
DARBININKAS
Voi. LXXVII, Nr. 16 SECOND-CLASS 341 Highland Blvd.
Balandžio - April 17, 1992 Penktadienis-Friday Postage paid at Brooklyn, N. Y. Brooklyn. N. Y. 11207 centų

Savaitės 
įvykiai

Popiežius Jonas Paulius II 
Verbų sekmadienį tikinčiųjų mi
niai Šv. Petro aikštėje pranešė, 
kad šiemet liepos mėn. pradžio
je jis lankysis Amerikoje ryšium 
su pasaulio jaunimo kongresu 
D’enver, CO. Pernai panašus pa
saulio jaunimo kongresas buvo 
Censtachavoje, Lenkijoje.

JAV, kurios mėnesius delsė, 
laukdamos apjungtos Jugoslavi
jos, balandžio 6 d. paskelbė pri
pažįstančios Bosniją-Herzegovi- 
ną, Kroatiją ir Slovėniją ir 
pažadėjo tuojau pat užmegzti di
plomatinius santykius. Europos
Bendruomenė šias tris respubli
kas pripažino sausio mėnesį. Iš 
buvusios Jugoslavijos teliko Ser
bija su Montenegro bei Makedo
nija, kuri paskelbė nepriklauso
mybę, bet tebesiginčija su Grai
kija dėl teritorinių pretenzijų.

Dramblio Kaulo Kranto re
spublika, pirmoji juodukų valdo
mų šalių, užmezgė diplomati
nius santykius su Pietų Afrikos 
respublika. O Nigerija, turtin
giausia ir gyventojų skaičiumi 
didžiausia Afrikos juodukų val
stybė, pasikvietė Pietų Afrikos 
prezidentą F. W. de Klerk ofi
cialaus vizito. Tasai vizitas turi 
ir simbolinę reikšmę, nes Nige
rijos prezidentas Babangida pir
mininkauja Afrikos Vienybei Or
ganizacijai, kurioje lig šiol buvo 
visos Afrikos kontinento val
stybės, išskyrus Pietų Afrikos 
reespubliką. Juodukams širdis 
atsileido, kai prez. de Klerk 
laimėjo savo baltųjų gyventojų 
referendumą dėl valdžios dalini
mosi su respublikos juodaisiais.

Thailando premjeru paskirtas 
gen. Suchinda Kraprayoon, tas 
pats kariuomenės vadas, kuris 
prieš metus nuvertė demokratiš
kai išrinktą vyriausybę. Premje
ru jį nominavo pereitą mėnesį 
įvykusiuose parlamento rinki
muose didžiumą balsų laimėju
sios penkios promilitaristinės 
partijos. Nors generolas žinomas 
savo nuomonės turėjimu, tačiau 
JAV pareiškė viltį, kad Thailan- 
das ir toliau pasiliks vakariečių 
sąjungininku ir prekybos su 
Amerika partneriu.

D. Britanijoje rinkimai ba
landžio 9 d. paliko ir toliau kon
servatorius prie valstybės vairo, 
nors ir nedidele persvara prieš 
darbiečius. Premjeras John Ma- 
jor ryžtasi darbuotis, kad D. Bri
tanija atsigautų visose gyvenimo 
srityse.

Gen. Manuel Noriega, buvęs
Panamos lyderis, kuris pasidavė 
amerikiečiams po jų 1989 m. 
gruodžio invazijos ir buvo laiko
mas Miami kalėjime, po ilgai

DANIJOS SUTARTIS SU 
PABALTIJO VALSTYBĖMIS

Danija pasirašė su Lietuva ir 
Latvija susitarimus, kuriais bus 
plečiami ir stiprinami jos ekono
miniai ir prekybiniai ryšiai.

Vienu susitarimu palengvina
mas danų kapitalų investavimas 
Lietuvoje ir Latvijoje, danų vy
riausybė įsipareigoja apsaugoti 
kapitalus nuo galimų nuostolių. 
Tai paskatina privačių kapitalų 
investavimą Pabaltijo val
stybėse.

NEW YORKO VALSTIJOS UNIVERSITETO 
KETURI PROFESORIAI VYKSTA į LIETUVĄ

Pernai spalio 22 d. New Yorko 
valstijos sostinėje, Albany mie
ste, Lietuvos vicepremjeras Vy
tautas Pakalniškis, Lietuvos re- 
spubulikos delegacijos vadovas, 
pasirašė .tarptautinės partne
rystės programos ir bendradar
biavimo sutartį su New Yorko 
valstija. Spalio 25 d. Farmingda- 
le mieste tos delegacijos narys, 
Kauno Technologijos Universi
teto rektorius dr. Vladislovas 
Domarkas pasirašė sutartį su 
SUNY Farmingdale universiteto 
prezidentu dr. Frank Cipriani 
dėl tolimesnio bendradarbiavi
mo tarp šių universitetų.

Pagal šias sutartis bus teikia
ma pagalba Lietuvai įvairiose 
mokslo srityse, pasikeičiant stu
dentais, profesūra, moksliniais 
tyrinėjimais pritaikomuose mok
sluose, administracijoje ir ypač 
technologijoje. 1992 m. rudens 
semestru prasidės studentų pa
sikeitimo programa. Trečio ar 
ketvirto kurso Kauno Technolo
gijos Universiteto studentai 
galės atvykti studijų į SUNY 
Farmingdale Technologinę ko
legiją, o šios kolegijos studentai 
galės vykti į Kauną. Baigusiems 
studijas išduotieji diplomai ga
lios abiejuose kraštuose.

Prieš pradedant šitokį studen
tų pasikeitimą reikalingas moky
mo planas. Pagal sutartį, 1992 
m. pavasario semestro metu 
SUNY profesoriai, inžinerinės 
technologijos vadovavimo ir 
elektroninės žinių bei dokumen
tacijos kontrolės proceso eksper
tai, turėtų nuvykti į Kauną tartis 
ir parengti tokį mokymo planą.

Daug norinčių vykti į Lietuvą

Kai SUNY universitete buvo 
paskelbta, kad ieškomi savano
riai šiam reikalui, užsirašė daug 
profesorių. Universiteto vado
vybė atrinko tik dešimt kandida
tų. Jų pavardės su mokslo kvali
fikacijų aprašymais buvo pasių
stos į Kauno Technologijos Uni
versitetą.

Dėl finansinių sunkumų kau
niečiai šiam kartui nutarė pasik
viesti tik tris. Susidomėjo ir Lie
tuvos Aukščiausioji Taryba. Ji 
pasirinko kompiuterizacijos 
specialistą, kuris padėtų admini
stracijos sistemoje.

užtrukusios bylos, rastas kaltas 
už tai, kad vertėsi ir palaikė nar
kotikų prekybą. Tai pirmas JAV 
istorijoje atvejis, kai buvęs kitos 
valstybės vadovas nuteistas už 
kriminalinius nusikaltimus. Jam 
bausmė bus paskirta liepos 10 d. 
Gen. Noriega gali gauti 120 
metų kalėjimo, bet jo advokatai 
žada apeliuoti.

Kiek anksčiau panašius susita
rimus Danija pasirašė ir su Esti
ja. Danijos ministras pirminin
kas Schluetter pasakė, kad Dani
ja ir toliau rūpinsis stiprinti eko
nominius santykius su Pabaltijo 
kraštais. Pažymėjo, kad po dvie
jų savaičių, susitarus su Europos 
rekonstrukcijos ir vystymosi 
banku, bus paskelbta visų pen
kių Skandinavijos Šalių pagalbos 
Pabaltijo valstybėm programa.

Šių profesorių kelionės išlai-^ 
das į Lietuvą padengia Farming
dale Foundation, vadovaujama 
Michael O’Rourke. Lietuvoje 
jiems bus duodamas pilnas išlai
kymas. Ten jie išbus virš mėne
sio.

Jei nebus pakeitimų, jų išvyki
mo data yra numatyta balandžio 
13 d.

Į Kauną išvyksta: dr. Dan 
Marrone — ekspertas technolo
ginio pritaikymo bei vadovavimo 
biznio administracijoje, Naney 
Flood — kompiuterio grafikos 
specialistė ir prof. Garry Rupp 
— finansų atskaitomybės ek
spertas santykiuose su privatiza
cija, inventorizacija, dokumen-
tacijos paruošimu gamybai kon
troliuoti ir pelnui apskaičiuoti.

Vilniuje prie Aukščiausiosios 
Tarybos Informacijos centro 
dirbs prof. Charles Thompson. 
Jis vežasi taip vadinamą “Orą 
cle” programą, $20,000 vertės, 
demonstruos ją ir supažindins su 
jos variantais, pritaikant ją val
stybinio masto administraciniam 
gyvenimui ir vadovavimui.

Išleistuvės profesoriams
Vytauto Daugirdo, M ii tope ,« 

korporacijos viceprezidento ir 
MIB firmos konsultanto, imda

DĖL EKOLOGINĖS KATASTROFOS BALTIJOJ

Išleidžiant SUNY Technologijos kolegijos keturis profesorius į Lietuvą. Iš kairės: kole
gijos prezidentas dr. Frank A. Cipriani, LB N Y apygardos pirmininkas Kęstutis K. 
Miklas, kompiuterio grafikos specialistė Nancy Flood, administracijos specialistas dr. 
Dan Marrone, provostas dr. Michael Vmciguerra, biznio specialistas prof. Gary Rupp, 
Farmingdale Foundation prezidentas Michael O’Rourke, kompiuterizacijos ekspertas 
prof. Charles Thompson ir Lietuvos misijos prie Jungtinių Tautų patarėjas Algimantas 
Gureckas.

Rusijos laivyno Baltijos jūroje 
atstovas Jefremov patvirtino, 
kad po Antrojo pasaulinio karo 
pabaigos, jo žodžiais tariant, 
priešhitlerinės koalicijos val
stybės, su Sovietų Sąjungos ge
neralinio štabo pagalba, išmetė 
į Baltijos jūrą nemažą skaičių 
šaudmenų su cheminėmis ir ki
tomis nuodingomis medžiago
mis.

Bet jis paneigė, kad tai gali 
sukelti Baltijos jūroje ekologinę 
katastrofą.

Jefremovo tvirtinimu, nuo
dingos medžiagos geležies koro
zijos pasekmėje labai lėtai pra
siskverbia iš šaudmenų ir kaip 

tyva, Farmingdale SUNY vado
vybė kovo 31 d. universiteto ad
ministracijos patalpose išvyks
tantiems profesoriams surengė 
išleistuves. į jas, šalia universi
teto profesūros, buvo pakviesti 
ir New York lietuvių atstovai.

Atidarymo žodį tarė universi
teto prezidentas dr. Frank A. Ci
priani. Suglaustai supažindinęs 
susirinkusiuosius su bendradar
biavimo sutartimi su Kauno 
Technologijs Universitetu, jis 
džiaugėsi bent tuo galįs padėti 
atsikuriančiai Lietuvai, kad gali 
pasiųsti į ją savo geriausius pro
fesorius paruošti dirvai artime- 
sniam ir produktyvesniam ben- 
.dradarbiavimui ateity. Kreipda-
masis į Algirdą Gurecką, Lietu
vos ambasadoriaus prie JT Ani
ceto Simučio atstovą, prašė per
duoti nuoširdžiausius linkėjimus 
ambasadoriui ir per jį Lietuvai. 
Šia proga jis apdovanojo Gurec
ką Farmingdale SUNY oficialiu 
kaklaraiščiu su jame išsiuvinėto- 

’mis to universiteto emblemo
mis.

Gureckas, ambasados pa
tarėjas, dėkojo universiteto va
dovybei už iki šiol suteiktą para
mą lietuviams technologams ir 
už norą padėti Lietuvai techno-

(nukelta į 2 psl.)

tik dėl to jūros vanduo pajėgia 
nuodus neutralizuoti, juos per
keisti į nežalingas chemi^ps

KALININGRADAS - ATEITIES HONG KONG?

Kaip praneša užsienio spau
dos agentūros, Lietuvos Aukš
čiausiosios Tarybos pirmininkas 
Landsbergis ir Lenkijos prezi
dentas VVatęsa, yra vieningos 
nuomonės, kad Kaliningrado sri
tis būtų demilitarizuota.

Agentūrų žiniomis, tokį pa
siūlymą galbūt oficialiai iškels 
per būsimą susitikimą Lietuvos 
ir Lenkijos užsienio reikalų mi-

Su nuoširdžiausiais Velykiniais sveikinimais!

KĄ VEIKIA AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
— 7992 m. pirmojo ketvirčio veiklos apžvalga —

ALTo raštinė spaudai išsiun
tinėtame biuletenyje pateikia 
savo veiklos detales. Paskiromis 
datomis nurodyta kas kada 
įvyko. Prasideda dar pereitų 
metų faktu, kada buvo gautas iš 
JAV Prezidento atsakymas dėl 
jam pasiųstų ALTo suvažiavimo 
rezoliucijų. Gautas Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio centro pra
nešimas ir atsišaukimas, kad jie, 
VLIKo veiklai pasibaigus, rems 
ALTą. Iš Lietuvos gautas 

medžiagas. Jefremovas dar 
pridūrė, kad, be kita ko, ir pačios 
nuodingos medžiagos į jūrą iš
mestuose ginkluose per pasta
ruosius dešimtmečius didžia da
limi tapo nekenksmingos.

nistrai.
Skandinavijos kraštai, rašo 

agentūros, esą palankūs Kalinin
grado srities sutarptautinimui, 
dar kiti siūlo Kaliningradą paver
sti tarptautiniu prekybos centro, 
panašiu į Hong Kongą.

Premijų šventė, rengiama 
JAV’ LB Kultūros tarybos, įvyks 
New Yorke š. m. gegužės 31 d. 

padėkos laiškas iš Česlovo Stan
kevičiaus, Landsbergio pava
duotojo. kuris, dalyvaudamas 
ALTo suvažiavimo bankete, pa
sakė kalbą.

Sausio pradžioje išsiuntinėti 
atsišaukimai “Remkime Lietu
vos atstatymo reikalus” Vasario 
16 proga ALTo skyriams, spau
dai, radijo programoms. Laisvės 
Gynėjų Dienos proga (sausio 13) 
pasiųsti laiškai Lietuvai, spaudai 
ir radijo programoms. Genocido 
parodos eksponatų į Lietuvą 
perkėlimo komisija pradėjo pa
ruošiamuosius darbus. Komisi
jos sudėtis: P. Narutis (Vliko 
atst.) ir ALTo atstovai — S. Brie
dis ir J. Lekas.

Kadangi Rytų Centrinės Eu
ropos reikalų organizacijos ir to
liau tęsia savo veiklą JAV, inž. 
Vytautas Šliūpas (Kalifornijoje) 
ir toliau paskirtas ALTo atstovu 
Americans from East Central 
Europe — National Coordina- 
ting Committee.

ALTas kartu su estais ir lat
viais išleido informacinį lapelį 
dėl buv. Sovietų kariuomenės iš
vedimo iš Pabaltijo nepriklauso
mų valstybių.

Sausio 24 d. ALTo pirm. G. 
Lazauskas Washington, DC, 
turėjo pasitarimus su ALTo at
stovu dr. J.Geniu ir V. Boris 
(Vyčių atst.) Bendro Amerikos 
Pabaltiečių Komiteto (JBANC) 
ir ALTo atstovybės VVashingto- 
ne reikalais. Taip pat ALTo pir
mininkas ir dr. J. Genys dalyva
vo ir VLIKo valdybos posėdyje. 
Jonas Bobelis, buv. Eltos infor
macijos direktorius, sutiko Wa- 
shingtone laikinai atstovauti ir 
ALTo reikalams dar esamoje 
VLIKo būstinėje.

