkę, 
užaugęs ūkininkavo. Važinėdavo 
gražiais arkliais arba motociklu, 
grojo akordeonu. Už 17 km, 
Dvareliuose, netoli Kovarsko, 
Ukmergės aps., augo Julytė 
Pačinskaitė. Iki 16 m. mokėsi, o 
po to tėveliai ėmė rinkti jauni

kius. Šalia Balio, buvę dar trys 
kandidatai. Baliui nesiskubi
nant, žiemos popietę atvažiavę' 
kito piršliai ir sutarę. Su tėvais, 
ne su Julyte. Piršlių įkandin, ir 
ji iš trobos, į šaltų mėnesienos 
naktį, maldoj kalbėtis su Švč. 
Marija, prašyti, kad Baliukas iš-r 
gelbėtų. Stebuklas įvykęs: tų 
patį vidurnaktį Balys arkliu 
atvažiavęs per gilų sniegų, prisi- 
beldęs į trobų, visus sukėlęs, pa
prašęs Julytės rankos. Vestuvės 
Kovarsko bažnyčioje įvyko 1942 
m. vasario 14 d. Karui siaučiant, 
tad be didelių iškilmių, bet kupi
nomis širdimis džiaugsmo ir 
meilės.

Lietuvon grįžo bolševikai. • 
Balį — amerikonų laikė šnipu, 
nepatikimu. Jis slapstėsi. Išėjo 
partizanauti. Partizanavo ir jos 
broliai. Visus ji ilgai slėpusi 
žeminėse, maitindavusi. Brolį 
Bronislavų beveik trejus metus! 
Paskelbus reabilitacijų, keliems 
pabuvusi tarpininke, valdžios 
pažymėjimus pristatydama, kad 
su jais pakeistų gyvenvietę ir įsi
darbintų.

Sužinoję, kad Lenkijoje veikia 
JAV konsulatas, abu ten tuščio
mis rankomis pabėgę ir atsiradę 
Varšuvoje 1946 m. gegužėje. 
Per didelius vargus Baliui pasi
sekę Amerikon išvykti 1950 m. 
kovo 10 d. Atsisveikinant krauja
vusi širdis, nes nežinoję, ar be
susitiks. Nuo JAV konsulato jų- 
gainiodavę arba suimdavę ir gra
sindavę Sibiru. Vis dėlto, po 
daugelio kryžiaus kelių ir areštų, 
pavykę: 1957 m. rugpjūčio 9 d., 
tad po beveik pusaštuntų metų, 
išleidę ir jų.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
(atkelta iš 4 d.sI.)

Beach, FL; V. Raulinaitis, St. 
Petersburg Beach, FL; P. A. 
Miksys, West Palm Beach, F L;
I. Budrys, Peoria, IL; Rev. I. 
Urbonas, Gary, IN; Kristina Kir- 
kyla-Masterson, Brigton, MA; 
Vale Sniuolis, Brockton, MA; Ja- 
rema E. Wolosenko, Brookline, 
MA; E. Bliudnikas, Centerville, 
MA; A. Šimėnas, Dorchester, 
MA; F. Averka, South Boston, 
MA; J. Baksys, South Boston, 
MA; J. Dionas, Westfield, MA;
J. Radas, Livonia, MI; J. Serafi
nas, Elizabeth, NJ; K. Juzaitis, 
Hoboken, NJ; M. Kvedaras, Ise- 
lin, NJ; Ann Sluzas, Kearny, NJ; 
Aldona Zaunius, Weehawken, 
NJ; V. Senken, Brooklyn, N Y; 
J. Alekna, Elmond, NY; Adele 
Kizis-Kisus, Flushing, NY; K. 
Mitinąs, Fremont Center, N Y; 
Veronica Kazlauskis, New Hyde 
Park, NY; Albinas Elskus, Nevv 
York, NY; B. Garunkstis, Rego 
Park, NY; B. Bartkus, Richmond 
Hill, NY; J. Petniunas, Rich
mond Hill, NY; R. Šidlauskas, 
Richmond Hill, NY; S. Ilgūnas, 
Rochester, N Y; Marie Gludą, 
Rockville Center, N Y; Elena Ur
baitės, Wantagh, NY; Ona Ka- 
das, VVoodhaven, N Y; K. Sko-

1992 vasario 16 d. minia džiūgauja Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje. Nuotr. Viktoro 
Kapočiaus

Balys buvo įsikūręs New Yor
ke. Abu įsijungė į lietuviškas 
draugijas, bažnytinius ir kitokius 
chorus. Su visais lietuviais daly
vavę 1964 m. Pasaulinėje paro
doje. Raišų palavinusi pas muz. 
Aleksų Mrozinskų, Julija attikda
vusi solo partijai bažnyčioje, ve
stuvėse. Kai apsigyveno Sunny 
Hills ir steigėsi muz. V. Ma- 
maičio vadovaujamas Antros jau
nystės choras, jiedu su Baliu 
įstoję vieni iš penkių pirmųjų. 
Po to choras pamažu augęs.

Jubiliatus sveikindamas, kleb. 
F. Szczykutovvicz nusistebėjo jų 
energija, gyvybingumu, o ypač 
Julijos jaunatviška išvaizda: šve
nčia 50 metų vedybų jubiliejų, 
neatrodydama, kad išvis tiek 

- amžiaus metų turi. Su tuo visi 
.. galime sutikti ir palinkėti, kad 

dar daugelį metų jiedu sveiki, 
linksmi, laimingi kartu gyventų!

Alfonsas Nakas

beika, Woodhaven, N Y; Matt- 
hew Kairys, No. Providence, 
RI.

Po 8 dol.: Sophie Radę, Mel- 
boume, FL; C. Surdokas, Balti- 
more, M D; B. Sudžinskas, Hel- 
lertovvn, PA.

Po 7 dol.: J. Sciukas, Seym- 
nour, CT; J. Giedraitis, St. Pe
tersburg Beach, FL.

Po 6 dol.: Vijolė Tamoshunas, 
Hartsdale, NY; E. D. Barzovv- 
skas, White Plains, NY.