JAV viceprezidentui Dan 
Quayle vasario 7 d. lankantis Vil
niuje, ALT atstovas dr. J. Genys 
dalyvavo JAV ambasados Vilniu
je atidaryme ir mitinge Nepri- 
lausomybės aikštėje. Jonas Bo- 
l>elis, organizuojant viceprezi
dento vizitą, buvo nuvykęs anks
čiau.

ALTo valdybos posėdyje eina
maisiais reikalais vasario 14 d. 
ALTo vicepinrn. Vytautas Jokū
baitis, ryšiams su Lietuvos vy
riausybe, grįžęs iš Lietuvos pa
darė pranešimą apie VLIKo iš
vyką į Vilnių ir apie ryšius ALTo 
reikalais.

ALTo pirm. G. Lazauskas, 
valdybos vardu. Vasario 16 pro
ga pasiuntė sveikinimus V.

(nukelta į 2 psl.)



BUVUSIOS SSSR KARIUOMENĖS 
IŠVEDIMO PROBLEMOS

Lietuva įvairiais pasiūlymais 
siekia paskatinti Lietuvoje dislo
kuotos buvusios Sovietų, dabar 
Rusijai pavaldžios, kariuomenės 
išvedimą iš respublikos teritori
jos.

Rusų karininkams, kurių Lie
tuvoje yra apie 5,000, buvo pa
kartotinai pasiūlyta palikti ka
rinę tarnybą, pagal norą, sugrįžti 
į savo gimtąsias šalis, arba pasi
likti Lietuvoje, tačiau jau kaip 
civiliams gyventojams.

Lietuvos krašto apsaugos mi
nistras Audrius Butkevičius, 
kalbėdamas Briusselyje Vakarų 
Europos asamblėjos simpoziu
me, vykusiame tema “Nauja sau
gumo santvarka Europoje”, pa
sakė, kad buvusios Sovietų ka
riuomenės išvedimas iš Pabaltijo 
valstybių yra problema. Ji vieno
dai liečia tiek Pabaltijo kraštų, 
tiek visos Europos saugumą. Dėl 
to yra Svarbu, kad Europos kraš
tai padėtų Rusijai atitraukti savo 
kariškius iš Pabaltijo rajono.

Svetima kariuomenė Pabaltijo 
valstybėse, sakė Butkevičius, 
palaipsniui tampa nepriklauso
ma, autonomiška politinė jėga, 
kurią bus sunku kontroliuoti. 
Neteisėtas kariuomenės pasiliki
mas, be to, sukelia daug kitų 
problemų, tarp jų, pavyzdžiui, 
prekiavimo ginklais problemą. 
Kariškiai neretai, norėdami at
sikratyti ginklų, juos parduoda.

Be kita ko, kariuomenė taip 
pat kenkia gamtos aplinkai. Mi
nistras Butkevičius pasakė, kad 
Lietuvos valdžia leis rusų kari
ninkams, norintiems sugrįžti į 
tėvynę, parduoti Lietuvoje įsi
gytus gyvenamuosius butus. 
Lietuva taip pat pasiruošusi, 
savo galimybių riboje, darbo 
jėga ir finansiškai padėti statyti

NEVV YORKO VALSTIJOS
PROFESORIAI-I LIETUVĄ

(atkelta iš 1 psl.)

logijos srityje. Palinkėjęs išvyk
stantiems profesoriams geros ke
lionės, ambasados ir konsulato 
vardu įteikė dr. Cipriani iliustra
cijų knygą “Vilniaus universite
tas dailėje” ir SUN Y provostą dr. 
Michael Vinciguerra aprišo lie
tuviška juosta.

Provostas Vinciguerra pasako
jo apie savo kelionę į Lietuvą, 
apie ten užmegztus ryšius ir 
džiaugėsi tų ryšių augimu ne tik 
su Lietuva, bet ir su New Yorko 
lietuvių bendruomene, čia pri
statydamas ir pakviesdamas 
žodžiui Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardos pirminin
ką Kęstutį Miklą.

Miklas padėkojo universitetui 
bei jo vadovybei už nuoširdumą 

Vilniaus katedros aikštėje minios žmonių laukia arkivysk. Audrio Račkio iškilmingo
ingreso kovo 3 d. Nuotr. L. K. Religinės Šalpos

gyvenamuosius butus į Rusiją 
sugrįžusiems kariškiams.

Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos pirmininko pavaduotojas 
Česlovas Stankevičius pareiškė, 
jog Lietuvos valdžia tiksliai 
nežino, ar respublikos teritorijo
je yra dislokuoti branduoliniai 
ginklai: valdžios atstovam dar 
neleidžiama inspektuoti Lietu
vos teritorijoje tebesančių Rusi
jai pavaldžių kariuomenės dali
nių ir jų bazių.

Rusija iki šiol nepranešė Lie
tuvai, kiek jos teritorijoje yra so
vietinių kariškių, kiek jie turi 
ginklų ir kokios rūšies, nepaisant 
to, kad Lietuva jau yra pasirašiu
si tarptautinę sutartį dėl bran
duolinio ginklo neplatinimo.

Stankevičius vėl pakartojo rei
kalavimą, kad svetima kariuo
menė kuo greičiau pasitrauktų iš 
Lietuvos. Jis priminė, kad iki 
šiol tik 110 buvusių Sovietų ka
riškių atitraukta iš Lietuvos, ne 
vienas didesnis dalinys dar nėra 
išvestas, nė vienas kariškis nebu
vo atitrauktas iš Vilniaus, nors 
jau praėjo du mėnesiai nuo AT 
pirmininko Landsbergio susiti
kimo su prezidentu Jelcinu. Jel
cinas tada pažadėjo nedelsiant 
pradėti kariuomenės atitrauki
mą iš Lietuvos.

Derybos tuo klausimu nejuda 
iš vietos, gi svetimos kariuo
menės neteisėtas pasilikimas 
Lietuvoje pažeidžia valstybės 
suverenumą, įstatymus, trukdo 
užsienio kapitalų investavimą 
Lietuvoje, dėl to šalis patiria 
nemažus nuostolius. Lietuva 
reikalauja, kad visa svetima ka
riuomenė būtų išvesta iki šių 
metų rudens, o jos daliniai iš Vil
niaus būtų atitraukti dar nava? 
sarį. - ■ 

Lietuvai. Jis džiaugėsi, kad prieš 
pusmetį pasirašytoji spalio 25 d.
sutartis gavo eigą — tapo realy
be, kad keturi SUNY mokslinin
kai jau pakėlė sparnus į Lietuvą 
mokslo darbams. Jis linkėjo 
jiems praleisti ten laiką jaukioje 
lietuviškoje aplinkoje, naudingai 
apiem pusėm.

Po to, dar kalbėjo Farmingda- 
le Foundation prez. Michael O’ 
Rourke ir Nassau County komi- 
sionierius pramonei ir prekybai 
Steve Latham, kuris Nassau 
County vadovo vardu įteikė Gu- 
reckui specialų adresą su linkėji
mais Lietuvai.

Virš valandos užtrukusi oficia
lioji dalis užbaigta vaišėmis, kur 
prie punšo, vaisių ir pyragaičių 
jaukiai pabendrauta.

Kęstutis K. Miklas

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

Arkivyskupas Audrys Bačlds, atvykęs į Vilniaus aerodromą 
kovo 2 d., sveikinasi su prel. Alfonsu Svarinsku. Už jų stovi 
Olandijos kardinolas Adrianus Šimonis. Nuotr. L. K. Religinės 
Šalpos

KĄ VEIKIA AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

(atkelta iš 1 psl.) mieras Oksas, dr. J. Genys ir 
Vyčių atst. V. Boris. Eilės tvar- 

-ka, pirmininkavimą šiais metais 
/perėmė Amerikos Lietuvių Ta- 
"iryba. Dabar JBANC prezidentu 
j/yra ALTo pirm G. J. Lazauskas, 
įyięeprez. K. Oksas ir dr. J. Ge- 

<įnys JBANC ^pirmininku Wa- 
Lietuvos laikraštis “Lietuvos* ^hingtone.

Kovo 23 d. ALTo atstovas dr. 
;y; Genys dalyvavo JAV ambasa- 
< doriaus Lietuvai Darryl Johnson 

inauguraciniame priėmime Wa- 
Jshingtone. Jį surengė State 
. .Dept. Eastem Europe Affairs 
•/komitetas.

-------—................  -j—-, £ Balandžio 3 d. ALTo sureng- 
Atstovų Rūmuose Washington; --tos Genocido parodos ekspona- 
DC. Atstovų Rūmuose vadovau- . tai išsiųsti į Vilnių — Tremtinių 
jant kongr. Marty Russo, vasario Muziejų.
19 d. įvyko Lietuvos Nepri- ------------------------ ;-------------------

t kląusomybės a.tstatynioJ4 metų
- 'Nakties j minėj imas. Dalyvavę LIETUVOUtzrfH* 

ALTo suderėta Heriivnrdelega- , ABI E I 
cija, kuri susitiko ir su Atstovų į AAr lt L-IEi ■ 
Rūmų pirmininku Thomas S. j

Foley. ALTui atstovavo Marga-| — Jadvyga Čiurlionytė, 
rita Samatienė (delegacijos va- ; žymiausia lietuvių etnomųziko- 
dovė) ir Milda Vaivadienė.

Voice of America 50 metų su 
kakties minėjime Washington 
DC, dalyvavo ALTo atstovės: .. landžio 1 d. mirė Vilniuje, eida- 
Milda Vaivadienė ir Janina Čiko- ma devyniasdešimt trečiuosius

Landsbergiui, vyriausybei -ir 
Lietuvos žmonėms. Taip pat 
sveikinimą Landsbergiui pasi
rašė Chicagoje po Vasario 16 
minėjimo dalis dalyvių, buvusių 
Lietuvių Tautiniuose NamųosėZ 

aidas” atspaude AT pirm. V, 
Landsbergio kalbą, pasakytą Va; 
sario 16 proga, taip pat įdėjo ur 
ALTo pirm. G. Lazausko sveiki? 
nimą V. Landsbergiui, vyriaus^ 
bei ir lietuvių tautai.

Susitikta su kongr. Durbin it 
Russo dėl Vasario 16 minėjimo 

tienė. „metus. Velionė visą savo gyveni-
Kongr. Marty Russo įneštoji . mą buvo paskyrusi lietuvių liau- 

ir visų paremta Rezoliucija Nr. dies muzikai.
239 vasario 25 d. priimta vien-jį i \
balsiai: 410-0. Lietuvių tauta it — .Šiaurės Atlanto bendra-
ypatingai įvertinama, siekiant 
taikiu būdu nepriklausomybės ir 
demokratiškumo.

Baltųjų Rūmų pranešime Ry
tų Europos valstybių reikalais 
kovo 9 d. dalyvavo ALTo atstovai 
dr. J. Genys ir Jonas Bobelis.

ALTo atstovas dr. J. Genys su 
žmona dalyvavo kovo 11 d. pa
minėjime Lietuvos Ambasadoje.

Kovo 13 d. ALTo valdybos pa
sitarimas JBANC reikalais prieš 
metinį posėdį VVashingtone. 
Kovo 15d.metiniame posėdyje 
dalyvavo ALTo pirm. pav. Kazi-

J * * 1 11* II* » l V V* T > 
logė, menotyros daktarė, profe
sorė, jauniausia Mikalojaus Kon
stantino Čiurlionio sesuo, ba-

darbiavimo tarybos (NACC) gy
nybos ministrų posėdis ba
landžio 1 d. įvyko NATO 
būstinėje, Briuselyje. Posėdžių 
salėje greta kitų 32 valstybių 
vėliavų pirmą kartą buvo ir Lie
tuvos trispalvė. Audrius Butke
vičius, Lietuvos krašto apsaugos 
ministras, pasakė kalbą apie Lie
tuvos saugumo užtikrinimą.

The Wall Street Journal ba
landžio 10 d. pranešė, kad Euro
pos Bendrijos, Siaurės Europos 
kraštai ir buvusios sovietinio blo
ko valstybės pasirašė 20 metų su
sitarimą išvalyti Baltijos jūrą nuo 
įvairių nuodingų šiukšlių bei 
cheminių nuodų ir ginklų. Pro
jektas kaštuosiąs $22.5 bilijono, 
laikraštis pažymi, kad didžiuma 
taršos į Baltiją patenka iš dabar 
vadinamų Nepriklausomų Vals
tybių Santarvės Bei vidurio Eu
ropos upių.

X
— Penktoji Lietuvos jaunimo 

dainų šventė įvyks Vilniuje 1993 
m. liepos pradžioje. Šventės 
rengimo komisijos pirmininkas 
— Kultūros ir švietimo ministro 
pavaduotojas Aurimas Juozaitis. 
Jaunimo dainų šventė truks tris 
dienas. $

— Gudijos parlamento pirmi
ninkas Šeškevičius pareiškė Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkui Vytautui Landsber
giui, kad Gudija neturinti jokių 
teritorinių pretenzijų. Jis pa
neigė Gudijos užsienio reikalų
ministro pareiškimą, kad neva
Gudija nori Vilniaus.

FRANKFURT - VILNIUS - FRANKFURT. :
•'* ‘Z:’■'<£ •'

praėjusių metų rudens. DabarVokietijos aviakompanija 
Lufthanza kovo 30 d. pradėjo re
guliarius skrydžius iš Frankfurto 
į Vilnių. Naują oro liniją Frank- 
furt-Vilnius-Frankfurt Lufthan- 
zos lėktuvai aptarnaus tris kartus 
į savaitę.

Lietuvos aviakompanijos lėk
tuvai šia trasa skraido jau nuo 

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie FOrest 
P’way St), Woodhav4n, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visoje miesto dalyse. Tel. 296 - 2?44.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuviųdirektorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172, Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oraą saldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave.,St. Petersburg Beach, Fku, 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOML200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345'^93- W00DLĄWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th Sf., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 34>
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, 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. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. WinterJGafden Tavern. 
•1883 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Sale vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm^ bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carone, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

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

NEW JERSEY, NEVV YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5 
FM banga. “Music of Lrthuania” programa, vedama anglų kalba, 
iš tos pačios stoties girdima Irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet. 
t)r. J. J. Stukas — direktorius, 234 Sunlit Or., 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.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

Tcasolirjo 
A MEMORIALS

66 - Mi SO ST MIDDI.E VI MAGE QVEEXS. X Y 
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TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA —
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS 
JONAS 
33 + l 976

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

1 LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL: 74*769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

lėktuvai į Vilnių jau reguliariai 
skrenda iš Berlyno, Budapešto, 
Ziuricho, Varšuvos, Kopenha
gos ir Vienos.

Artimiausiu laiku bus įvestas 
tiesioginis oro susisiekimas tarp 
Vilniaus ir Paryžiaus, Londono 
bei Tel Avivo. - :
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Velykų varpai

1977 m. JAV Dėtuvių Ben
druomenė pradėjo leisti anglų 
kalba žiniaraštį BRIDGES. Nuo 
to laiko leidinio gyvavimas ir 
skaitytojai keitėsi, ir kiekvienas 
redaktorius dirbo pagal savo iš
gales ir laiko sąlygas. Ilgą laiką 
Bridges buvo leidžiamas New 
Yorke, ir beveik visą savo gyva
vimo laikotarpį — rytinžajne 
pakraštyje. Pastaruoju laiku pre
numeratorių yra virš 3000, o 
skaitytojų yra daugelyje JA-^a 
stijų, kituose kraštuose, net j 
tuvoje. Tėvai ir seneliai prė 
meruoja Bridges savo vaikant 
anūkams.

BRIDGES GYVUOJA IR TURI GYVUOTI
mia ir palaiko ryšius su Lietuva. 
Kai kurios turi savo aplink
raščius, bet Bridges tiražas ir 
platus skaitytojų tinklas turbūt 
unikalus.

skaityti apie straipsnius, pasi
rodžiusius kurio nors miesto 
laikraštyje ar profesiniame žur- 

Siale, galima skaityti apie Ameri
kos lietuvių laimėjimus.