Po 5 dol.: Stella Bajalis, Los 
Angeles, CA; V. Čekanauskas, 
VVestlake, CA; Liuda Gude
lienė, Cos Cob., CT; Elizabeth 
Navikas, East Hartford, CT; 
Beatriče Jursch; Fairfield, CT; 
A. P. Mazalas, Hartford, CT; 
Aušra Sarpalius, Hartford, CT; 
J. Balčiūnas, Nevv Britain, CT;

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

\ KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

Rev. A. Karalis, Nevv Haven, 
CT; J. Lukas, Nevv Haven, CT; 
Mary Johnson, Putnam, CT; J. 
Bružas, So. Woodstock, CT; Z. 
Delinikaitis, Waterbury, CT; A. 
R. Igaunis, Waterbury, CT; V. 
Sakas, Lake Worth, FL; Valerija 
Vaich, Largo, FL; J. Maurukas, 
Miami, FL; P. Rudaitis, Miami, 
FL; Leontina Jankauskienė, St. 
Petersburg Beach, FL; M. O. 
Jurgutis, St. Petersburg, FL; L. 
A. Siemaska, Rosvvell, GA; E. 
Katilienė, Chicago, IL; A. Gi- 
niotis, Chicago, IL; J. Tricis, 
Chicago, IL; J. Baužys, Orland 
Park, IL; C. P. Satkevvich, Fair- 
way, KS; Albina ir P. Vance, 
Kennebunk, ME; Elena Dam- 
briunas, Brentwood, M D; A. 
Vaičiulaitis, Bethesda, M D; A. 
Austras, Braintree, MA; Dan
guolė Kasper, Brockton, MA; 
Stella Šlapelis, Centerville, MA; 
A. Dėdinas, Greenfield, MA; J. 
Davis, Smyma Mills, M E; C. J. 
Bazikas, Worcester, MA; R.
Pakaitis, Worcester, MA; Irene kiekvienų aukų nuoširdžiai dėko 
Savickas, Worcester, MA; Iza

bele Pacukevičienė, Nashua, 
%H; Schuyler Savings Bank, 
Tvearny, N J; Aldona Šileikaitė- 
Balodis, Marlton, NJ; G. Surde- 
nas, Tumersville, N J; Izabele 
Bertasius, Williamstown, NJ; B.
Babušis, Atlantic Beach, NY; S. 
Mazilis, Fishkill, NY; V. Alonis, 
Florai Park, NY>A. Landsber
gis, Freeport, N Y; M. Jasenas, 
Jackson Hts, NY; A. Beard, Nevv

Paltz, NY; A. Arūnas, Woodha- 
ven, NY; Rev. J. Angelaitis, 
VVindsor, OH; Rev. T. Burkaus- 
kas, Doytovvn, PA; V. Viliamas, 
Springfield, PA.

Po 3 dol.: Rita A. Bagdonas, 
Ormond, Beach, FL; T. Vitkau
skas, Brockton, MA; J. Spakevi- 
cius, Westwood, MA; K. Ado
mavičius, VVest Boylston, MA; 
Helena Dousa, Watertown, 
MA.T. A. Ramon, Staten Island, 
N Y; T. R. Mažeika, Devon, PA.

Po 2 dol.: Pauline Ambrose, 
Hartford, CT; V. Kaupas, Con- 
cord, N H; A. Strazdas, Roselle, 
NJ; Zhanna Shiuma, Brooklyn, 
N Y; Pulkerija Turulis, Cleve- 
land, OH; C. J. Drazdauskas, 
Moscovv, PA.

Kiekviena auka yra didelė pa
galba “Darbininkui”. Laikraščio 
ateitis priklauso nuo aukotojų 
dosnumo. Vien iš prenumeratos 
būtų neįmanoma išsilaikyti. Už

jame.
Darbininko Administracija

Specialistė
— Girdėjau, jūsų duktė jau 

mokslus baigė. Tai agronome da
bar!

— Taip,
— Ir kur dirba?
— Mieste. Daržovių parduo

tuvėj.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės j Susivienijimo Centru, P. O. Box 32, Wilkes-Barre, 
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo 
direktorių Jonų A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų 
tel. 516 261-3797, ofiso tei. 718 847 - 2686.

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

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

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

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

HELP WANTED

♦ EARN EXTRA INCOME * 
Eam $200 - $500 weekly mailing 
travel brochures. For Informa
tion send a stamped addressed 
envelope to: Galaxy Travel, Ine. 
P. O. Box 13106, Silver Springs, 
M D 20911-3106.

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

THUR — 
FRI — 
SAT —

MON -
TUES - 
WED -

9:00-3:00
9:00-3:00
9:00-3:00

9:00-7:00
9:00-3:00 
9:00-12:00

CHICAGO]: 2615 W. 71st Street, Chicago, IL60629 312-737-2110

FLORIDOJ: 400 70th Avė., St. Petersburg Beach, FL 33706 813-367-6304

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

VYTIS TRAVEL, Ine.
2129 Knapp St. 

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

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

DEXTER PARK PHARMACY Bį 
Wm. An&stasL B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street) 

VVoodhaven, N.Y. 11421 
iV JBC DŪLI V utt

296-4130

Taupymo sąskaitos ir certtfikatai, įvairios 
paskolos, VISA kortelės Ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos tkjy00,000 dol.'



MIRĖ ŽURNALISTAS 
ANTANAS GRINIUS

DETROIT, MI

Nuo širdies smūgio sausio 10 
d. mirė namuose uolusis Detroi
to žurnalistas Antanas Grinius. 
Velionis buvo gimęs 1906 m. 
lapkričio 5 d. Ukmergės krašte. 
Buvo Lietuvos kariuomenės pu
skarininkiu, krautuvės vedėju, 
buhalteriu, pabėgėliu Vokietijo
je, Fordo fabriko darbininku 
Detroito priemiesčiuose, pensi
ninku, ir iš pomėgio nepailstamu 
žurnalistu plačioje lietuvių spau
doje.

Nubudime paliko žmoną Jad
vygą Detroite, dvi seseris Lietu
voje ir ten kitas gimines, ir visą 
skaitančią lietuvišką visuomenę, 
kuri sužinodavo apie Detroito ir 
VVindsoro lietuvių gyvenimą iš 
jo korespondencijų.