Bridges išspausdino Lietuvos 
valdžios ministerijų ir organų 
adresus ir telefonus. Išspausdino 
Amerikos lietuvių radijo progra
mų sąrašą, kad, besilankant kito
je vietovėje, būtų galima pasik
lausyti. Kiti taupo Bridges — 
viena lojali skaitytoja yra išsau
gojusi visus numerius nuo pir
mojo, ir tuo didžiuojasi.

Vokiečių poetas Goethe pa
rašė poemą “Faustas”. Jo veika
las turi dvi dalis. Pirmoje dalyje 
mokslu ir pažanga nusivylusį dr. 
Faustą sugundo velnias. Jis 
užrašo velniui savo sielą, kai jis 
pasakys: sustok, valandėle, nes 
tu laiminga esi! Antroji dalis bai
giasi gėrio laimėjimu — Faustas 
suranda laimę, kitiems daryda
mas gera. Taip velnias pralaimi 
Fausto sielą.

Veikalas prasideda labai dra
matiškai. Faustas, nusivylęs gy
venimu, mokslu, menu, visa pa
žanga, nori nusižudyti. Jis paima 
nuodų taurę ir rengiasi ją išgerti. 
Gyvenimas jam neturi nei 
džiaugsmo, nei prasmės, never
tas gyventi.

Faustas per naktų naktis 
skaitė knygas, filosofavo, ieško
damas laimės. Ir tą naktį jis buvo 
skaitęs knygas. Kai taurę prisi
pylė nuodų, buvo ankstyvas Ve
lykų rytas. Tada ir suskambėjo 
miesto Velykų varpai. Ne tie taip 
sau varpai, bet Velykų varpai, 
kurie tekančios saulės šviesoje 
visiems nešė džiaugsmą, skelbė 
didesnio gyvenimo prasmę.

Ir netikėlį, užkietėjusį moks
lininką sujaudino Velykų varpai. 
Kas tai, ką jie reiškia, kodėl jie 
taip - 'džiaugsmingai skamba?!- 
Faustas nustūmė taurę, nes jis 
suprato, kad Velykų varpai skel
bia gėrio pergalę prieš blogį. 
Faustas buvo tiesos ieškotojas, 
tad jis negalėjo kitaip suprasti ir 
pajusti.

Taip, Velykų varpai yra per
galės varpai, pačios didžiosios 
pergalės, įvykusios mūsų žemė
je. Kristus nugalėjo mirtį, pats 
prisikeldamas iš mirties. Istori
joje to niekas nežinojo ir nesu
prato, bet tai įvyko Velykų rytą, 
— Kristus prisikėlė ir visiems 
paliudijo prasmę amžinojo gyve

nimo, kuris ateina per prisikėli
mą.

Bažnyčios liturgijoje Velykos 
yra pati didžiausia šventė, pati 
svarbiausia šventė, kuria remiasi 
visas krikščionių tikėjimas. 
Todėl nuo senų senovės, nuo an
trojo amžiaus jau švenčiamas 
prisikėlimas — Velykos.

Šventė, sklisdama į įvairius 
kraštus, buvo savaip pritaikoma 
prie paskiro krašto papročių. Iš
kilmingiausiai Velykos švenčia
mos Rytuose. Čia tris dienas 
skamba ir skamba varpai, vyksta 
didžiulės procesijos. Einant į 
Vakarus, šventės papročiai jau 
keičiasi. Įsigali Kalėdos. Anglo
saksų ir germanų tautose vyrauja 
Kalėdos — Kristaus gimimo 
šventė, o Rytų tautose — Kri
staus prisikėlimas.

Vokiečių poetas Rilkė ir sako, 
jei nori pergyventi Velykų rytų 
mistiką, važiuok į Rusiją, į Mask
vą (taip jis rašė prieš Pirmąjį pa
saulinį karą), tada suprasi, kokį 
mistinį džiaugsmą atneša Velykų 
varpai. Jie kelte kelia, jie kažką 
nekasdieniško kalba. Tas pats 
Rilkė sako: o jei nori pergyventi 
Kalėdų poeziją, važiuok į Vaka
rus, į anglosaksų tautas. Kalėdų 
žiburiai ir muzika jau kitokį,r— 
jie idiliški ir poetiškai kalba apie 
džiaugsmą.

Lietuva, po sunkių priespau
dos metų, dabar keliasi į naują 
laisvą gyvenimą. Keliasi sunkiai, 
kaip tas ligonis iš lovos, kurioje 
išgulėjo 50 metų. Jis nebemoka 
laisvai vaikščioti, galvoti. Jam se
niai atimtas Velykų varpų 
džiaugsmas. Dalis jau ir nesu
pranta, ką byloja Velykų varpai. 
Bet jie jaučia, kad ateina pavasa
ris, ateina kažkas didingo, 
gražaus. Jie gyvena tautos pri-

(nukelta į 4 psl.)

Įvairus turinys

Nors oficialiai JAV Lietuvių 
Bendruomenė leidžia šį žinia
raštį, jos žinios nevyrauja. Visi 
gali rasti ką nors įdomaus, naujo. 

. •: Jei straipsnis yra grynai vieno 
asmens nuomonė, redaktorius jį 
išspausdina kaip vedamąjį (opi- 
nion/editorial).

Redaktorius Juozas (Joe) Ar-
. lauskas labai stengiasi išlaikyti 

adį?’. pusiausvyrą, kad neatbaidytų 
skaitytojų, nors ne visados gali
ma patenkinti visus. Vieni nori 
receptų, kiti — istorinių straip- nemažai teigiamų komentarų — 
snių. Dar kiti pageidauja dau
giau informacijos apie vietinę 
Amerikos lietuvių veiklą.

Bridges skaitytojai kviečiami

Unikalus skaitytojų 
tinklas $

Bridges šiuo metu “atrar 
antros, trečios kartos lietuviai, 
puslietuviai ir ne lietuviai. Įvy
kiai Lietuvoje juos sudomind -— 
jie trokšta anglų kalba skaityti 
sukauptas žinias apie Lietuvą, 
apie Amerikoje Lietuvą remia
nčius projektus.

Kai kurie skaitytojai patys vieni kitus informuoti, ir jie ban-

Techninė pusė ir 
pristatymas

Bridges žurnalo išdėstymas 
yra, susilaukęs iš skaitytojų

aiškiai matyti, kad naudojamasi 
kompiuterine technologija. 
Lengva skaityti ne per ilgus 
straipsnius ir trumpai surašytas 
žinutes, faktus, pranešimus.

do tai daryti. Jie prirenka 
žinučių iš visokiausių šaltinių ir 
jas siunčia redaktoriui. Galima

Bridges nepretenduoja būti aka
deminiu žurnalu. Nors kai kurie 
skaitytojai pasiskundžia dėl per-

žada kada nors lankytis Lietuvo
je. Atsirado daug profesinių ir 
kitokių organizacijų, kurios rė

Amerikos Lietuvių Tarybos sudaryta lietuvių delegacija, dalyvavusi vasario 19 d. At
stovų Rūmuose, VVashington, DC, kai ten buvo minima Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 74 metų sukaktis. Iš k.: kun. Ramanauskas (JAV LB), Janina Cikotienė 
(ELTA), kongr. Marty Russo, vadovavęs minėjimui, Meilė Mickienė (Liet, skaučių S. 
pirm.), Atstovų Rūmų pirm. Thomas S. Foley, Margarita Samatienė (ALTo atstovė, 
delegacijos vadovė), Milda Vaivadienė (ALTo atstovė), Vincent Boris (Lietuvos Vyčių 
atstovas), Edvardas Sinkora (Baltimorės Free Lith. kom. pirm.), Viktoras Nakas (Lie
tuvos ambasados atstovas), Vladas Butėnas (žurnalistas).

siuntimo. Čia reikia suprasti, 
kad redaktorius paruošia leidinį 
Virginijoje, o išsiuntinėjamas jis 
iš JAV LB būstinės Philadelphi- 
joje. Ištyrus problemas, susiju
sias su šiuo nauju persiuntimu, 
nesklandumų turėtų sumažėti. 
Jau ir taip Bridges dažniausiai 
išeina pagal viršelyje nurodytą 
datą.

Leidinio reikšmė
Kokią reikšmę Bridges turi 

Amerikos lietuvių visuomenei? 
Lietuviškai skaitantys turi daug 
galimybių pasisemti žinių. Brid
ges gali ir juos sudominti, nes 
būna straipsnių visokiausiomis 
temomis, apie ekologiją, antro
pologiją, lietuvių kolonijas Ame
rikoje, madų pasaulį, sportą, pa
vienių asmenų pastangas padėti 
Lietuvai savo profesinėse srity
se.

Informacija gaunama iš įvairių 
šaltinių — iš patyrusių veikėjų
ir rašytojų, iš JAV LB VVashing- 
tono įstaigos, vieną kartą net 
matėsi, kad lietuvių kilmės kon-
gresmanas Richard Durbin pa
rūpino žinių. Pagaliau, pats re
daktorius sumedžioja ir prisi
prašo straipsnių.

Skaitytojų veiksmingumas

Preky bininkai gali pasinaudo
ti Bridges puslapiais, pritrauk
dami pirkėjų iš įvairių vietovių. 
Kelionių agentūros reklamuoja 
savo keliones į Lietuvą. Knygų 
platintojai susilaukia užsakymų 
iš skaitytojų, kurie gyvena toli 
nuo lietuviškų telkinių. JAV Lie
tuvių Bendruomenės Švietimo 
taryba gerai įsitikino Bridges 
skaitytojų veiksmingumu, kai 
per labai trumpą laiką gavo virš 
500 užsakymų savo išleistai lie
tuvių kalbos kasečių programai 
“Easy Way to Lithuanian”. Tai 
įvyko dėka pastabių Bridges 
skaitytojų, kurie pamatė žinutę 
apie tą programą. Tarp skaityto
jų buvo: profesoriai, kelintos 
kartos lietuviai, JAV valdžios pa
reigūnai ir pan.

Finansinė pusė — ir ateitis

Ar Bridges išsilaiko grynai iš 
prenumeratų? Idealiai, žinoma, 
turėtų. Tačiau retkarčiais leidė
jas turi finansiškai prisidėti prie 
kokio nors numerio.

(nukelta į 4 psl.)

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS 
NEGRĮŽTA ARKLIU 

m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje

ANTANAS RUBŠYS
Manhattan College 43

Atgimęs iš pelenų mies
tas, vardu Colonia Lauš JuliaCo- 
rinthiensis — Julijaus Korinto 
kolonija, buvo apgyvendintas 
kolonistais iš Italijos. Ilgainiui 
Korintą pamėgo ir patys graikai 
bei egiptiečiai, frigai, sirai ir 
žydai. Naujasis graikų romėnų 
miestas tapo Achajos Romos pro
konsulo buveinė. Tik senoji grai
kų kultūra ir civilizacija jame 
neatgimė. Sirai atsinešė lytines 
Baalo ir Aštartės garbinimo apei
gas, romėnai žiaurumą ir gladia
torių spektaklius, frigai Attis ir 
Kybelės kultą, egiptiečiai Izidę 
ir Serapį, o Trakija davė Dionizo 
misterijos religiją. Kadaise Ko
rintas buvo buvęs miestas Posei
dono, jojančio su trišake ant del
fino, dabar Korintas buvo pa
švęstas Pandemos Afroditei — 
Liaudies Afroditei, kuri buvo tik 
perrengta Rytų Aštartė. Senovės 
geografas Strabo aprašo Afro
ditės šventyklą, stovėjusią ant 
Akrokorinto kalno, su 1000 Afro

ditės kekšių. Užtat kai kurie 
Apaštalo Pauliaus laiškų aiškin
tojai prisegė Korintui 
Nuodėmės miesto vardą. Tiesa, 
Strabo turi mintyje ne Julijaus 
Cezario atstatytą Korintą, bet 

Korinto senovę liudija Apolo šventovė iš VI a. prieš Kristų.
Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

Mumijaus sunaikintąjį. Betgi 
Afroditės kultas buvo paplitęs ir 
Apaštalo Pauliaus laikais.

Atrodo, kad ir “korintietė 
mergina” buvo prostitutės eufe
mizmas, o girtas korintietis ir 
bon vivant buvo mėgstama teat
ro scenos asmenybė. Abiejų uos
tų smuklėse ir viešuose namuose 
telkdavosi jūreivių pasaulio pa
dugnės. Kai Apaštalas Paulius, 
rašydamas laišką romiečiams čia 
Korinte, juodomis spalvomis nu
piešė pagonijos dorovinį akla
gatvį, turbūt turėjo tai prieš akis. 
O vis dėlto Korintą jis daugiau 
mylėjo negu Atėnus, nes didžioji 
kliūtis Gerajai Naujienai nėra 
žmogaus prigimties trapumas. 

bet jo išdidi dvasia. Apaštalas tai 
buvo patyręs Atėnuose ir Korin
te: "... kur buvo pilna 
nuodėmės, ten dar apstesnė 
tapo malonė” (Rom 5, 20).

Lankome senąjį Korintą
Prie įėjimo į atkastus Korinto 

griuvėsius, mažame muziejuje, 
yra išdėstyta daug aptiktų radi
nių iš romėnų laikotarpio. Lauke 
stovi graikų kolonų — doriškų, 
joniečių ir korintiško tipo pa
vyzdžiai. Griuvėsių šerdį sudaro 
Agora — romėniškoji preky
vietė. Dabar ji nei kolonų, nei 
krautuvėlių šonuose nebeturi. 
Tik pamatus ir aslą gali atpažinti. 
Romėnai, atstatydami Korintą, 
palaidojo keletą anksčiau su
griautų pastatų miesto centre. 

"Tačiau daugumą pastatų tik at
statė. Agoros šone tebestovi da
lis berną — pakopos teismui ir 
kalbėtojams sueigų metu. Šiau
riniame griuvėsiu šone dar tebe- 
simato romėniškųjų vartų — 
Propylaea pamatai ir marmuri
niai laiptai. Iš čia ėjo gatvė į Le- 
chejumo uostą. Platūs ir 
nuožulni laiptai rodo, kad gė
rybės iš uosto nebuvo vežamos, 
bet gabenamos ant mulų nuga
ros. Stebina šaligatviai abiejuose 
gatvės šonuose.

Einu dešiniu gatvės šonu link 
Lechejumo dar gana gerai išsilai
kiusiu šaligatviu. Gidė, pasinau-

Graikai laukia turistų autobuso. Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

dodama II kristinio amžiaus ke
liautojo ir geografo Pausanijo 
knyga “Graikijos aprašymas”, 
atkreipia dėmesį į Euryklo pirtį, 
vieno spdrtiečio dovaną Korin
tui. Už pirties slypi viešos iš
vietės, o pirties šonuose tebesto
vi smuklių pamatai su didžiuliais 
molio puodais įvairių rūšių vy
nui. Atrodo, kad senovėje stiklo 
buteliai vynui buvo retenybė, 
vyravo vynmaišiai ir moliniai 
ąsočiai. Be to, palei abu gatvės 
šonus tebesirikiuoja romėniškų 
krautuvėlių pamatai.

Grįžtame vėl į Korinto Agorą. 
Dešinėje ant uolėtos terasos sto
vi septynios, iškilios, doriško sti
liaus, Apolono šventovės kolo

nos. Šventovė iš VI a. prieš Kos
tų. Gidė duoda mums ketvirtį 
valandos paklajoti vieniems po 
griuvėsius. Siek tiek toliau į va
karų pusę nuo Apolono švento
vės užtinkame Glauko šaltinio 
namelį uoloje su penketu kam
barėlių. Vanduo nūdien nebe- 
trykšta, bet viena kita drąsuolė 
žolė uolėtos aslos plyšiuose liu
dija, kad kažkur apačioje yra 
vandens.