Detroitas turėjo ir tebeturi ak
tyvius korespondentus, būtent 
Mariją Sims, Vladą Selenį, Joną 
Gaižutį, Antaną Musteikį, Joną 
Švobą, Viktorą Perminą, Vladą 
Mingėlą (jau mirusius), gyvus 
Stasį Garliauską, Vladą Paužą, 
Floridon išsikėlusį Alfonsą 
Naką. Tačiau tarp jų visų išskir
tinę vietą turėjo Antanas Gri
nius. Jis rašė apie visus ir visur 
faktiškai ir išsamiai. Tokiu būdu 
galima teigti, kad jis parašė De
troito ir Windsoro lietuviško pa
saulio istoriją, neaplenkdamas ir

MIRĖ KUN. ANTANAS MASAITIS
Kovo 1 d., po trumpos ligos, ■ 

Mary Immaculate ligoninėje Ja- 
maicoje, NY, mirė kun. Antanas 
Masaitis, 74 metų, kunigu buvęs 
48 metus.

Velionis buvo gimęs 1917 
m.rugpjūčio 15 d., Brooklyne. 
Čia jis augo ir mokėsi, baigė Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo kuni
gų seminariją Huntingtone, 
Long Island, NY, kunigu įšven
tintas 1943 m. balandžio 27 d.

Pirmoji jo kunigavimo vieta 
buvo Angelų Karalienės lietuvių 
parapija Brooklyne. Čia jis vika
ravo nuo 1943 iki 1950 metų. Pa
skui vikaravo bei klebonavo įvai
riose amerikiečių parapijose. 
1979 m. pasitraukė iš klebono 
pareigų Šv. Gabrieliaus parapi
joje ir apsigyveno Šv. Tomo 
Apaštalo parapijoje VVoodhave- 
ne, NY. Čiajis buvo tik vikaru.

Šią bažnyčią lanko gana daug 
lietuvių, ir visi jį gerai prisime
na, po pamaldų pasikalbėdavo 
prie bažnyčios. Lietuviškai gerai 
kalbėjo, mėgo lietuvių drau
gystę, jiem patarnaudavo.

1988 m. pasitraukė į pensiją. 
Tam tikrą laiką dar gyveno tos 

A. A.
TUREI HASSELBERGUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmonę Janinę, Algį 
Brazinskę bei jo šeimę ir kartu liūdime.

Sofija Plechavičienė 
su dukra

A. A.
KPT. v. s. PETRAS JURGĖLA, 

lietuviu skautijos įkūrėjas, savanoris-kūrėjas, gimęs 
1901 m. rugsėjo 30 d. Jersey City, N J, mirė 1992 m. 
vasario 19 d. Ellensville, NY, ligoninėje. Palaidotas St 
Charles kapinėse, Ll, NY.

Nuoširdžiai dėkojame vysk. Pauliui Baltakiui, 
OFM, Ir OLPH parapijos kunigams už maldas šerme
ninėje, bažnyčioje ir kapinėse; Lietuvos ambasadoriui 
prie Jungtiniu Tautu Anicetui Simučiui, LKVS Ra
movės NY sk. pirm. Aleksandrui Vakseliui, LŠSI S. 
Kudirkos kp. pirm. Kęstučiui Miklui, skautu atstovams 
v. s. Lilei Milukienei ir v. s. Alfonsui Samušiui už šer
meninėje pasakytas kalbas ir užuojautas; visiems 
skautams ir skautėms, palydėjusiems Velionj j kapi
nes, paskutinj kartę savo Pirmūnui tarusiems “Vis 
budžiu”; už Seserijos gražias gėles; aukojusiems LS 
Fondui ir įvairiais būdais Išreiškusioms užuojautę.

Sūnus Vytautas ir šeima

mažesnių parengimų, išvykų, 
paskaitų. Tik vietinis asmuo te
supras tą didelį nuostolį, nete
kus geraširdiško ir visuomet be
sišypsančio Antano Griniaus.

Sausio 12 d. Šv. Antano para
pijos salėje įvyko Klaipėdos atva
davimo 69 metų sukakties ir 
1991 m. sausio 13 d. žudynių Vil
niuje minėjimas, surengtas sava- 
norių-kūrėjų, ramovėnų, St. 
Butkaus šaulių, Švyturio jūrų 
šaulių ir birutiečių. Paskaitą 
skaitė veiklus Lietuvių Šaulių 
Sąjungos Išeivijoje pirmininkas 
Mykolas Abarius. Jis daug kartų
lankėsi Lietuvoje ir iš savo patir
ties skatino žmones remti atsi
statančių Lietuvą ir jai neprie
kaištauti Jis puikiai užbaigė savo

Mirė Juozas Dačinskas
Netekome šviesaus profesio

nalo, švytėjusio Bostono lietu
viškos veiklos padangėje. Didelė 
ir liūdna netektis.

Sausio 26 d., po ilgesnio nega
lavimo, mirė dipl. inž. Juozas 
Dačinskas, kuris savo gyvenimu 
ir profesija buvo vienas iškiliųjų 
pavyzdžių inžinierių tarpe.

Jis baigė 1932 m. Vytauto 
Didžiojo universitetą, Techni
kos fakultetą, gaudamas diplo
muoto statybos inžinieriaus Van
dą. Nuo pirmųjų žingsnių profe- 

Kun. Antanas J. Masaitis

parapijos klebonijoje. 1989 m. 
persikėlė į kunigų poilsio namus 
Douglaston, NY.

Palaidotas kovo 5 d. iš Šv. 
Tomo Apaštalo bažnyčios. Lai
dotuvėm vadovavo Brooklyno 
vysk. Thomas V. Daily. Dalyva
vo daug kunigų amerikiečių ir 
visi apylinkės lietuviai kunigai. 
Palaidotas Šv. Jono kapinių ku
nigų skyriuje Middle Village, 

kalbą, iškeldamas Antaną Grinių 
kaip šaulio pavyzdį — niekuo
met nepavargstantį ir nepasen- 
stantį. Salėje žmonės pasigedo 
Antano Griniaus su savo užrašų 
knygute.

Sausio 13 d. vakarą Zaparac- 
kienės laidotuvių namuose su
kalbėtas rožančius ir įvyko atsi
sveikinimas, kuriame prisimini
mo žodžius tarė Vytautas Kut- 
kus, Lietuvių žurnalistų sąjun
gos vardu, Mykolas Abarius, Ed
vardas Milkus, St. Butkaus šau
lių vardu. Salėje buvo labai daug 
žmonių.

Sausio 15 d. įvyko pamaldos 
Šv. Antano bažnyčioje. Karstas 
nulydėtas į Šv. Kapo kapines 
Southfielde. Didelis sniegas ap
dengė Detroitą.

Sudiev, Antanai Griniau...
Saulius Šimoliūnas

siniame gyvenime užėmė vado
vaujamas pareigas, pradedant 
Kėdainių miesto ir apskrities 
inžinieriaus, vėliau — Žemės 
Banko Statybos Skyriaus vedėjo, 
1939 m. Klaipėdos Statybos B- 
vės direktoriaus. Prieš pasi
traukdamas iš Lietuvos, vadova
vo Bendrovei “Statyba” firmai, 
apėmusiai beveik visos Lietuvos 
milžiniškas statybines parangas 
— industrinės ir komunalinės 
statybos.

Atvykęs į Ameriką, 1949 m. 
apsigyveno Bostone ir iki pensi
jos dirbo vietinėje tarptautinio 
masto staty bos firmoje. Be pro
fesinio darbo, velionis aktyviai 
dalyvavo ne tik išeivijos inžinie- 
rių-architektų organizacinėje 
veikloje, bet ir Bostono lietuvių 
bendruomenės kultūriniame 
darbe.

IS JAV LB NEVV YORKO 
‘ “APYGARDOS POSĖDŽIO

LB Nevv Yorko apygardos val
dyba posėdžiavo vasario 12 d., 
trečiadienį, Kultūros Židinio 
posėdžių menėje. Tai antras šios 
valdybos posėdis. į posėdį buvo 
pakviesti ir apylinkių pirminin
kai. Tas tikrai naudinga ir pra
sminga, nes į veiklą įtraukiama 
visa apygarda, ji išjudinama, su- 
dinaminama.

Posėdyje dalyvavo I-mos apy
linkės atstovas Bill Kurnėta, 
Bushvvicko apylinkės pirm. Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, OFM, 
Queens apylinkės pirm. Ramutė 
Česnavičienė, Great Necko apy
linkės pirm. Vytautas Žukas. 
Manhattano apylinkės pirmi
ninkė Jane Venckutė buvo pra
nešus, kad negalės dalyvauti. 
Apygardos valdyba dalyvavo pil
name sąstate.

Pradžioje sekretorė Malvina 
Klivečkienė perskaitė praeito

NASHUA, NH
(atkelta iš 5 psl.)

kas nežinojo, ar bent neišsitarė, 
kiek bilijonų reikia paruošti su
byrėjusios Sovietų imperijos 
sutvarkymui ar Izraelio ginklams 
ir statyboms okupuotose terito
rijose.

Lietuviams patiko Buchanano 
priekaištas prezidentui: kodėl 
Amerika delsė atsikūrusios Lie
tuvos nepriklausomybės pripa
žinimą?

Rinkiminiam šurmuliui pra
slinkus, New Hampshire lietu
viai Vasario 16-tąją paminėjo 
Našvėje, susirinkę Šv. Kazimie
ro bažnyčioje ir salėje vasario 23 
d. Tą dieną per pamaldas, pa
mokslą ir minėjimo invokaciją 
klebonas kun. J. Bucevičius pa
maldžiai prisiminė žuvusius pa
triotus ir lietuvių pastangas ko
voje už nepriklausomybę.

Parapijos salėje, sugiedojus 
abu himnus, susirinkusiems 
buvo pateikta turininga progra
ma. Istorinių įvykių kondensuo-

BOSTONE PAMINĖTA 
LIETUVOS LAISVĖS ŠVENTĖ

Vėliavos pakėlimas
Šventės nuotaika prasidėjo va

sario 14 d., kada pakelta Lietu
vos vėliava prie State House ir 
City Hali. Dalyvavo valstijos ir 
miesto atstovai, su lietuviais 
buvo latvių ir estų.

Councillor Albert O’Neill pa
sveikino susirinkusius su laisvės 
atgavimu, paskelbęs vasario 14- 
ąją nuo šiol lietuvių diena Bosto
ne. Senoji Lietuvos vėliava, kuri 
40 metų buvo keliama per Vasa
rio 16, simbolizavusi kovą už 
laisvę, pakeista naująja vėliava.

Juozas Dačinskas

Dideliame liūdesyje liko 
žmona Aldona, dukros Rūta ir 
Milda, sūnus Gintaras; jo profe
sijos kolegos ir veiklos bendra
darbiai.

Tikiu, velionis susilauks plate
snio ir išsamesnio nekrologo, ko
kio jis tikrai vertas.

Arch. Edmundas Arbas 
Santa Monica, CA.

posėdžio protokolą. Pirmininkas 
Kęstutis Miklas buvo vakary
kščiai grįžęs iš Floridos, trumpai 
papasakojo apie nuotaikas Juno 
Beach ir apylinkėje. Toliau su
pažindino su gauta korespon
dencija. Šokių šventės rengėjai 
prašo aukų — valdyba numato 
juos paremti.

Kovo 11 minėjimas

Aptarus talką, kurią valdyba 
suteiks Vasario 16 minėjimui 
Kultūros Židinyje vasario 16 d., 
ilgokai svarstyta, kaip paminėti 
kovo H-ąją. Kartais būna lengva 
užsimoti, bet, padėtį išanaliza
vus, susidaro sunkumų sumany
mus realizuoti. Toks minėjimas 
buvo projektuojamas surengti 
kovo 15 d. Pasirodo, kad kovo 
14 d. Queens apylinkės valdyba 
rengia estradinės solistės Nijolės 

(nukelta į 8 psl.)

tas apžvalgas perskaitė: lietuviš
kai — Julija Grauslytė-Emer- 
son, o angliškai — Danielius 
Žilionis.