Mane domina berną — pakopa 
sueigoms ir teismui Agoroje. 
Apie ją rašo Lukas Apaštalų dar
buose:

i Rus daugiau)



Po Kristaus pasiaukojančios mirties ant Kryžiaus sulaukta ir 
prisikėlimo. Nuotr. Romualdo Kisieliaus

CHICAGOS PADANGĖJE Narbutis. Parodon buvo atvykęs 
ir pats meistras Tamulionis.

E. Šulaitis

ŠVENTRAŠČIO SKAITINIAI 
GAVĖNIOS RIMČIAI

Išvertė kun. prof. Antanas Rubšys

Režisierius Povilas Gaidys dybąje chicagoje.
Jaunimo Centro kavinėje va- Kublickas, dabar jau pensinin- 

sario 1 d. įvyko vakaronė su kas; gyvena Chicagps vakarinia- 
Klaipėdos dramos teatro vyr. | lųe priemiestyje ir mažai rodosi 
režisierium Povilu Gaidžiu,-^ lietuvių tarpe. Tad buvo reta 
Rengė “Vaidilutės” dramos teat- •* proga jį pamatyti besikalbant su 
ro valdyba. Jos vardu kalbėjo' Lietuvos premjeru.
pirm. dr. Petras Kisielius. Rež. , Atrodo, kad pokalbio tema su- 
Gaidys papasakojo apie savo| kosi apie galimybę šiuo metu 
veiklą, o parodytoje video juos- aplankyti tėvynę Lietuvą, kurią 
toje, publika pamatė ištraukų is . prieš 40 metų su skaudančia šir- 
Gaidžio 50 m. sukaktuvinio ren- dimi jam reikėjo palikti.
ginio Klaipėdoje. ■,

“Vaidilutės” teatro aktoriai: V.
Domašius, L. Šulaitytė ir O. Šu-; DtevdlrbyS
laitienė paskaitė savo ir kitų au- Povilas Tamulionis 
torių kūrybos. Susitikimas su Chicagos “Čiurlionio” galeri- 
rež. Gaidžiu nebuvo gausus, nešė joje kovo 1 d. atidaryta pasva- 
tą patį vakarą Balzeko muziejuje A liečio Povilo Tamulionio medžio 
vyko Lietuvos Parlamento infor- < darbų paroda. Į Chicagą jis atga- 
macijos vedėjos Ritos Dapkutės;-: beno apie 150 medžio skulptūrų, 
pasirodymas. daugumoje įvairių “dievukų”,

*tačiau buvo ir Lietuvos kunigai-
Pabėgėliai po 40 mėty bei fatų žmonių

Praėjusį rudenį Chicagoje lan-
kantis Lietuvos premjerui Ge- Tamulionis, kuris yra kilęs iš 
dimiui Vagnoriui, su juo pokalbį garsios meistrų ir kaimo muzi- 
turėjo kapitonas Lionginas Ku- r kantų giminės, savo amato išmo- 
blickas, kuris prieš 40 metų _ kusios Rygoje ir Peterburge, yra 
žvejų laiveliu iš Lietuvos pabėgo ^.gimęs Pasvalyje 1949 m. Nuo 
į Švediją. Tas žygis tada plačiai , mažens visus stebino savo pieši- 
nuskambėjo pasaulio ir lietuvių_ niais ir rankdarbiais. Nuo 1973
spaudoje, o Kublickas kartu su. m. jis jau Tautodailininkų sąjun- 
kitais dviem likimo draugais Juo- igok narys ir nuo 1972 m. daly- 
zu Grišmanausku ir Edmundu vayęs daugelyje parodų, gavęs 
Paulausku, vėliau atvykę į Ame- jnemaža prizų, afžymėjimų.
riką, su savo dramatiško Savo parodai Chicagoje jis 
pabėgimo istorija supažindino Š. specialiai parengė pusantro šim- 
Amerikoje gyvenančius tautie- to darbų, kurie yra tuščiavidu- 
čius. . riaį, nes tokiai tolimai kelionei

ATPIRKĖJO KANČIA IR PERGALĖ 
lz 53, 1-12

1 “Kas galėtų patikėti, ką mes girdėjome?
Kam buvo apreikšta VIEŠPATIES ranka?

2 Jis išaugo nelyginant atžala jo akivaizdoje,
kaip šaknis iš sausos žemės.
Nebuvo jame nei patrauklumo, nei grožio: 
matėme mes jį, bet nepamėgome.

3 Jis buvo paniekintas, nevertas žmogaus vardo,
skausmų vyras, apsipratęs su negalia — 
toks, prieš kurį žmonės užsidengia veidą.
Jis buvo paniekintas, laikėme mes jį nieku.

4 Tačiau jis mūsų negalias prisiėmė,
mūsų skausmus sau užsikrovė.
O mes laikėme jį raupsuotu, — 
Dievo nubaustu ir nuvargintu.

5 Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų,
ant jo krito kirčiai dėl mūsų kalčių.
Bausmė ant jo krito mūsų išganymui, 
jo žaizdomis mes buvome išgydyti.

6 Visi mes lyg avys pakrikome,
kiekvienas eidamas savuoju keliu, 
o VIEŠPATS uždėjo ant jo kaltę mūsų visų.

7 Nors ir buvo žiauriai kankinamas,
bet pakluso, — burnos nepravėrė. 
Kaip tyli ėriukas, vedamas pjauti, 
kaip tyli avis kerpama, 
taip jis nepratarė žodžio.

8 Prievarta ir teismu jis buvo nušalintas
ir kas bebūtų galvojęs apie jo likimą?
Kada jis buvo atskirtas nuo gyvybės krašto 
ir pasmerktas mirti už mano tautos nuodėmę,

9 kapas jam buvo skirtas tarp nedorėlių.
laidojimo vieta su piktadariais, 
nors jis nebuvo padaręs nieko blogo, 
nei ištaręs melagingo žodžio.

10 (Bet VIEŠPATS norėjo, kad jis kentėtų negalią.)
Kai save atiduos kaip auką už nuodėmę, 
matys palikuonių ir gyvens ilgą laiką.
Per jį klestės VIEŠPATIES užmojis.

11 Už savo vargus jis matys šviesą dienų pilnatvėje,
per savo kančią mano tarnas nuteisins daugelį, 
prisiims jų bausmę už kaltes.

12 Aš duosiu jam dalią tarp didžiūnų,
su galiūnais dalinsis jis grobiu, 
nes jis save atidavė mirčiai 
ir buvo priskirtas prie nusidėjėlių. 
Jis prisiėmė daugelio nuodėmę 
ir užsistojo nusidėjėlius.

javų varpų.
Šias parodas surengė chica- 

giečiai Algis Janušas ir Leonas

Medžio skulptorius Povilas Tamulionis prie savo darbų Chi
cagos Čiurlionio galerijoje, kur vyko jo kūrinių paroda. Nuotr. 

Ed. Šulaičio

Iš Lietuvos gautos Vilniaus verbos, išstatytos Chicagoje, Čiur
lionio galerijoje. Nuotr. Ed. ŠulaičioTais laikais lietuvių žvejų 

pabėgimas buvo bene pirmasis 
savo pobūdžiu, o taip pat ir retos 
drąsos demonstracija. Už tą žygį 
ši trijulė, kaip kokie didžiuliai 
nusikaltėliai, už akių buvo, nu
teisti mirties bausme. Aplankę 
daug lietuviškų kolonijų, jie ap
sigyveno Chicagoje. Vienas jų— 
Juozas Grišmanauskas — mirė 
Chicagoje, sulaukęs tik 55 metų 
amžiaus, palaidotas Sv. Kazi
miero lietuvių kapinėse Chica
goje 1983 m. liepos 19 d.

Jauniausias amžiumi — Pau
lauskas taip pat ilgą laiką gyveno 
Ciceroje, o dabar yra prisi
glaudęs dr. J. Adomavičiaus so-

KVIETIMAS PRIE ATPIRKIMO 
MALONĖS

lz 55, 1 - 13
1 Nagi, visi, kurie trokštate, 

ateikite prie vandens! 
Net jei ir pinigų neturite, 
ateikite, pirkite duonos ir valgykite! 
Ateikite, pirkite vyno ir pieno 
be pinigų ir be kainos!

reikėjo ruošti galimai lengves
nius eksponatus. Šiuos darbus 
Chicagoje tautiečiai ne tik galėjo 
pamatyti, bet taip pat turėjo pro
gos juos įsigyti už palyginti žemą 
kainą. Todėl per pirmąją savaitę 
apie trečdalis jų parduota.

Kartu buvo atsiųsta ir gražių 
Vilniaus verbų, kuriomis nušvito, 
vįsa “Čiurlionio” galerija. Tačiau 
jos čia, ilgai neužsibuvo — tuoj 
pąt buvo išpirktos. Parodoje ek
sponuoja vienuolikos autorių pa
darytų 580 verbų. Jas pateikė 
Lietuvos Kultūros fondo salonas 
“Sauluva”, kuriam verbas gami
na Vilniaus apylinkių gyventojai 
iš,. sausų ar dažytų lauko ar 
darželių gėlių, žolynų, smilgų,

į.q -i-/.

2 Kodėl mokate pinigus už tai, kasjiėra duona,
ir savo uždarbiu už tai, kas nepasotina? 
Paklausykite manęs ir valgysite tai, kas gera, 
gardžiuositės skanėstais. ','1

3 Ateikite pas mane, rūpestingai klausykitės,
kad turėtumėte gyvenimą. 'H
Aš amžinąją sandorą su jumis sudarysiu, 
remdamasis savo ištikima meile Dovydui.

4 Štai liudytoju tautoms aš jį padariau,
vadu ir tautų valdovu. zf'

5 Ir tu pašauksi tautą, kurios nepažinai,
o tautos, kurios tavęs nepažino, bėgs pas tave 
dėl VIEŠPATIES, tavojo Dievo, 
ir dėl Izraelio Šventojo, ;I;
kuris tau suteikė tokią garbę.

6 Ieškokite VIEŠPATIES, kai galima jį rasti,
šaukitės jo, kai jis yra arti.

7 Tepalieka nedorėlis savąjį keliąs
ir nusidėjėlis — savuosius kėslus!
Tegrįžta jis pas VIEŠPATĮ, kad jo pasigailėtų, 
pas mūsų Dievą, nes jis — labai atlaidus.

8 “Nes mano mintys — ne jūsų mintys,
o mano keliai — ne jūsų keliai” — VIEŠPATIES žodis.

9 “Kaip aukštas dangus viršum žemės,
taip mano keliai viršija jūsų kelius 
ir mano mintys — jūsų mintfš!

10 Nes kaip lietus ir sniegas nukrinta iš dangaus
ir negrįžta atgalios,
kol nepalaisto žemės,
kad dygtų ir želtų joje augalai,'
kad neštų sėklą sėjėjui ir duoną alkanam,

11 taip ir žodis, išeinantis iš mano burnos:
jisai nesugrįš pas mane bergždžias, 
bet įvykdys, ko trokštu, 
ir atliks, ko siųstas”.

12 Taip! Kupina džiaugsmo širdimi išeisite
ir būsite saugiai vedami į namus.
Kalnai ir kalvos, jus išvydę, pratrūks džiaugsmo giesme, 
visi medžiai laukuose jums ims ploti.

13 Erškėčių vietoj kiparisai augs,
mirtos vietoje dilgėlių. '<
Ir bus visa tai VIEŠPATIES šlovei, 
kaip ženklas amžiais nemarus.

Kapitonas Lionginas Kublickas Ch icagoje kalbasi su Lietuvos 
premjeru Gediminu Vagnoriumi. Nuotr. Ed. Šulaičio

Velykų varpai
(atkelta iš 3 psl.) 

sikėlime, su juo prisikels ir 
didžioji Velykų prasmė.

Išeivija gyvena Vakaruose, 
kur labiau išryškintas Kalėdų 
džiaugsmas. Bet ir čia vyresnieji 
atsimena, kaip Lietuvoje buvo 
švenčiamos Velykos — kokia 
neapsakoma, nesuvokiama nuo
taika apgaubdavo Velykų šven
tes.

BRIDGES
(atkelta iš3 psl.)

Prekybininkų reklamų, žino
ma, irgi galėtų būti daugiau. Jie 
gal ir neįsivaizduoja, kiek Brid- 
ges susilaukia Amerikos lietuvių 
skaitytojų dėmesio.

Ar JAV LB prieis išvados, kad 
neapsimoka būti Bridges leidė
ju? Reikia tikėtis, kad taip neat
sitiks, nes Amerikos lietuvių gy
vastingumas priklauso nuo infor
muotos visuomenės. Angliškai 
leidžiamas Bridges kaip tik ir 
atlieka tą svarbią rolę.

Ramunė Kubiliūtė

Velykos paliečia mus kiekvie
ną. Kiekvienas pergyvensime 
skirtingai, gal melancholiškai, 
prisimindami tėvynę, jos nueitą 
vargo kelią. Apgalvosime ir savo 
gyvenimą ir suprasime, kad ir 
mus kviečia tie Velykų varpai 
prisikelti gražesniam, taure
sniam, didesniam dvasiniam gy
venimui. Ne vienam mūsų, kaip 
tam daktarui Faustui, priešais 
stovi nuodų taurė — gyvenimo 
nusivylimai, beprasmiškumas. 
Velykų varpai ir kviečia mus at
stumti tą nuodų taurę, atstumti 
visą blogį ir ištiesti rankas į 
saulę, į gėrį, jam atverti savo 
širdį.

Kaip tik šiais laikais tie Velykų 
varpai skamba labai prasmingai, 
kviesdami prisikelti žmogų. Lie
tuvoje okupantai sugriovė daug 
pastatų ir kultūros vertybių. Jie 
sugriovė ir žmogų, atimdami iš 
jo krikščionišką moralę, padoru
mą. Tegu padeda Velykų varpai 
prikelti tą suvargusį žmogų.

Ir mes kelkimės ir kitus kelki
me, ypač tėvynėje Lietuvoje. Jie 
labiausiai yra ištroškę to pri
sikėlusio doro žmogaus.

Velykų varpai mus ir kviečia į 
naują žygį — dvasinį prisikėli
mą, kad per jį stiprėtų Lietuva.
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Šv. Kazimiero šventė ir 
parapijos pietūs

Kovo 8 d. šventėme Lietuvos 
ir parapijos globėjo šv. Kazimie
ro šventę. Pamaldose Lietuvos 
Vyčių 26-ta kuopa dalyvavo or
ganizuotai. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė kleb. kun. V. Pa
rulis, MIC. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas vargoni
ninkės C. Valinskienės.

Po pietų Maironio Parko di
džiojoje salėje įvyko tradiciniai 
parapijos pietūs. Programai va
dovavo inž. K. Meilus, Jr. Mai
ronio Parko virtuvės personalas 
visus svečius pavaišino pietu
mis. Parko vadovybė kiekviene- 
riais metais parapijai duoda nuo
laidą, nes jai reikia lėšų įvairiems 
remonto darbams.

Meninę programą atliko para
pijos choras, vadovaujamas Va
linskienės. Programos vedėjas 
pasveikino visus Kazimierus. 
Jiem sugiedota Ilgiausių metų.

Gaila, kad nebuvo plačiau pri
siminta šv. Kazimiero šventė, o 
visas renginys virto parapijos 
pietumis. '

Šaulių kuopos 20 metų 
sukaktis

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa vasario 8 d. paminėjo savo 
20 metų sukaktį. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje 5 vai. popiet buvo 
mišios už mirusius narius. Šau
liai dalyvavo uniformuoti.