Bostono vyrų sekstetas pasi
rodė su šmaikščių dainų pyne. 
Sekstete tik penki vyrai. Pernai 
rudenį mirė vieneto didysis šu
las Vytautas Eikinas, kuris sek
stetu rūpinosi nuo pat jo įsteigi
mo 1952 m. Tada seksteto orga
nizatorius kompozitorius Julius 
Gaidelis sudarydavo programas, 
kuriose dominavo jo kompozici
jos. Puikiai susirepetavę vyrai 
per daugelį metų buvo kviečiami 
į Amerikos ir Kanados miestų 
renginius. Šiuo metu jie galvoja 
apie debiutą Lietuvoje su estra
dine ir patriotine programa, ku
rioje jaustųsi išeivijos kompozi
torių kūryba skirtingose sąlygo
se.

Seksteto akompaniatorė ir 
pranešėja— Daiva Matulionytė.

Po programos, minėjimo tvar
kytojas Kazys Grauslys susirin
kusius pakvietė prie tradicinės 
kavutės.

K. Daugėla

įtvirtinančia atgautą laisvę ir ne
priklausomybę.

Iškilmingos pamaldos
Vasario 16 d., sekmadienį, Šv. 

Petro bažnyčioje mišias koncele- 
bravo kun. A. Kontautas ir kun. 
A. Baltrušiūnas. Vėliavas nešė 
lietuvių organizacijų atstovai, 
skaitinius skaitė A. Astravas ir 
dr E. Bubnys, giedojo sol. B. 
Povilavičius. Kun. Kontautas 
pasakė pritaikytą pamokslą.

Bostono Sendraugių draugijos 
ateitininkės suruošė kavutę.

Minėjimas Klube

1 vai. popiet Lietuvių Piliečių 
Klube prasidėjo pagrindinis 
minėjimas, trukęs beveik ketu
rias valandas. Jam vadovavo 
Gintaras Čepas ir Aidas Kup
činskas. ALTo garbės narys inž. 
Aleksandras Čaplikas pakvietė 
orga.nizacijų atstovus su St. Au- 
goniu priešaky atnešti vėliavas.

Po himnų, kun. Kontautas su
kalbėjo invokaciją. Moterų drau
gijos pirm. E. Vasyliūnienė pri
siminė už nepriklausomybę žu
vusiuosius. Uždegta simbolinė 
žvakė. Pagerbtas savanoris kūrė
jas St. Griežė-Jurgelevičius, pri
segant jam gvazdiką.

Bostono burmistro atstovas, 
Councillor Jim Kelley, perskaitė 
proklamaciją. Sveikino council
lor Albert O’Neill, latvių ir estų 
bendruomenių pirmininkai Vil
nis Berzins ir Jaak Juhansoo, ku
rie įteikė G. Čepui Latvijos ir 
Estijos vėliavas. Trijų Baltijos 
valstybių vėliavos visada bus 
kartu, švenčiant Lietuvos ne
priklausomybę ir kitomis progo
mis.

Pagrindinei programai “Kur 
mes buvom — kur mes eisim 
vadovavo JAV LJS vicepirm., 
Bostono skyriaus pirm. Regina 
Kulbytė.

Programos dalyviai Andrius 
Dilba, Sigutė Šnipaitė, Kristina 
Kirkilaitė, Rita Bobelytė-Kul- 
biienė pakaitomis skaitė praneši
mus apie Lietuvos nepriklauso
mybės išsikovojimą 1918 ir 1991 
metais. Bostono jaunimo veiklą, 
siekiant Lietuvai laisvės ir apie 
pasiryžimą dalyvauti Lietuvos 
atkūrime.

Jaunimas dėkojo vyresniajai 
kartai, laimėjusiai kovą už 
Tėvynės laisvę ir perdavusiai 
savo vaikams meilę ir ryžtą dirbti 
jos gerovei.

Gražiu padėkos žodžiu krei
pėsi į vyresniuosius jaunas diplo
matinės tarnybos atstovas Lietu
vos Ambasadoje VVashingtone. 
Gailius Draugelis. Būdamas 
asistentu ekonominiams ir pre
kybiniams reikalams, jis kalbėjo 
apie Lietuvos ekonominę ir poli
tinę padėtį.

Savanoris, 1918 m. kovų daly
vis, St. Griežė-Jurgelevičius pa
teikė keletą įžvalgių pastabų 
apie šiuolaikinę Lietuvą, žiūrint 
iš praeities ir ateities perspekty
vos.

“Jonio” koncertas
Vasario 15 d., šeštadienį, va

kare, Lietuvių Piliečių klubo 
salėje koncertavo kaimiškos mu
zikos ansamblis “Jonis", iš Šiau
lių. Programoje buvo daugiausia 
meno vadovo P. Trijonio, groju
sio gitara, sukurtos dainos ir tik 
keletas liaudies dainų. Salė buvo 
pilna.

Vakaro dalyviai šiltai priėmė 
juokus ir kiek modernizuotą kai
mo muziką, o šokių mėgėjai 
turėjo progos smagiai pasišokti 
iki vidurnakčio.

Renginį ir vaišes suruošė Klu- 
l>o draugija, pirm. Algis Skabei- 
kis.

“Atgimimo siena”

Kalbėtojų žodžiai buvo meniš
kai perpinti skaidrių vaizdais iš 
netolimos Lietuvos praeities ir 
Bostono jaunimo kultūrinio ir 
politinio gyvenimo, susišaukian

čio su įvykiais Lietuvoje.
Skaidrių programą paruošė 

Vytas Bazikas ir Antanas Kulbis, 
kurio sumontuotas laikraščių ir 
nuotraukų stendas “Atgimimo 
siena” ne tik atvaizdavo Bostono 
jaunimo ir visuomenės veiklią 
kovą už Lietuvos pripažinimą 
1990-1991 m. Pilkos spalvos 
kūrinys su spygliuotos vielos 
“stogu”, prieštankiniais ženklais 
ir vaikų piešiniais tarsi atkūrė 
betoninę "Atgimimo sieną”, ap
gynusią Lietuvos Parlamentą. 
Minėjimno dalyviai negailėjo 
plojimų už prasmingą jaunimo 
programą. Rezoliuciją, paruoštą 
Jaunimo Sąjungos, perskaitė 
Rūta Kalvaitytė.

Meninę dalį atliko Lituani
stinės moky klos mokiniai ir tau
tinių šokių grupė “Sambūris”.

Jaunimo minėjimas vyko I au
kšto salėje tuo pat laiku, kaip ir 
suaugusių. Šventinei programai 
vadovavo Daiva Matulionytė- 
De Sa Pereira, Birutė Ziau- 
grienė, Lina Subatienė, Naida 
Šnipaitė, Skautų Sąjunga.

Po minėjimo bendrą kavutę 
surengė ALTo Bostono skyrius, 
pirm. G. Čepas. Aukų rinkta 
LB, ALTui ir Lietuvos Ambasa
dai VVashingtone.

L.Ž.

ALIAS aukos
ALIAS Bostono skyriaus susi

rinkime vasario 7 d. Lietuvos 
Ambasados VVashingtone išlai
kymui, Lietuvos šalpai ir kitiems 
reikalams surinkta aukų iš viso 
$4550.

ALTui aukojo: K. Devenis 
$50, T. ir R. Stuopis $20, R. Vel
tas $25, J. Rasys $500. Iš viso 
$595.

Lietuvių Bendruomenei auko
jo: C. Mickūnas $100, J. Balčiū
nas $50, M. Žiaugra $50, J. Va- 
sys $100, A. Vasys $50. Iš viso 
$350.

Lietuvos Ambasadai VVa
shingtone aukojo: L. Rudžiūnas 
$100, V. Kubilius $100, A. Gir
nius $100, B. Veitas $1.50, J. 
Gimbutas $75, K. Devenis $250, 
R. Veitas $150, D. Ivaška $100, 
T. ir R. Stuopis $30, B. Marke- 
liūnas $50, V. ir L. Žiaugra $100, 
L. Grinius $25, D. Šatas .$150, 
J. Štuopis $100, J. Čereška $100. 
Euromedika-Bričkus $50, R. 
Veitas $25, J. Rasys $500, J. Da- 
brila $200, J. Vasys $100, A. Va
sys $50. Iš viso $2605.

Lietuvių Fondui aukojo: J. 
Rasys $.500.

Tautos Fondui aukojo: J. Ra
sys $500.

RENGINIAI

Balandžio 12 d., sekmadienį, 
3 vai.popiet Lietuvių Piliečių 
Klulx) 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 Lombardo įstaigoj, Ran- 
dofph.

Patarimas
Viena įkyri dama kartą Ber

nardą Shavv paklausė, kaip rei
kia rašyti, norint pasidaryti įžy
miu rašytoju.

— Iš kairės j dešinę, — atsa
kė Shavv.

Jam nereikalinga
Apdraudos agentas bando pa

siekti rašytojo kabinetą. Tar
naitė jį klausia:

— O kokiu tikslu norit pa
matyti poną?

— Noriu užrašyti jam gyvy
bės apdraudą.

— Nereikalinga. Ponas jau yra 
parašęs keletą knygų ir pasida
ręs “nemirtingas”.

Mandagumas
Moteris: Mūsų nauja kaimynė 

turi labai mandagų vyrą. Jis vi
sada, eidamas į darbą, ją pabu
čiuoja. Kodėl tu taip nepadarai? -

Vyras: Supažindink mane su 
ja — aš padarysiu.



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

“Darbininko” redakcija už skelbimų turinj neatsako 
ir jų kalbos netaiso.

Kultūros Židinyje šį savait
galį: kovo 14 d., šeštadienį, 7 
v.v. Nijolės Ščiukaitės estra
dinės muzikos koncertas. Rengia 
LB Queens apylinkės valdyba.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
ir Tėv. Jonas Bacevičius, OFM, 
vasario 27 - kovo 12 dienomis 
lankėsi Lietuvoje. Kelionės pa
grindinis tikslas buvo dalyvauti 
kovo 3 d. Vilniaus arkivyskupo 
Audrio Bačkio ingrese, kuriame 
buvo net 27 vyskupai. Vysk. P. 
Baltakis, OFM, atstovavo išeivi
jos katalikam. Tėv. Jonas Bace
vičius, OFM, — lietuviam pran
ciškonam. Be to, jie Lietuvoje 
atliko ir daugiau pastoracinių 
reikalų. Tėv. Bacevičius lankėsi 
Kretingoje, laikė įvairias pamal
das ir susipažino su 12 jaunuolių 
— kandidatų, kurie šį pavasarį 
atvyksta į Ameriką ir Kenne- 
bunkporto vienuolyne atliks vie- 
nerių metų naujokyną. Paskui 
jie grįš į Lietuvą. Tuo pačiu laiku 
Lietuvoje lankėsi ir prel. Vytau
tas Balčiūnas bei kun. Kazimie
ras Pugevičius, kuris ten dar pa
siliko ir išbus visą mėnesį.

Stasys Lozoraitis, Lietuvos 
ambasadorius VVashingtone, po 
mėnesio viešnagės sugrįžta iš 
Lietuvos ir kovo 18 d., trečia
dienį, dalyvaus Jungtinėse Tau
tose įvyksiančiame vakare. Jis 
pasidalins naujausiomis žinio
mis. Taip pat kalbės ir Lietuvos 
Misijos prie Jungtinių Tautų pa
tarėja Gintė Damušytė. Antroje 
dalyje Bard Associates prezi
dentė Krista Butvydas-Bard pra
neš apie privataus biznio galimy
bes Lietuvoje, o trečiojoje dalyje 
— Brown universiteto studentas 
Antanas Vainius parodys video 
juostos ištraukas iš įvykių Lietu
voje. Pradžia 7 vai. vakare. Jį 
rengia Brown University Club. 
Norintys dalyvauti skambina 
Stephanie Sanchez 212 661- 
1210. įėjimas $8.

Dail. Juozas Bagdonas, gyve
nąs Woodhavene, NY, rengiasi 
savo kūrinių daugumą persiųsti 
į Lietuvą, kur bus surengta jo 
paroda. Taip pat numato ir pats 
aplankyti Lietuvą.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 14, šį šeštadienį, 1 vai. po
piet New Yorko laiku per radiją 
bus transliuojama Giuseppe 
Verdi opera “Don Garlo”. Pa
grindiniai solistai: Aprile Millo, 
Samuel Ramey, John Tomlin- 
son. Diriguoja James Levine. 
Kovo 21 d., ateinantį šeštadienį, 
bus transliuojama W. A. Mozar- 
toopera“Le Nolzzedi Figaro”.