Po mišių, Maironio Parko pa
talpose buvo minėjimas, į kurį 
buvo pakviesti ir lietuviškų orga
nizacijų pirmininkai.

Minėjimui vadovavo kuopos 
pirmininkas inž. Arūnas Griga- 
lauskas. Invokaciją sukalbėjo ka
pelionas kun. V. Parulis, MIC.. _ . . . . . , r3jSjgli>l Trakų rinktini ,dažnai verer4Inos
Pirmininfcperskaitė mirus|ųjj^ Z^į^įfnge solisčių isTuietuvos^iJitas pritaikomos verti-' j^tnų.
sąrašą. Jų atminimas pagerbtas 
susikaupimo minute.

Žymenimis apdovanoti kuo
poje išbuvę 20 metų nariai. To
kie yra: Raminta Molienė, K. 
Cėsna, H. Enrikaitis, J. Spirau- 
skas, A. Zenkus.

Žodį tarė Trakų rinktinės pir
mininkas A. Zenkus. Jis kalbėjo 
apie kuopos veiklą. Paminėtina 
tai, kad šauliai Šv. Kazimiero 
bažnyčios šventoriuje pastatė 
žuvusiesiems už Lietuvos laisvę 
paminklą. Kuopos dešimtmečio 
proga išleistas leidinėlis. Daly
vauta '-'‘suvažiavime, surengta 
bent kelios ekskursijos, dalyvau
ta demonstracijose.

Pabaigoje sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Šaulių metinis 
susirinkimas

Kuopos pirmininkas pranešė, 
kad valdybos kadencija po dvejų 
metų baigėsi, ir ji atsistatydino. 
Valdybos nariai pateikė veiklos 
pranešimus.

Valdybos rinkimai praėjo labai 
sklandžiai. Perrinkta ta pati val
dyba. Taip pat ir kapelionas kun. 
V. Parulis pasiliko su mumis.

Nepriklausomybės šventės 
proga paskirta 200 dol. auka 
“Dovana Lietuvai fondui. J. M.

Aušros Vartų parapijos salėje, Worcester, MA, vysk. T. Har- 
rington ir buv. LKM Sąjungos pirm. A. Shumway, minint 
Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Nuotr. E. Meilaus. Sr.

Nepriklausomybės šventė
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė pakilia nuotaika atšvęsta 
vasario 16 d. Šv. Kazimiero 
bažnyčioje 10 vai. mišias aukojo 
ir pamokslą pasakė kun. J. Pe
trauskas, MIC. Aušros Vartų 
bažnyčioje mišias aukojo vietos 
vyskupas T. Harrington. Jis pa
sakė pamokslą apie Lietuvos 
kankinius, kurie gali būti pavy
zdys visiems. Giedojo parapijos 
chorelis, vadovaujamas muzikės 
O. Keršytės. Organizacijos daly
vavo su vėliavomis.

Maironio Parko didžiojoje 
salėje 3 vai. vyko tolimesnis 
minėjimas. Himnus sugiedojo 
solistė V. Bizinkauskaitė-Cote. 
Invokaciją sukalbėjo kleb. kun. 
V. Parulis, MIC.

Programai vadovavo organiza
cijų tarybos vicepirmininkas R. 
Jakubauskas. Kalbėjo ir prokla
maciją perskaitė miesto burmi
stras J. Levy. Kalbėjo ir Massa- 
chusetts seimo atstovas W. Glo- 
dis, ilgamečio miesto burmistro 
našlė Rita Early, kuri vos tik 
prieš mėnesį palaidojo savo 
vyrą, papasakojo, kaip jos vyras 
mylėjo Lietuvą ir rūpinosi jos 
reikalais.

Pagrindinė kalbėtoja buvo 
Gintė Damušytė iš New Yorko, 
plačiai pasireiškusi lietuviškoje 
veikloje. Meninę dalį atliko so
listė Verutė Bizinkauskaitė- 
Cote. Akompanavo muz. Kristo
foras Sloniak.- Aukų surinkta 
$800. Jos paskirstytos pagal au
kotojų pageidavimą.

Koncertavo solistės iš 
Lietuvos

ios Vilčinskaitės ir Astos 
Krikščiūnaitės koncertą. Akom- 
ponavo pianistas Povilas Stra
vinskas. Jie pasirodė ir bažnyčio
je per mišias.

Jų koncertas įvyko Maironio 
Parke 3 vai. Salė buvo pilna pu
blikos. Programai vadovavo inž. 
E. Meilus, Jr. Pirmoje dalyje 
dainavo lietuviškas dainas, an
troje dalyje — įvairių operų ari
jas. Pianistas Stravinskas pa
skambino solo. Po koncerto 
buvo vaišės. Koncertą aprašė 
“Telegram & Gazzette” rytinėje 
laidoje.

Šventė gimtadienius
Mykolas Minikauskas kovo 

mėnesį šventė 99-tą gimtadienį, 
Veronika Liutkienė gegužės 
mėn. švęs 101 gimtadienį. Svei
kiname jubiliatus.

Rengiamas koncertas
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 

kuopa gegužės 16 d., šeštadienį, 
7 v.v. Maironio Parko didžiojoje 
salėje rengia koncertą, kurio 
programą atliks Montrealio vyrų 
oktetas, vadovaujamas A. Stan
kevičiaus. Po koncerto šokiai ir 
vaišės. Visi kviečiami atsilanky
ti.

Kun. dr. Algirdas F. Olšauskais, Los Angeles, CA, Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos klebonas, pakeltas Šv. Sosto rūmų 
prelatu. Iškilmingas apeigas gegužės 10 d. atliks Los Angeles 
arkivyskupas kardinolas Rogėrš Mahony.
_____________________ —_____________________

ESTRADINIŲ DAINŲ KONCERTAS 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Kultūros Židinio mažojoje ’glau. 
salėje kovo 14 d. koncertavo iš
kili Lietuvos estradinė solistė’ v „ .
Nijolė Ščiukaitė, mums pažįsta- ' Ramutė Česnavičienė. Sukurta 
ma iš plokštelių įrašų, šio kon
certo proga atvežusi naują garša- 
juostę, kurioje įrašyta beveik 
visa koncerto programa.

Pirmiausia reikia pasidžiaugti 
koncerto lietuviškumu. Estra
dinės dainos paprastai keliauja iš

mams. Solistė pasinaudojo tik 
lietuvių kompozitorių sukurto
mis dainomis, lietuvių poetų pa
rašytais tekstais. Tekstai jau kur 
kas geresni nei praeityje. Panau
doti pirmaeilių poetų tekstai. 
Programoje buvo net trys Ber
nardo Brazdžionio eilėraščiai, 
paversti to stiliaus dainomis.

Dažniausiai estradinių dainų 
tematika sukasi apie meilę. Pa
skui — žmogaus gyvenimo pro
blemos, gamta ir tėvynė. Siame 
koncerte solistė sukaupė du 
trečdalius dainų apie Lietuvą. 
Vis nauji ir nauji tėvynės meilės 
aspektai. Lietuva ant karalių del
no (iš Čiurlionio paveikslo), Lie
tuva iš paukščio skrydžio, Ne
munėlio žydrioji Vilnelė, Lietu
va graži, tai didžio ilgesio ir 
laimės šalis. Lietuva Mindaugo 
laikų, kuršių giminės Lietuva, 
dabarties Lietuva!

Šalia Lietuvos meilės skelbia
mas ir idealizmas: “eikim 
Saulėti, neškim meilę širdyje”.

Ateina ir liūdesys, nes metai 
daro savo — “beldžiasi šarma”, 
gaila ir bičiulystės, ir meilės. Bet 
vis dėlto dainų pasaulis išlieka 
skaistus. Iš dainų ateis į kiekvie
no širdį tokia ilgesinga ir miela 
Lietuva.

Solistė dainavo, pasinaudoda
ma garsiakalbiu. Jos dainavimą 
palydėjo iš anksto įrašyta garsa- 
juostė, kuri č’a buvo leidžiama 
per stiprintojus. Kartais ta paly
da buvo per garsi ir stelbė daina
vimą. “Gandrelį” padainavo be 
jokios palydos. Ir kaip gražiai ap
valdė savo balsą, kiek daug buvo 
subtilių ir šiltų niuansų.

Iš viso padainavo apie 20 dai
nų. Apdovanota gėlėmis ir ploji
mais. Atidarymo žodį tarė Lietu
vių Bendruomenės Queens apy
linkės pirmininkė Ramutė Če
snavičienė, primindama, kad šis 
koncertas jungiamas ir su kovo 
11d. sukaktimi, jos paminėjimu.

Publikos buvo apie 150. Apa
tinėje salėje jau buvo ankštoka 
sėdėti prie stalų. Rengėjai ne
drįso eiti į didžiąją salę, o vertėjo 
— būtų ir publikos buvę dau- 

> Salė buvo labai gražiai deko- 
rtiota. Tai atliko irgi pirmininkė

kavinės nuotaika su minkštu ap
švietimu, specialiais dekoratyvi- 
rtfctis skydais ant sienų.

. ■' Buvo ir loterija, kuri praėjo su 
rifemažu humoru. Bilietus parda- 
vfftėjo ne pavieniui, bet metrais. 
Pasirodo, kad toks metodas sėk- 

verčramos niibgas — loterija.davė gerų pa-

’Po koncerto publika vakarie
niavo ir kalbėjosi porą va
landėlių. Turėjo progos įsigyti ir 
solistės atvežtą garsajuostę, kuri 
priiiciai skamba, įrašyta geroje 
stadijoje su orkestro palyda.

Mielai solistei Nijolei Ščiukai- 
tef linkime dainuoti apie Lietu
vą,- kad ji per meilę ir dainą 
stiprėtų ir visada būtų laisva. 
(P-j«)

.'Į >H •
*X7. NATO viršininkas gen. 

Wdmer lankėsi Lietuvoje ir pa
reiškė, kad, žiūrint iš NATO 
būstinės Briuselyje, Lietuvoje 
viskas atrodo normaliai, derybos 
vykątą dėl sovietinės kariuo
menės išvedimo, bet, pabuvus 
Lietuvoje, reikalai atrodą kom
plikuočiau. Generolas pabrėžęs, 
kad ^Pabaltijo saugumas yra labai 
svainis visos Europos saugu
mui, jr NATO yra rimtai su
sirūpinusi, kad šiame regione 
vyrautų taika ir stabilumas.
—JL__---------------------------

PHILADELPHIJOS KETVERTUKAS 
i KONCERTAVO BROOKLYNE

'■ 1
.Apreiškimo parapijos didžio

joje salėje kovo 29 d., 1 vai. po
piety koncertavo “Lietuvių liau
dies .dainų kvartetas” iš Phila- 
delpjiijos. Publika dainavimo 
klaupėsi sėdėdama prie pavasa
riškai papuoštų stalų.

Kvartete dainuoja Rasa Kro- 
kytė»r Bronius Krokys, Juozas 
Kasipskas (jis ir gitara paritaria) 
ir Brįgita Kasinskienė (kvartetui 
pritarianti, smuiku). Jų specialy
bė — senovinės lietuvių liaudies 
dainos.

Kiekvienas jų dainavo prie at
skirai pastatyto garsiakalbio. Dėl 
nevienodo.atstumo tarp garsia
kalbio >r dainuojančiojo retka
rčiais nesiderino balsai. Tai ypa
tingai buvo galima pastebėti pir
mojoje koncerto dalyje.

Kvartetas didesnio pasiseki
mo susilauktų, dainavimą paįvai
rindamas, kad ir kukliais jude-

AUKOS 
KULTŪROS

IŠ VISUR

ŽIDINIUI
A. a. Antano Mičiulio atmini

mui pagerbti Kultūros Židiniui 
aukojo:

$100 — A. ir D. Šilbajoriai.
$50 — P. ir I. Gvildžiai.
$30 — V. Vaičiulis.
Po $25 — A. ir R. Česnavičiai, 

A. ir V. Jankauskai, V. ir G. Kul- 
pai, M . ir A. Marijošiai, L. ir D. 
Vaitkevičiai.

Po $20 — B. Cibulskienė, V. 
ir L. Galiniai, A. Matulaitis, A. 
ir D. Samušiai, D. Ozas.

$10 — A. ir S. Daukšai.
A. a. Broniaus Bieliuko atmi

nimui pagerbti Kultūros Židi
niui aukojo:

Po $100 — J. Brazinskienė- 
Hasselberg ir A. Bražinskas, R. 
ir D. Didžbaliai, K. Jonynas.

Po $50 — A. ir D. Bražinskai, 
K. ir R. Čerkeliūnai, V. V. 
Chong (taip pat ir a.a. Ture Has- 
selberg atminimui), E. ir A. 
Stakniai, J. ir I. Vilgaliai.

Po $30 — V. ir D. Anoniai,
A. Mackevičienė.

Po $25 — J. Kiznis, J. ir M. 
Klivečkos, A. ir R. Markevičiai,
B. Nemickas, E. Rastenienė, J. 
ir N. Valaičiai.

Po $20 — H. Januškevičius, 
P. ir O. Lauraitytės, J. Venckus.

$10 — A. Sakalas.

A. a. Jono Pašukonio atmini
mui pagerbti Kultūros Židiniui 
aukojo:

$25 — Dr. Julius ir Konstan
cija Šimaičiai,

$10 — A. Sakalas.
A. a. Leono Jonušos atmini

mui pagerbti Kultūros Židiniui 
aukojo:

$30 — K. ir J. Kiaunės.
A. a. dr. Kęstučio J. Valiūno 

atminimui pagerbti Kultūros 
Židiniui aukojo:

$.50 — J. E. Zorek.
$20 F. E. VVinter, J r.
Kultūros Židinio administra

cija už aukas visiems nuoširdžiai 
dėkoja.

RAŠYTOJŲ 
DĖMESIUI!

Grožinės literatūros JAV LB 
premijai už 1991 m. pasirodžiu
sius veikalus arba baigtus rank
raščius galima siųsti įvertinimo 
komisijai iki 1992 m. gegužės 
įnėn. 5 d. Taigi data pratęsiama, 
nes komisija mano, kad nebuvo 
gauta pakankamai medžiagos, 
net ir tos, kuri yra žinoma, kad 
pereitais metais atsirado skaity
tojų rankose. Todėl autoriai yra 
prašomi nepasitikėti, kad už juos 
šį darbą atliks pačios leidyklos. 
Savo darbus, 1991 pasirodžiusias 
grožinės literatūros knygas ir 
baigtus rankraščius, prašome 
siųsti adresu: A. Staknienė, 161- 
16 84th Avė., Jamaica, NY 
11432.

siais, šypsena (moterys daugiau 
šypsojosi), vaidyba, nes, klau
santis to paties žanro dainų ir 
stebint ramiai stovinčius daini
ninkus, apima nuolxxiulys. 
Tačiau bendras įspūdis geras. 
Publika juos sutiko šiltai.

Padainavo 25 dainas
Per pirmą išėjimą padainavo 

14 dainų. Dainuodami ragino 
mergaites: — “Eik, mergele, 
skint gėlių” ir “Pasakyki, mer
gužėle”. Pasakojo apie šviesias 
žvaigždes “Aukštam danguj”, su 
medeliais braškėjo “Žalioj gi
rioj”.

Dainuodami apie aukštus kal
nus, sutiktas gull>eles, paukščių 
vestuves ir ramius vakarus, nu
plaukė su “Plaukia mano laive
lis”. Pirmąją programos dalį 
užbaigė smuikininkė Kasinskie- 

(nukelta į 8 psl ’

— Europos Bendrija sudarė 
žemės ūkio produktų siuntą Lie
tuvai. Daug kietųjų kviečių ir 
miežių Danijos, Prancūzijos ir 
Vokietijos laivais balandžio 28 d. 
turėtų pasiekti Klaipėdos uostą.

— Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos 20-ties metų su
kakties minėjimas Chicagos Jau
nimo Centre įvyko kovo 21 d. 
Vakaro pagrindinis kalbėtojas 
buvo prof. Vytautas Skuodis. Ta 
pačia proga jis supažindino ir su 
naujausiuoju “L. K. B. Kroni
kos dešimtuoju tomu.

— Eugenijaus Kriaučeliūno 
vardo jaunimo premija už 1991 
metus paskirta Simui Taškūnui, 
21 metų amžiaus Tasmanijos 
universiteto, Australijoje, Lie
tuvos studijų sambūrio pirmi
ninkui.

— Tautos Fondo vertė-turtas 
1992 m. kovo 31 d. buvo 
$2,514,296.

— Chicagos lietuvių opera 
balandžio 26 d. ir gegužės 2 d. 
Chicagoje statys Giuseppe Verdi 
operą “Otelio . Pagrindinius 
vaidmenis atliks: Virgilijus No
reika, Irena Milkevičiūtė, Arvy
das Markauskas, Zenonas Že
maitis.

— Frances R. Petkus, Lietu
vos Vyčių centro valdybos pirmi
ninkė, pranešė, kad, įskaitant 
kovo pabaigoje pasiųstąją medi
kamentų siuntą, iš viso į Lietuvą 
šešiais konteineriais jau yra pa
siųsta $5 milijonų vertės medici
ninės pagalbos. Siuntų reikalais 
rūpinasi “Aid to Lithuania ko
mitetas, vadovaujamas Roberto 
Boris.

— JAV LB Kultūros tarybos 
1991 m. žurnalistikos $1,000 
premija, finansuojama Lietuvių 
Fondo, paskirta Rūtai Klevai 
Vidžiūnienei. Vertinimo komisi
joje buvo .Antanas Juodvalkis, 
Ramunė Kubiliūtė ir Ritonė Ru- 
daitienė.

— Vysk. Vincento Borise- 
vičiaus beatifikacijos bylai 
pradėti leidimas iš Šv. Sosto jau 
gautas. Asmenys, kurie turi ži
nių apie Vyskupo-Kankinio gy
venimą. prašomi jas protokoliš- 
kai surašyti ir priesaika patvirtin
tas pasiųsti į Telšių kuriją adre
su: Telšių Vyskupijos ir 
Klaipėdos Prelatūros Kurija, Ka
tedros 5, 5610 Telšiai. Lithua
nia.

— Los Angeles Dramos Sam
būris balandžio 25 d., šešta
dienį, 7:30 vai. vak. ir balandžio 
26 d., sekmadienį. 12:30 vai. po
piet Šv. Kazimiero parapijos 
salėje statys Lietuvos rašytojos 
Izabelės Lukošienės keturių 
veiksmų pjesę "Karalius — va
gis”. Režisuoja Algimantas 
Žemaitaitis.

— Pensininkams buteliai — 
1-2 kamb. su valgomuoju, virtu
ve, vonia. Lietuviška aplinka, 
graži gamta, netoli Nek. Pr. Ma
rijos seserų vienuolyno. Kreip
tis: Vila Maria. P. O. Box 155, 
Thompson. CT 06277. Telef. 
203 923-1810.

— Penkiolikos metų mokslei
vė norėtų susirašinėti su mok
sleive ar moksleiviu. Galima 
rašyti ir angliškai. Adresas: Inga 
Andruškevičiūtė, Panevėžys 
5309, Statybininkų 54-46, Lith
uania.

I
i



Vasario 16-osios minėjime Clevelande himnus giedant. Iš k.: kun. Gediminas Kijauskas, 
S J, Asta ir Vaclovas Kleizos (Lietuvos gen. konsulas Chicagoje), žurnalistas John Funk 6

JAV LIETUVIŲ RELIGINIO GYVENIMO 
. ISTORIJOS PIRMASIS TOMAS JAU SPAUSTUVĖJE

(“Plain Dealer”), Suzana Borgianski. Nuotr. Vlado Bacevičiaus

Kun. Vinco Valkavičiaus lietu
vių religinio gyvenimo istorijos 
pirmas iš trijų tomų atiduotas 
spaustuvei. “Lithuanian Reli- 
gious Life in America” yra 
aprašyti 8 įvairūs vienetai, t.y. 
seserys Nekalto Prasidėjimo, 
Nukryžiuotojo Jėzaus ir Bene
diktinės; Marijonai su savo gim
nazija Thompsone, Alkos archy
vas Putname, Brooklyno pran
ciškonai, kun. Kazimiero Puge- 
vičiaus vadovaujamos įvairios 
įstaigos, Washingtono sostinės 
veikimas, Floridos lietuviai, ir 
dar minkšto anglies rajono lietu
viai West Virginijoje. Labai įdo
mus priedas paskirtas dviem lie-

stone ir Brocktone.
Kartu su autoriaus įvadiniu 

žodžiu eina Tomo Mikalskio, 
Europos istorijos eksperto, ve
damasis straipsnis. Jie abudu 
duoda pagrindą suprasti kiekvie
ną atskirą parapijos ir įstaigos 
aprašymą.

Sis pirmasis tomas bent trum
pai aprašo kiekvienų lietuviškos 
kilmės kunigą. Ypač Lietuvai 
bus reikalinga medžiaga, paro
danti, kur pasidėjo dvasininkai, 
j Ameriką atvykę caro laikais ir 
po Antro pasaulinio karo.

Keturi ilgi indeksai padės 
skaitytojui lengvai susirasti: pa
rapijas, vietoves, institucijas,

tuvių metodistų parapijoms Bo-

VVisconsin universitete.
Autorius bandė pateikti pla

tesnį kiekvienos kolonijos vai
zdų. Todėl įtraukė šiek tiek 
medžiagos apie kitų pažiūrų vei
kimą. Ši studija sušvelnina ste
reotipišką supratimą apie lenkus 
ir airius, įrodant tų etninių gru
pių pagalbą lietuviams.

Pirmas tomas gaunamas vien 
tik pas Corporate Fulfillment 
Systems, 1 Bert Drive, W. Brid- 
gewater, MA 02379-9970, arba 
tel. 1-800-344-4501. Kaina 
$79.50 iki balandžio 30 d., o po 
to bus $89.50.

Autorius dėkingas mažam 
skaičiui rėmėjų, kurie pasitikėjo

1

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, at

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

Po 30 dol.: Teklė Grusauskas, 
Newington, CT; P. Bagdonienė, 
Plymouth, CT; V. Sinkus, Chi-

cago, IL; K. G. Ambrazaitis, 
M.D., Chesterson, IN; Mrs. B. 
Chlamauskas, Kennebunkport, 
ME; Stella E. Dirsa, Brighton, 
MA; Ruth N. Remeika, Fords, 
NJ; Liusė Amante, Highland 
Park, NJ; J. Ivasauskas, Union, 
NJ; A. Meskauskas, Brooklyn,

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

NorJ įsirašyti kreipkitės j Susivienijimo Centrą, P. O. Box 32, Wilkes-Barre, 
- PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo 

direktorių Jonę A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų 
tei. 516 261-3797, ofiso tel. 718 847 - 2686.

romuva/jav

Leidinėlis senojo lietuvių balstiškojo tikėjimo puoselėjimui. 
Leidėjas: Lietuvių etninė religinė bendruomenė Romuva 
JAV-ėse. Redaktorius: Dr. Audrius Dundzila (Vytauto Di
džiojo Universitetas, Daukanto 28,3000 Kaunas, Lietuva). Ad
ministratorė: Vilija (Box 193, Postai Station U, The Queens- 
way, Toronto, Ontario M8Z 5P1 Canada). Kaina: 1.50 USS. 
Prenumerata 4 USS JAV-ėse, 6 USS kitur.

» '' 
N Y; Teresė Slikas, Woodhaven, 
NY. ’ |

Po 25 dol.: Regina A. Barisas, 
Shrewsbury, MA; Anna Kaman
tauskas, South Boston, MA; P< 
Brazauskas, Paramus, P. 
Kunigėlis,. Williston Park, $Y.<

Po 20 dol.: A. Žemaitaitis, 
Santa Monica, CA; J. Liudziirs, 
New Britain, CT; Rev. J. Vaš- 
kys, OFM, Putnam, CT; R, Ąg 
Chesonis, Fishers, IN; Eugene 
Ąžuolas, Myersville, MD; P. 
Normantas, Bayville, NJ; Anelė 
Pietaris, Clark, N J; A. Balkus, 
Brooklyn, N Y; Birutė Cibulsfae- 
nė, Douglaston, N Y; S. Janusas, 
Sea Cliff, NY; Julia Biretta, Sha- 
ronville, OH.

Po 17 dol.: J. Vaicys, St. Pe
tersburg Beach, FL; Bronė J4ci- 
kevičius, Willoughby, OH. <;

Po 15 dol.: Mary Saltariis, 
Montreal, Canada; K. Bendorai- 
tis, Schwetzingen, Germany; 
Milda Liaukus, Huntington, 
CT; J. Strasdas, Jupiter, FL; 
Juzė Matjoškienė, CenterviHe, 
MA; B^.. Naras, Shrevvsbury, 
MA; Regina Zaloom, Ramsey, 
NJ; C. Navickas, Piscatavvay, 
NJ; V. Kidolis, Jamaica, NY; A. 
Jasinskas, Woodhaven, NY.

11 dol.: A. Sešplaukis, Chj- 
cago, IL. f A

If It’s Just A Glob 
And Not Alive:

Why 

Abort

(Kili) 
It?

KELIONES į LIETUVĄ 
1992

Gegužės 4-19
Gegužės T7 - birželio 12
Birželio 1-16
Birželio 22 - liepos 7
Birželio 23 - liepos 13
Birželio 30 - liepos 20

Rugsėjo

Liepos 6 - 21
Liepos 7-77
Liepos 13-28
Liepos 14 - rugpiūčio 3
Rugpjūčio 3-18
Rugpiūčio 17 - rugsėjo 1 

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.

VYTIS TRAVEL, Ine.
2129 Knapp St. 

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

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

Po 10 dol.: Elizabeth Vyš
niauskas, San Gabriel, CA; Ona 
Paškevičius, Santa Monica, CĄ; 
M. Marcinauskis, Shelton, CT; 
Danutė Snarskis, Thompson, 
CT; E. Radionovas, West Hart
ford, CT; V. Avižonis, Milforš, 
DE; A. Tylius, Washingto|fo 
DC; V. Vaitkus, Juno Beach'/ 
FL; V. Barius, Lantana, FL; 
Taoras, St. Petersburg Beach, 
FL; Rev. L. Musteikis, Sunny 
Hills, FL; Halina Bagdonas, Oak 
Lawn, IL; A. Karnius, Michigąn 
City, IN; Anastasia Dubinskdš, 
Baltimore, M D; E. Kemferiį, 
Baltimore, M D; J. Ensins, Cah- 
ton, MA; Sofija Galdikas, Dor- 
chester, MA; S. Veršelis, Neyb'- 
ton Center, MA; Anne Knašas, 
Quincy, MA; Lina Subatis, 
Quincy, MA; S. Augonis,' South 
Boston, MA; J. K. Karazia, W. 
Upton, MA: Marijona Zerih*- 
gienė, Westfield, MA; Olga Ker
šis, Worcester, MA; Asta Dabri- 
la, Dover, NH; J. Stankūnas, 
Elizabeth, NJ; K. Ciuoderis, 
Fort Lee, NJ; R. ir D. Šileikis! 
Hillscrest Estates, NY; A. Survi
la, Binghampton, N Y; A. Vakse- 
lis, Richmond Hill, NY; Rev. J. 
J. Tomalonis, Somerville, NJ; 
Liudvika Bukauskienė, Statėn 
Island, N Y; I. Povilavičius, Yon- 
kers, NY; Ursula Povilaitis, 
VVoodhaven, NY; V. W. Gyvas, 
Cleveland, OH; Valeria Buinys;

Philadelphia, PA; Dr. A. Juzai- 
tis, Plymouth, PA.

Po 7 dol.: Lena Beleckis, Ra- 
vena, NY; I, Janavičius, Cleve- 
land, OH.

Po 6 dol.i Marija Pakutka, 
Brooklyn, NY.

Po 5 dol.: Dr. J. J. O’Neil, 
Pboenbc, AZ; Birutė Strouse, 
Sun City, AZ; Danutė Domkus, - 
Los Angeles, CA; Kun. A. Va- 
liuska, Vista, CA; Dorothy De- 
gennaro, Southbury, CT; Janina 
Valiusaitis, Stamford, CT; Diana 
Velička, Watertown, CT; Albin 
Gesius, Largo, FL; V. Dubaus
kas, Miami, FL; J. Janušaitis, 
Port Orange, FL; Elena Jasaitis, 
St. Petersburg, FL; V. Gedmin- 
tas, St. Petersburg Beach, FL; 
C. P. Vilnis, St. Petersburg, FL; 
P. J. Walles, St. Petersburg 
Beach, FL; A. Žukauskas, Te- 
questa, FL; S. Razgaitis, Chica- 
go, IL; V. Baksys, Dorcester, 
MA; K. Varnelis, Stockbridge, 
MA; E. Martišius, ^W. ^Fąl--. 
mouth, MA; Jadvyga Vasyhonis. w 
Dunellen, NJ; l^^obdŽSs, ** 
Blauvelt, N Y; Eleonora Tutinas, 
Brooklyn, NY; Ona Steponis- 
Žadvydienė, Great Neck, N Y; 
Dana Norvilą, New York, N Y; 
P. Kiaunė, Rochester, NY; H. ir 
E. Andriųska, Woodhaven, N Y; 
P. Vaskys, Cheltenham, PA; A. 
ir A. Liobis, Plano, TX.

Po 3 dol.: J. B. White, Avon 
Park, FL; Stasė Džekčiorius, 
Bethlebem, NY; V. J. Balten, 
Huntingdon, Valley, PA.

Po 2 dol.: J. Kucinas, West 
Yarmouth, MA; F. E. Mocke
vičius, Rochester, NY.

Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. Laikraščio 
ateitis priklauso nuo aukotojų 
dosnumo. Vien iš prenumeratos 
nebūtų įmanoma išsilaikyti. Už 
kiekvieną auką nuoširdžiai dėko
jame.

Darbininko Administracija

asmenis ir temas. Pvz., Lietuvos
tyrinėtojai galės patikrinti kuni
gų kilmę vietovių indekse.

Įvadą parašė garsusis ameri- metų medžiagos rinkimo ir rašy- 
kiečių mokslininkas Viktoras mo darbas dykai aukojamas.
Greene, istorijos profesorius > K.V.V.

šiuo projektui Nepaisant to, 
reikėjo didelę sumą pasiskolinti 
išlaidoms padengti, nors visas 5

1992

STOVYKLŲ TVARKARAŠTIS
. ~ VAIKAMS 7-16 metų

Anglų kafba —.birželio 29 iki liepos 11 
Lietuvių kalba — liepos 12 - rugpiūčio 1

PIKNIKAS liepos 26 d.
Vyresniam jaunimui iki 18 m. — liepos26- rugp. 1 

SAVAITĖ ŠEIMOMS SU VAIKAIS IKI 10 METŲ 
Šeimų — lietuvių kalba — rugpiūčio 2-9 
Šeimų — anglų kalba — rugpiūčio 9-16

The Lovvest Air Fares to Vilnius 
and Warsaw

New York - Vilnius $799 (round trip)

$432 (one way)

New York - Warsaw, $629 (round trip)

$359 one way)

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

,7^ ■ Ask for Chris Dobrzynski

Baltic States Cruise Tour
BJI-lTi - 11 Days|QĮS9 Helsinki • SUetersburg - Tallinn

Rlga - Kallnlngrad - Vfcljy - StMktalm 
Prie* includ««: 9-day Baltic eruise with afl meals. shore 
excursions, theater, folklore ♦ Transatlantic air, Finnair
♦ Transfers ♦ 1-night įsi class hotel Helsinki ♦ Helsinki 
sightseeing with tour of CrystaJ Factory ♦ Port charges
♦ Visa free application handling 

FIRST 
TIME 
EVER!

from

$1886
perperson, 

double

MANY BALTIC CRUISES: 3-6 days eruises from Stockhotm and Helsinki 
to Rlga, TalltaR, Klaipėda and St. Petersburg. 