VAKARAS SU
NIJOLE ŠČIUKAITE
LIETUVIŠKOS PRAMOGINĖS MUZIKOS KONCERTAS

kovo 14 d. — šeštadienį —
6:30 v.v. — atgaiva, 7:00 v.v. — programa 

Kultūros Židinio MAŽOJOJE SALĖJE
361 Highland Blvd., Brooklyn NY 11207

Prašome vietas bei stalus užsisakyti iš anksto pas: 
Mariją Žukauskienę — (718) 296-5907 
Ramutę Česnavičienę — (718) 849-1581

Po programos — šalti užkandžiai, baras, loterija ir "Disco"

įėjimas 12.50 dol. asmeniui.
Rengėjai dedikuoja šj vakarą Kovo 11 d. atšvęsti 

ir visus maloniai kviečia atsilankyti.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS N. Y. 
QUEENS APYLINKĖS VALDYBA

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

Susitikimą su Sės. Albina Pa
jarskaite, Lietuvos Caritas fede
racijos generaline sekretore, 
rengia New Yorko Lietuvių Ka
talikių Moterų Kultūros Draugi
ja kovo 22 d., sekmadienį, apie 
12 vai. dienos (tuoj po sumos) 
Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyn, NY. Sės. Pajarskaitė 
pateiks trumpą pranešimą apie 
Caritas dabartinę veiklą, bus 
progos ir klausimams. Visuo
menė kviečiama dalyvauti.

Rasa Razgaitienė, Americans 
for Due Process koordinatorė, 
vasario 24 d. išvyko į Škotiją, kur 
vyksta buvusiojo 12-to bataliono 
karininko Antano Gecevičiaus 
civilinė byla prieš Škotijos tele
viziją. Gecevičius iškėlė Škotijos 
televizijai milijoninės vertės ieš
kinį už tai, kad ji 1987 m. apkal
tino jį karo nusikaltimais vienoje 
televizijos programoje. Ameri
cans for Due Process organizaci
ja šiuo metu atnaujino savo dar
bą, renka informaciją apie vė
liausius įvykius šioje srityje ir ak
tyviai bendradarbiauja su kito
mis pabaltiečių grupėmis šiuo 
opiu klausimu.

Vytautas Jokūbaitis, VLIKo 
vicepirmininkas, iš Clevelando, 
praeitą savaitgalį lankėsi New 
Yorke. Kovo 6 d. jis, kaip “Ka
rio žurnalo kontrolės komisijos 
pirmininkas, praleido pas “Ka
rio” administratorių Alfonsą Sa- 
mušį, tikrindamas administraci
jos knygas. Kovo 7 d. dalyvavo 
Tautos Fondo posėdyje; kovo 8 
d. — dalyvavo jaunimo pamal
dose, o paskui Kultūros Židinyje 
vykusioje skautų mugėje. Tą 
pačia dieną sugrįžo namo.

Antanas Mičiulis, Kultūros 
Židinio valdybos pirmininkas, 
dar vis sunkiai serga ir guli ligo
ninėje.

Reikalinga šeimininkė-namų 
prižiūrėtoja padėti seniems 
žmonėms. Ieškoma lietuvaitė 
mergina, arba našlė, arba mote
ris su maža mergaite. Galėtų gy
venti kartu ir prižiūrėti vyresnio 
amžiaus žmones ir jų namus, 
slaugyti “Senior Citizens”. Gali 
kreiptis gyvenančios Amerikoje, 
Kanadoje, Lietuvoje ir kitur. 
Kreiptis: Joseph Lugan, c/o John 
Conwood, P. O. Box 21270, Ja- 
maica, NY 11421.

Parduodamas didelis trijų 
kambarių butas su balkonu, 
trečiame aukšte. Namas prie pat 
katedros Kaune. Skambinti dr. 
Natalijai po 10 vai. vak. 718 859- 
7416.

Tryptinis, New Yorko tauti
nių šokių ansamblis, gražiai pasi
rodė Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjime vasario 
16 d. Kultūros Židinyje. Ansam
blis užbaigė pirmąją koncerto 
dalį ir atliko tris šokius: pa- 
trepsėlį, dzūkų šokį, gyvatarą. 
Prieš kiekvieną šokį buvo poeti
nis įvadas, kurį sukūrė ir pa
skaitė pati ansamblio vadovė 
Jadvyga Matulaitienė. Ansamb
lis dabar kruopščiai repetuoja ir 
rengiasi devintajai tautinių šokių 
šventei, kuri bus liepos 5 d. prie 
Chicagos.

Dalia Rastenienė, dailininkė 
iš Lietuvos, viešėjo Amerikoje, 
su savo darbais dalyvavo 
Kultūros Židinyje Kaziuko 
mugėje praėjusį sekmadienį, 
kovo 8 d. Kovo 12 d. ji išskrido 
į Lietuvą. Gyvena Domeikave, 
prie Kauno. Ji dirba sunkia bati
kos technika, kur piešinys karšto 
vaško pagalba padaromas ant 
lino ar kitos medžiagos. Paskui 
dažomas. Dažai vašku apdengtos 
medžiagos nepaliečia. Nudažius 
nuimamas vaškas.

Queens apylinkė apima buvu
sias LB Woodhaveno ir Queens 
apylinkes. Jos yra sujungtos į 
vieną ir pavadintos Queens var
du, nes jos abi yra Queens apsk
rityje. Estradinės muzikos kon
certą rengia naujoji LB Queens 
apylinkė, kuriai pirmininkauja 
Ramutė Cesnavičienė. Koncer
tas bus šį šeštadienį, kovo 14 d., 
Kultūros Židinio mažojoje 
salėje. Koncertą atliks estra
dinės muzikos iškili dainininkė 
iš Lietuvos Nijolė Ščiukaitė. 
Vietas iš anksto galima užsakyti 
pas pirmininkę R. Česnavičienę 
— 718 849-1581 arba pas Mariją 
Žukauskienę — 718 296-5907. 
6:30 v. bus kokteiliai. 7 v.v. kon
certas. Publika sėdės prie staliu
kų.