Ovemlghtferry Service to Tallinn and Rlga. Co m plėtė packages
More than 100 diflėrent eruises in one 32-page brochure. Contact:

EursCruises
303 W. 13th St., New York, NY 10014 ♦ 800-688-EURO ♦ (212) 691-2099

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

NEVVYORKE: 86-21 114thStreet,RichmondHill,N.Y. 11418 718-441-6401 
DARBO VALANDOS 

9:00 - 3:00 THUR — 9:00-7:00
9:00-3:00 FRl — 9:00-3:00
9:00-3:00 SAT — 9:00-12:00

MON —
TUES — 
WED —

CHICAGOJ: 2615W. 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
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, 
MD 20911-3106.

Taupymo sęskaftos ir certifikatai, įvairios 
paskolos, VISA kortelės Ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

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



NBA IR MARČIULIONIO SĖKMĖ
Kovo 28 ~ d. profesionalas 

krepšininkas Šarūnas Marčiulio
nis įmetė 35 taškus. Tai jo au
kščiausias lig šiol pasiektas re
kordas. Marčiulionis žaidžia su 
Golden State VVarriors koman
da, kuri nugalėjo New Jersey 
Nets komandą rezultatu 152- 
148. Žaidynės įvyko Meadovv- 
lands arenoje New Jersey, kurio
je buvo visos vietos išpirktos 
(apie 20,100 žiūrovų).

Trečiame kėlinyje Marčiulio
nis įmetė 14 taškų, vėliau jis jąu 
turėjo 26 taškus. Marčiulionis 
kietai žaidė. Jis yra vienas iš ge
riausių NBA — šeštasis žaidėjas 
(leads all NBA guards with a field 

A. A.
JULIJAI BLIZNIKIENEI

mirus, jos vyrui Jonui, sūnui Zigmui ir jo šeimai reiš
kiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.

Arūnas ir Alicia Simonaitis
Gina Simonaitytė 
Vita Simonaitienė

A. A. 
STEPUI LUKAUSKUI

mirus, jo žmonai Irenai, seserims Jadvygai ir Janinai 
su šeimomis reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

ž 
T 
t 
i

Mielam Zenonui, praradusiam brangią seserį 
EMILIJĄ JUREVIČIŪTĘ, 

reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime.

Regina Verba
Regina Nakoneczna 
Zigmas ir Elena Radvilos

New Yorko Maironio mokykla

Mylimai Mamytei
ANGELEI NUTAUTIENEI

mirus, jos dukrai Genei Gedminienei su šeima ir ki
toms dukroms — Danutei Surdėnienei ir Aldonai Kve
darienei su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojautą.

A. A. 
VYTAUTUI BALTUČIUI

mirus, jo žmonai Onutei, dukroms Živilei ir Daliai su 
šeimomis reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

“Antrosios Jaunystės“ choras
Muz. V. Mamaitis

goal percentage of .536). Šiemet 
Golden State Warriors krepši
ninkai: Šarūnas Marčiulionis, 
Chris Mullin ir Tim Hardaway 
yra trejetuke, kuris įmeta dau
giausia taškų iš visų NBA koman
dų.

Olimpiniai Žaidimai įvyks 
Barcelonoje šiemet liepos 
mėnesį. JAV Olimpinę krepšinio 
rinktinę neramina būsima Lietu
vos Olimpinė krepšinio koman
da. Lietuviai krepšininkai: 
Šarūnas Marčiulionis, Arvydas 
Sabonis ir Rimas Kurtinaitis 
žaidė su Sovietų Olimpine ko
manda, kuri nugalėjo JAV kre
pšinio komandą ir laimėjo aukso

Damazas Tilvikas ir dukterys: 
Aldona, Roma ir Laima 

medaį 1988 m.
Šiemet tie patys žaidėjai, kar

tu su Seton Hali universiteto 
krepšininku Artūru Karnišovu ir 
buvusiu Princeton universiteto 
krepšininku Ričardu Šimkum, 
su kitais Lietuvos krepšininkais 
žais už Lietuvos Olimpinę kre
pšinio rinktinę. Galimybė yra, 
kad Lietuvos krepšinio komanda 
gali laimėti medalį Olimpiadoje.

Vilūne Sarpaliutė-Bitėnienė 
f "t > i ~

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER 
296-4130

I

Šarūnas Marčiulionis, Golden State VVarriors krepšininkas 
Nr. 13, meta kamuolį prieš New Jersey Nets. Golden State 
VVarriors kovo 28 d. nugalėjo Nevv Jersey Nets po pratęsimo 
rezultatu 153-148 Meadovvlands arenoje, Nevv Jersey. Nuotr. 
Edvardo Arūno Bitėno.

KASOS REIKALUS PATIKSLINANT
Pono Kęstučio Miklo straips

nis “KASOS ateitis priklausys tik 
nuo pačių lietuvių” 1992 m. kovo 
27 d. “Darbininke” buvo gana 
tikslus, pridėjus sekančius pa
tikslinimus ir priedus:

Pirma, 1988 m. visuotiniame 
narių susirinkime NevvYorkedr. 
Rimas Vaičaitis ir aš pranešėme, 
kad mes turime ir turėsime pro
blemų su išduotomis partnery
sčių ir kitomis paskolomis, ku
rios turėjo ryšių su Lito investa
vimo bendrove. Tas pranešimas 
buvo kartojamas 1989, 1990 ir 
1991 metų narių susirinkimuo
se. Taip pat straipsniai buvo at
spausdinti “Darbininke”, infor

muojant plačiąją visuomenę. Tai 
ši žinia yra ne naujiena nariams 
ir plačiajai visuomenei.

Antra, nors KASOS administ
racija ir bandė visas paskolas at
gauti, NCUA administracijos 
nuomonė buvo ta, kad mes, bū
dami lietuviai, neužtektinai da
rysime pastangas jas atgauti, nes 
mes tuos žmones pažįstatfhe. 
Nuo to laiko, kai NCUA perėmė 
KASĄ, nemokamų paskolų skai
čius, suma ir procentai pakilo.

Trečia, KASOS vadovybė ne
galėjo atmesti fakto, kad tos pa
skolos yra nemokamos, nes jos 
buvo nemokamos maždaug nuo 
1990 m. vidurio. Ar tuo laiku va
dovybė dėjo užtektinai pastangų 
šias paskolas atgauti? Kiek daug 
yra užtektinai? Mes reikalavo
me, kad V. Vebeliūnas parduotų 
nuosavybes ir atmokėtų pasko
las, kad padengtų silpnas partne
rysčių paskolas, kad perduotų 
KASAI gerus morgičius. kuriuos 
Lito bendrovė turėjo; norėdami 
atgauti pinigus, pateikėme advo
katams ir teismui paskolininkus. 
kurie nemokėjo.

Ketvirta, kaip pono Miklo 
straipsnyje parašyta, kad Gintas 
Žemaitaitis buvo atleistas 2Vi 
mėnesių prieš KASOS per-

Piršlio liežuvis
Piršlys atveda jaunikaitį susi

pažinti su mergaite ir jos tėvais.
Grįžtant iš piršlybų, piršlys 

sako jaunikaičiui:
— Na, ar ne puikūs jie žmo

nės? Kultūringi, kilmingi, išauk
lėti ir turtingi. Ar matei jų sidab
ro indus?

Jaunikaitis pastebėjo:
— Bet gal jie tą sidabrą pasi

skolino, kad mum pasirodyti) 
turtingi ir sudarvtų geresnį įspū
di?

Piršlys užtikrino:
_  — Juokinga! Kas tiem vagim 
tokius dalykus skolintų' 

SPECIALI KELIONĖ 
IŠ BOSTONO IR NEVVARKO 

tik S800.00
J ABI PUSES, plūs JAV mokesčiai 

Išvyksta gegužės 22 d. ir grįžta birželio 9 d 
Vietų skaičius ribotas — suinteresuotu prašoki 
skubiai registruotis. 
********* *

DĖMESIO ŽEMAIČIAMS IR AUKŠTAIČIAMS
Lengviausias kelias į Žemaitiją ir Aukštaitiją vra pert 

Rygą. Siūlome keliones iš Nevv Yorko JFK į Rvgą kaina pra-j 
dedant tik nuo $700.00 į abi puses, plūs |AV mokęi»<4<y | 

****** ***** *’■•
Informacijos ir registracijos reikalais kreipkitės i;A |

Albiną Rudžiūnienę 
Kristiną Mitkutę 
BALTIC TOURS

77 Oak St., Suite 4
Newton, MA 02164

Tel. 617 - 965 - 8080 Telefaksas: 617 - 332 - 7781 į 
. -•<i:

BALTK 
TOURS

ėmimą NCL A agentūros. nėr,, 
tikslu. Gegužės mėnesį aš 
paėmiau atostogas ir. direktorių 
tarybos leidimu, sutikau Imti 
NCUA konsultantu 6 mene 
siams su pilna alga. Po šešių 
mėnesių turėjau sugrįžti atg.il • 
KASĄ. Buvau atkistas kaip ir 
daugumas Nevv 'i orkoxlarl>uoto 
jų. rugpjūčio I d. Dar n dabai 
esu NCl A konsultantas k id.i 
jiems reikia.

ir penkta, patarimas kad po 
nas Miklas pasitikrinti) faktus 
prieš kalbant per radiją a • aš.mt 
straipsnius, buvo u maim. '■••t 
buvusio administrator i.uis L ,m 
Allanacli pageidavimas \trod > 
kad ponas Miklas ; ta [aašvm.j 
nekreipė dėmesio '>t- upsu.s 
kuris buvo I)aibimuk• po ;<, 
paskambini ino m.ui k<.-o> 5 d 
pasitikrinant kai kuriuos laktus 
buvo daug tikslvsiu^ yž-K> pi a 
nešimą per " I „tBv.-s /"bidrio' r a 
diją kovo I d

(Jutas Žemaitaitis

BROCKTON, MA
Bnnktono S\ Ka/uniero pa 

rupijoje kas se’kmadit'n/'įjo i<) 
vai. mišių, susirenkama į ph?aj>i 
jos salę- Gta '^t^rrr'tTkTTtnfras. 
parapiečiai ir sietiai iš l.ietilos 
Šioje salėje galima atsigaivinti 
kavute, pasižmonėti ar perkąsti 
kokį pyragaitį. Be to.u lai* Vai m a 
pas Antaną Sadmkį nusjp|rkti 
knygą c <

Kovo 29 d sekmadienį. laivo 
staigmena. Veronika Br/inkatis 
kienė su dukterim Verute ati
darė kiaušinių matgini.uio aka 
(leniiją . Instruktores rode^ k up 
reikia vašku marginti rrrktž'. ti 
įvairiomis spalvomis lxibai 
domėjosi vaikai

Nukryžiuotojo Jėzaus vu-imo 
lyno \ yresnipji-^es«dt ■; \le«mte 
tik fotografaif p . 
marginfojns 1

V. S.

A. A.
VYTAUTUI BALTUČIUI

mirus, jo žmonai Onutei, dukroms Živilei, Daliai ir jų 
šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Marija Šaulienė
Lina Naujokaitienė ir sesuo Tecė 
Virginija ir Vitalius Sirusai

A. A.
VYTAUTUI BALTUČIUI

mirus, jo liūdinčiai žmonai Onutei, dukterims Živilei 
Ir Daliai ir jy šeimoms, anūkui Antanui Ir jo šeimai 
reiškiame užuojautą Ir drauge liūdime.

V. ir L. Adomavičius
M. Balčiūnienė 
St. ir B. Meilus 
F. ir V. Misiūnas 
A. ir J. Nakas 
J. ir V. Zubavičius 

Jie dalyvaus Barcelonos Olimpiadoje. Iš k.: Seton Hali univer
siteto krepšininkas Artūras Karnišovas, Golden State VVar- 
riors asistentas treneris ir Lietuvos Olimpinės krepšinio rink
tinės busimasis asistentas treneris Donn Nelson, buvęs Prin
ceton universiteto krepšininkas Ričardas Šimkus ir Golden 
State VVarriors krepšininkas Šarūnas Marčiulionis kovo 28 
d. Meadovvlands arenoje, New Jersey. Nuotr. Edvardo Arūno 
Bitėno

c Baltų - Lenkų tarptautinis kultūros centras Nevv Yorke
o sveikina visus lietuvius Šiaurės Amerikoje
| Kristaus Prisikėlimo šventėje ir Tinki daug džiaugsmo, 
° optimizmo ir kantrybės Tėvynės atsikūrimo procese.
: •'
° Tadas Jacikovičius ir
° Amerikos Lenkų Bendruomenės
SIUUUULflJUUUUUULflJUUULSUUUUUUUU^

b a~8~a"8~8 stvaTTo o o o o omnr “

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
taikos ir ramyltės visiems parapiečiams linki

Kun. TIMOTIEJUS BURKAUSKAS, 
administratorius

PHILADELPHIA, PA 
Šv. Andriejaus parapija

aeooaooo o o o e a a o o o o o o o o e t fl fl fl t fl fl ft 8 fl e aaa aa fl a.Aaaa e agoaaal.

bhiik- BV-mnii
Pastoge paid both iuays , 

lašt, convenientprivate, safejree!
Thūt'sujhat BnnKinGBVTnnilis^z* .
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka- HK / * t 4 *
Tnal. Tai taupymaa pa i tu So. Boston Savlngs ĮJ \

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti I ben
ki ar juos atsiimti, tai galite etllktl namie bet

kuriuo laiku. Jūsų siunta gavęs, bankas tuoj F
' y traukia suma j suskaitę. Prisideda Ir užtikrink ( 

mes, kad jūsų pinigai , pelno aukičieusius 

proc*Mu’'
ESBF leidžiamus Įstatymų.

lengvo taupymo bū

do per paftta skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba raiyklt paduotais adresais.



DARBININKAS

’YORKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N Y 11207

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

Tradicinė Atvelykio popietę 
Lietuvių Moterų Federacijos 
New Yorko Klubas rengia Kul
tūros Židinyje balandžio 26 d., 
sekmadienį. Pradžia 3 vai. po
piet. Bus velykinis stalas ir me
ninė programa. įėjimas S14.

Kazimieras ir Judita 
Jurkūnai, nuo 1990 m. spalio 
mėn. ėję Kultūros Židinio admi
nistratorių pareigas, prieš Ver
bas išvyko į Punską, iš kur buvo 
atvykę. Jų pareigas perima jų 
dukra Birutė ir žentas Linas Šid
lauskai. Salės nuomojimo ir ki
tais Kultūros Židinio reikalais 
skambinti telef. 718 235-8386.

Vaclovas Butkys, \ew Yorko 
šaulių kuopos valdybos vicepir
mininkas, po komplikuotos ope
racijos . Jamaiea ligoninėje, 
pamažu sveiko. Laikraštį bai
giant ruošti spaudai, iš Kęstučio 
Miklo. kuopos pirmininko, gau
ta žinia, kad V. Butkys mirė ba
landžio 13 d.. pirmadienį. 8 vai. 
v ak.

Paulius Jurkus, rašytojas, dai
lininkas ir “Darbininko” redak
torius, balandžio 9 d. išvyko 
pailsėti į Floridą. Ten atšvęs Ve
lykas. Į redakciją grįžta ba
landžio 30 d. Mielam kolegai lin
kime gražaus poilsio.

Lionginas ir Dalia Vaitke
vičiai, Richmond Hill, NY, 
užmokėjo “Darbininko prenu
meratą su $80 čekiu. Dosniems 
aukotojams nuoširdžiai dėkoja
me.

Lietuvė gydytoja nori susi
rašinėti su lietuviais, gyvenan
čiais Amerikoje. Rašyti: V. P., 
Antakalnio 75-29, Vilnius, Lith- 
uania. (sk.)

PILNA KAINA $989!!! NEW 
YORK / FRANKFURT Z VIL
NIUS abipusis bilietas. Grupė 
išvyksta liepos mėn. 9 dieną, 
sugrįžta liepos mėn. 23 dieną. 
Sugrįžimą galima pratęsti iki 
penkių savaičių už tą pačią kainą. 
Kreiptis: G. T. INTERNATIO
NAL, ING. Telef. 708430-7272.

Vilniuje naujame rajone sku
biai parduodamas 5 kambarių 
gražus butas. Dėl informacijų 
skambinti (914) 634-8362, prašy
ti Adą. Vilniaus adresas: Žadei- 
kos 12 - 39. (sk.)

JAV advokatas 
Marius Jakulis Jason 

išvyksta į Lietuvą dirbti. 
Jei kas nori jo patarnavimų, 
prašomi kreiptis iki balan
džio mėn. pabaigos tel. (212) 
688 - 9200 arba (203) 221- 
1428. Nuo birželio mėnesio 
jo telefonas Vilniuje yra: 

44-64-21

JAUNIMO ŠOKIUS 
rengia

TRYPTINIO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
balandžio 24 d., penktadienį, 8 v. v.

Kultūros Židinio apatinėje salėje
— įėjimo auka — 5 dol. —

Padėkime New Yorko šokėjams 
pasiekti IX-tąją Tautinių Šokių šventę!

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

Romas Kezys pereitą savaitę 
tarnybos reikalais lankėsi Lietu
voje. “Darbininkui” parvežė 
gražių nuotraukų iš mūsų pasto
vaus fotokorespondento Viktoro 
Kapočiaus. Kezys savo įspūdžius 
iš viešnagės tėvynėje pateiks 
Taūsvč'.s Žiburio klausytojams 
balandžio 19 d., šį sekmadienį, 
9 vai. rvto. i

Tautos Fondo metinis narių 
susirinkimas įvyks gegužės mėn. 
2 d., šeštadienį, Kultūros Židi
nyje. 9 vai. ryto mišios bus auko
jamos lietuvių pranciškonų ko
plyčioje už Tautos Fondo narius, 
bendradarbius bei rėmėjus, o 
taip pat už mirusius Tautos Fon
do narius. 10 vai. ryto Kultūros 
Židinio kavinėje prasideda dar
bo posėdžiai.

NY Lietuvių gydytojų ir dan
tų gydytojų draugijos metinis 
susirinkimas šaukiamas gegužės 
mėn. 3 d., sekmadienį, 12 vai. 
Kultūros Židinio posėdžių 
menėje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N Y. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Apie daly
vavimą prašomi pranešti dr. K. 
Šimaitienei, tel. 718 544-0174.

New Yorko miesto Depart
ment for the Aging įstaiga 
gegužės 1 d. pagerbs 1,465 mie
sto šimtamečius specialiose iš
kilmėse. įstaiga vis dar ieško 
naujų šimtamečių. Jie patys arba 
apie juos žiną kviečiami praneš
ti vardą, pavardę, adresą ir tele
fono numerį šiuo adresu: 2 La- 
fayette St., New York, NY 
10007.

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 Gourt, North Port Myers, 
FL .33903, USA. Telef. 813 656- 
5886. (sk.)

Du suaugę dirbantieji ieško 2 
- 3 kambarių buto Woodhaven, 
Richmond Hill arba Brooklyno 
rajonuose su baldais arba be bal
dų. Skambinti 9 — 4 vai. popiet 
Darbininko administracijai tel. 
718 - 827-1351.

KARGO Į 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. 708 430-7334.

Dr. Marija ir Aleksas Žemai
čiai, praleidę žiemą Singer Is - 
land, Floridoje, sugrįžo į Leo- 
nia, NJ, kur jie nuolatos gyvena.

JAV LB Queens apylinkės 
metinis narių susirinkimas įvyks 
gegužės 3 d., sekmadienį, 3:30 
vai. popiet Kultūros Židinio apa
tinėje salėje. Bus renkami trys 
valdybos nariai. Po susirinkimo 
kavutė. Valdyba visus narius ir 
prijaučiančius kviečia dalyvauti.

KASOS narių susirinkimas, 
turėjęs įvykti balandžio 23 d., 
atšauktas, nes iki šiol KASĄ ad
ministravęs Tom Allanach dėl 
asmeniškų priežasčių iš šių pa
reigų pasitraukė. Jo vieton 
NCUA agentūra Washingtone 
paskyrė Byron Starr. Kada bus 
sušauktas narių susirinkimas, kol
kas dar neaišku^Naujasis admini
stratorius nori nuodugniai susi
pažinti su KASOS esamąja 
padėtimi prieš šaukiant bet kokį 
susirinkimą, (kkm)

Pianistas Povilas Stravinskas 
bus matomas New Yorko televi
zijoje skambinąs Vilniuje solo
partiją George Gershvvin “Con- 
cert in F” su Lietuvos Filharmo
nijos simfoniniu orkestru, ku
riam diriguoja JAV Air Force ka
pitonas Kevin Smith. TV Cable 
40 ir 25 programa bus matoma 
balandžio 17 d. 8 vai. vak,, ba
landžio 18 d. 7 vai. vak., ba
landžio 20 d. 8:30 vai. vak., ba
landžio 21 d. 8:30 vai. vak.

Tautinių Šokių šventės Chica- 
goje ir jos banketo bilietai jau 
gaunami Gift International —J. 
V. Vaznelių prekyboje ir paštu 
iš šventės raštinės, Lithuanian 
Folk Dance Festival, 2713 West 
71st Street, Chicago, IL 60629. 
Čekiai rašomi anglišku šventės 
vardu ir tik juos gavus bilietų 
užsakymai bus išpildyti. Šventės 
bilietai yra po 10, 15, 20 dolerių, 
o suaugusių banketo bilietai po 
35 dolerius asmeniui. Jau laikas 
šventės bilietus įsigyti, (sk.)

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 18 d., Šį šeštadienį, * 
1:30 vai. popiet New Yorko laiku 
per radiją bus transliuojama Ri- 
chard Strauss opera “Elektra”. 
Pagrindiniai solistai: Hildegard 
Behrens, Leonie Rysanek, Ja- { 
mes King, James Morris. Diri- •' 
guoja James Levine. Tai pasku- Į 
tinė šio sezono transliacija.

Muzikalus berniukas Kaune; 
labai nori mokytis groti fleita, t 
bet neturi instrumento. Jei kas 
Amerikoje turi fleitą ir galėtų! 
tam mokinukui paaukoti, tegul, 
skambina “Darbininkui”, tel.; 
718-827-1352. Dabar, kai į Lie-į f 
tuvą keliauja daug pavienių ir tu-, 
ristų, galima būtų tą fleitą įduoti, 
kad nuvežtų.

Ieško namų ruošos ar ligonių 
slaugymo darbo. Taip pat gali 
atlikti ir įvairius gražius mezgi
nius. Skambinti 235 - 1403.

Apreiškimo parapijos salėje, Brooklyne, atlikę programą Philadelphijos menininkai. 
Iš k.: Juozas Kasinskas, Brigita Kasinskienė, Rasa Krokytė, Bronius Krokys. Dešinėje 
koncerto rengėjas — Lietuvos Vyčių 41-os kuopos pirm. Bill Kurnėta. Nuotr. Liudo 
Tamošaičio

T .ietuvių Katalikių Moterų Kultūros dr-jos surengtame atsisveikinime su Lietuvos Ca
ritas atstovėmis kovo 22 d. Apreiškimo parapijos salėje. Sės. Albinos Pajarskaitės 
pranešimo klausosi popietės prezidiumo nariai. Iš k.: dr. Elva Marčiulionienė, Lietuvos 
Caritas diagnostinio Centro vyr. gydytoja, Gintė Damušytė, Lietuvos misijos prie 
Jungtinių Tautų atstovė, Sės. Daiva Kuzmickaitė, Lietuvos Ateitininkų Federacijos 
sekretorė, Sės. Igne Marijošiūtė, Marijos Nekalto Prasidėjimo seserų provinciolė, 
Kostas Norvilą, Rūta Virkutytė, Lietuvių Religinės Šalpos įstaigos vedėja. Viešnios į 
Lietuvą iš New Yorko išskrido kovo 24 d. Nuotr. Vytauto Maželio

LB New Yorko apygardos val
dyba savo posėdyje kovo 11d. 
svarstė ir paskyrė $500 paramą 
Tryptiniui, Jadvygos Matulai
tienės vadovaujamai tautinių šo
kių grupei, vykstančiai į tautinių 
šokių šventę, kuri įvyks liepos 5 
d. Chicagoje.

Vytautui J. Didžbaliui St. Pe- 
tersburg, FL. staiga mirus, už 
jo sielą mišios bus aukojamos Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, Rip- 
ley Place, Elizabeth, NJ, ba
landžio 26 d., sekmadienį, 11 
vai. ryto. Giminės, draugai-ir 
pažįstami kviečiami dalyvauti ir 
pasimelsti už velionį.

New Yorko šaulių kuopos val
dyba posėdžiavo balandžio 11d. 
ir nutarė $100 auka iš savo iždo 
paremti Jadvygos Matulaitienės 
vadovaujamą tautinių šokių 
grupę Tryptinį, vykstantį daly
vauti tautinių šokių šventėje 
Chicagoje. Valdyba taip pat pa
skyrė po $50 Darbininkui ir Ka
talikų Religinei Šalpai.

Arts Club Theater, kuris vei
kia nuo 1983 m., pradeda naują 
sezoną. Ši grupė stato Pabaltijo 
dramaturgų veikalus. Šį kartą 
spektaklis bus lietuvio drama
turgo Kazio Sajos tragikomedija 
“Prophet Jonah”. Dramą vertė 
ir režisuoja Rasa Allan-Kazlas. 
Spektakliai vyks Aušros Vartų 
parapijos salėje, New Yorke, 
NY. Premjera balandžio 24 d., 
penktadienį 8 v.v. Auka $10. Iš 
viso bus 16 spektaklių: balandžio 
25, 26 (3 v. popiet), 29, 30; 
gegužės 1, 7, 8, 9, 10 (3 v.) 14, 
15, 21, 22, 23. Paskutinis spek
taklis gegužės 24.sekmadienį, 3 
vai. popiet. Dėl informacijos 
skambinti: Camille Weidhom 
tel. 718 768-0925; Rasai Allan- 
Kazlas — 212 633-0652.

Lenkų teatro grupė miuziklu 
“Metro” balandžio 16 d. New 
Yorko Broadvejuje, Minskoff 
teatre, pradėjo savo gastroles. 
Grupės vadovas yra 45 metų 
amžiaus dramos ir meno propa
guotojas Wiktor Kubiak. Gru
pėje dalyvauja 41 artistas: 37 len
kai, trys rusai ir vienas čekas. Šis 
veikalas, savo stiliumi esąs tarp 
Broadvejaus pastatymų “A Cho
rus Line” ir “West Side Story”. 
Varšuvoje dideliu pasisekimu 
buvo vaidintas daugiau kaip me
tus. Dabar prodiuceris Kubiak 
atvežė miuziklą “Metro” paro
dyti nevvyorkiečiams ir uždirbti 
pinigų' savo ateities pastaty
mams.

PHILADELPHIJOS KETVERTUKAS 
KONCERTAVO BROOKLYNE

(atkelta iš 5 psl.)

nė, išradingai pagrodama lietu
viškų tautinių šokių pynę.

Po trumpos pertraukos, kvar
tetas padainavo dar 9 dainas ir 
dvi “bisui”. Iš viso padainuota 
net 25! Dainą “Tos mėlynos ty
lios akys” kvartetas dedikavo 
salėje esančiam Vyčių veikėjui ir 
garbės nariui, aktoriui Juozui 
Boley-Bolevičiui. “Tėvynė šau
kia” solo dainavo Krokytė. Visas 
dainas gražia lietuviška tarsena 
ir žavių prozos žodžių pyne 
įvedė Krokytė.

Pradėjo prieš trejus metus
Šis dainos vienetas įsikūrė 

prieš trejus metus. Jo įkūrėjas ir 
techninis adminstratorius yra 
Bronius Krokys. Jis lankėsi Lie
tuvoje ir parsivežė daug liaudies 
ir kitų dainų melodijų, kurias 
jam padainavo jo tėvai, broliai ir

Saulius Remėza, New Ro- 
chelle, NY, “Darbininko” pre
numeratą užmokėjo, atsiųsda
mas $100 čekį. Dosniam aukoto
jui nuoširdžiai dėkojame.

Maironio lituanistinės mo
kyklos mokslo metų užbaigimo 
iškilmės, abiturientų išleistuvės 
ir balius įvyks birželio 6 d., šeš
tadienį, Kultūros Židinyje.

Tautos Fonde 1992 m. kovo 
mėn. gautos didesnės aukos bei 
įnašai: $32,000 Margaret Mouri 
Trust, Pasadena, CA, palikimas, 
$2,268 Tautos Fondo atstovybė, 
Melboume, Australia, $1,300 
Jurgis Bobelis, West Hartford, 
CT, $1,000 Alina Zuras, Roche- 
ster, NY.

seserys. Tų dainų melodijas har
monizavo ir smuikui bei gitarai 
gaidas parašė komp. Juozas Ka- 
sinskas (jis yra kvarteto muzi
kinės dalies vedėjas). Jis yra 
sukūręs lietuviška tematika, mo
dernesnėje muzikos formoje, kū
rinį “Lithuanian Dream Song”. 
To kūrinio premjera įvyks ge
gužės gale Vilniuje ir Kaune. 
Ten koncertuos amerikiečių dai
nos ansamblis “Dilodge”, kuris, 
atlikęs koncertą “Pavasario dai
nos festivalyje” Prahoje, Čeko
slovakijoje, iš ten vyks į Lietuvą.

Kvarteto pažiba, turinti sod
rų, lankstų, gražios spalvos ir 
gan laisvai valdomą mezzo so
prano balsą — Rasa Krokytė. Ji 
dainavimą yra studijavusi pas 
Lietuvos operos solistę Juozę 
Augaitytę. Philadelphijoje dai
nuoja profesionaliose muzikos 
grupėse.

Didelę smuiko paramą kvarte
tui suteikia puikiai smuiką val
danti smuikininkė Brigita Ka- 
sinskienė. Ji muziką dėsto gim
nazijoje.

Kokia ateitis?
Kvartetas yra koncertavęs 

įvairiuose Pennsylvanijos, Con- 
necticuto ir kitų valstijų mies
tuose ne tik lietuviams, bet ir 
kitataučiams. Yra įdainavęs ka
setę, kurią daug kas koncerte at
silankiusiųjų ir įsigijo. Nors ji ir 
mėgėjų grupė, bet neatsilieka 
nuo profesionalių.

Kvarteto ateitis — neaiški. 
Mat Krokytę yra paviliojęs Jcana- 
dietis, ir ji žada ten išvykti.

Gaila, kad dabar, kada prade
dame susirūpinti dėl per didelio 
“importo" meninių vienetų iš 
Lietuvos, pamirštant savuosius, 
į šį “savųjų” koncertą atsilankė 
labai mažai publikos.

Koncertą rengė Lietuvos Vy
čių 41 -ji kuopa, kurios pirminin
kas yra Bill Kurnėta.

p. palys