Dr. Rūta Graudušius - An- 
dries, Media, PA, Darbininko 
prenumeratą užmokėjo su III 
dol. čekiu. Dosniai nuolatinei 
spaudos rėmėjai nuoširdžiai 
dėkojame.

Kun. Vincent Radvina, Santa 
Rosa. CA, užmokėjo Darbininko 
prenumeratą, atsiųsdamas 100 
dol. čekį. Dosniam spaudos pa
laikytojui nuoširdžiai dėkojame.

Du. kvalifikuoti statybininkai 
lietuviai, nebrangiai galį atlikti 
įvairius statybos bei apdailos 
darbus, yra susipažinę su JAV 
elektros kodu bei įvairaus sti
liaus dažymo darbais. Telef. 718 
386-1635. Klausti Broniaus arba 
Felikso, (sk.)

Ieškoma biuro vedėjas arba 
vedėja BATUN-UBA (United 
Baltic Appeal) įstaigai. Kandidai 
tai turi laisvai naudoti anglų kalį 
bą, sugebėti naudotis kompiute
riu (Makintash), pažinti Pabalti^ 
jo situaciją ir istoriją. Teirautis 
telef. 212 367-8802.

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 Myers, 
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 $1.75 
už svarą. Galima siųsti naujus ir 
dėvėtus drabužius, batus, me
džiagas, maistą bei nerecepti
nius vaistus. Kreiptis į G. T. IN
TERNATIONAL, 9525 So. 79th 
Avenue, Hickory Hills, IL 
60457. Tel. 708 430-7.334.

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.

New Yorko lietuvių tautinių šokių grupė “Tryptinis” dalyvauja Lietuvos nepriklausomy
bės šventės programoje Kultūros Židinyje vasario 16 d. Nuotr. Liudo Tamošaičio

IS JAV LB NEW YORKO 
APYGARDOS POSĖDŽIO

(atkelta iš 7 psl.)

Ščiukaitės koncertą. Surastas 
sprendimas, kad šis koncertas 
rengiamas šio minėjimo garbei. 
Tai džiaugsmo diena, tą džiaug
smą ’šsakys iškili dainininkė. 
Šventei įprasminti bus ir trum
pas pritaikytas žodis.

Kiti renginiai

Apygarda kasmet rengia Bai
siojo Birželio minėjimą. Disku
tuotas ir pavadinimas. Lietuvoje 
tai vadina Gedulo ir Vilties die
na. Čia pasisakyta, kad reikia pa
likti Baisiojo Birželio vardą. 
Toks minėjimas bus birželio 14 
d., sekmadienį, Kultūros Židi
nyje.

Valdyba pasisakė ir už solis
čių: Aldonos Vilčinskaitės ir 
Astos Krikščiūnaitės koncerto

Vytautas Šoliūnas, Lemont, 
IL, užmokėjo Darbininko pre
numeratą, atsiųsdamas 75 dol. 
čekį. Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą Darbininkui.

Bronie J. P. Apshaga, Thom
pson, CT, Darbininko prenume
ratą apmokėjo su 75 dol. čekiu. 
Nuoširdžiai dėkojame už Darbi
ninko pastangų įvertinimą. 

IŠKILIŲJŲ LIETUVOS VALSTYBĖS OPEROS SOLISTŲ

^KONCERTAS
New Yorke 

LIETUVIŲ FONDO 30 METŲ SUKAKČIAI PAMINĖTI

Irena Milkevičiūtė
sopranas

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

57th Street and 7th Avenue (Entrance from 57th)
Orchestra $20.00 Balkonas $15.00

Bilietus galima užsakyti paštu:
L. Milukas, 111 Crohmans 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

LA ŪKIAME VISŲ!
Rengia

LIETUVIŲ FONDAS

surengimą. Tuo pasirūpins pir
mininkas Kęstutis Miklas.

Kalbėta ir apie naujo kontei
nerio organizavimą. Bus studi
juojamos galimybės, kaip tai 
įvykdyti.

Raimundas Šližys priminė, 
kad reikia parašyti Coca-Cola 
bendrovei padėkos laiškus už 
tai, kad ji taip uoliai parėmė Lie
tuvos dalyvavimą olimpiniuose 
žiemos žaidimuose. Jis parašė

DAIL. VYTAUTO K. JONYNO SUKAKTIS

New Yorke gyvenantis daili
ninkas Vytautas K. Jonynas kovo 
16 d. sulaukia 85 metų. Jis yra 
plačiai pasireiškęs kaip grafikas, 
iliustravęs gana daug knygų, su
kūręs įvairių grafinių kompozici
jų. Be to, pasireiškė kaip vitražų 
meisteris, jais yra puošęs daug 
lietuvių ir nelietuvių bažnyčių. 
Kūrė bažnyčiom ir skulptūras. 
Jis taip pat yra pasižymėjęs akva- 
relistas ir tapytojas.

Dailininko pagerbimą sukak
ties proga organizuoja New Yor
ko Lietuvių Dailininkų Sąjunga. 
Pagerbimas bus kovo 28 d., šeš
tadienį, Kultūros Židinyje. No
rintys pagerbime dalyvauti 
kviečiami užsiregistruoti pas 

padėkos laišką Coca-Cola prezi
dentui. Laišką viešai perskaitė 
K. Miklas, o susirinkę džiaugs
mingai paplojo jaunajam valdy
bos nariui už sumanumą ir ini
ciatyvą. Pasiūlyta laiško pavyzdį 
išspausdinti “Darbininke”. Jį pa
rengė Šližys.

Pirmininkas pažadėjo daly
vauti pobūvyje Manhattano apy
linkės, kuri vasario 15 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje rengia 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą.

Kitas valdybos posėdis bus 
kovo 14 d. (p.j.)

Dailininkų Sąjungos pirmininką 
Juozą Bagdoną, tel. 718 441- 
2374. Pagerbimas sujungiamas 
su vaišėmis, kurias reikia užsa
kyti, tad būtina žinoti ir svečių 
skaičių.

MAISTAS ŠV. VELYKOMS 
pristatomas į namus Lietuvoje. 
Virš .55 SVARŲ: dešros, sūris, 
aliejus, kava, 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, IL 60629,312-436- 
7772.


