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LIETUVOJE IR
APIE LIETUVA

Nepriklausomybės akto sig
natarai (Kovo 11 d.) ir buvę 
Aukščiausiosios Tarybos deputa
tai turės teisę naudotis diploma
tiniais pasais, kol bus papildytas 
diplomatinio paso įstatymas ir 
priimtas Lietuvos Nepriklauso
mybės akto signataro įstatymas.

Vyriausybės potvarkiu nutar
ta pavesti Finansų ministerijai, 
kad ji perduotų Lietuvos Bankui 
lėšas, gautas iš Švedijos vyriau
sybės už Lietuvos auksą, bei 
$23,05 milijono sumą, gautą iš 
Tarptautinio valiutos fondo Lito 
stabilizavimo fondui kaupti.

Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungų atstovai sausio 8 d. 
pradėjo budėti prie buvusių 
KGB rūmų, norėdami užtikrinti 
KGB archyvų saugumą. Nors 
rūmus saugo ir kariuomenė, bet 
šių organizacijų atstovai aiškina, 
kad archyvų sunaikinimo grės
mė didėja, nes LDDP frakcijoje 
yra nemažai buvusių KGB ben
dradarbių, kurie pasiryžę sunai
kinti tautos genocido dokumen
tus.

M. K. Čiurlionio muzika, 
įrašyta Vilniuje, 1991 m. Lietu
vos valstybinį simfoninį orkestrą 
diriguojant Gintarui Tinkeyi- 
čiui, kompaktiniame diske, pa
gamintame Japonijoje, yra pake
liui į Lietuvą. Diskas bus plati
namas ne tik Lietuvoje, bet ir 
kitose šalyse. Diske yra Čiurlio
nio simfoninės poemos “Miške” 
ir “Jūra”.

Ketvirtas rekordas iš Lietu
vos įrašytas Londone išeinančio
je knygoje Guinness. Tai di
džiausia pasaulyje peticija, su 
5,218,520 parašų, 1990 m. per 
keturius mėnesius surinkta, kad 
SSSR pripažintų Lietuvos ne
priklausomybę. Parašai buvo 
renkami visame pasaulyje.

JAV ambasada Vilniuje nu
pirko iš Lietuvos pastatus, esa
nčius Akmenų g. 6 ir V. Myko
laičio-Putino g. 4, už $1,1 milijo
ną. Pirmojoje vietoje anksčiau 
buvusi Lietuvos TSR užsnienio 
reikalų ministerija, o antrojoje 
— vyriausybinis viešbutukas bu
vusioje Gedvilo rezidencijoje. 
Kartu nupirkti ir tiems pasta
tams priklausantys žemės skly
pai.

— 26 tūkstančiai žmonių 1992 
m. iš Lietuvos išvyko kitur gy
venti. Daugiausia į Rusiją, Gudi
ją, Ukraina. Išvykti į Vakarus pa
teikė pareiškimus 992 Lietuvos 
piliečiai, tarp jų 293 į JAV, 122 
į Vokietiją, kiti į Lenkiją, Kana
dą, Australiją ir kt. Iki šių metų 
sausio 1 d. buvo neišnagrinėti 
139 pareiškimai. Be minėto 
srauto į Rusiją, Gudiją ir Ukrai
ną, iš Lietuvos išvyko 466 žydai, 
105 lietuviai, 47 vokiečiai, 41 
lenkas, 3 graikai, tiek pat toto
rių, 2 suomiai ir po 1 karelą ir 
kiną.

—Vilniaus gyventojai už butų 
nuomą ir komunalines paslaugas 
seniūnijoms sausio 1 d. buvo įsi
skolinę 95,3 milijono talonų. Tai 
maždaug pusė visų mokesčių. 
Savo ruožtu seniūnijos įsiskoli
nusios komunalinių paslaugų 
įmonėms už karšto ir šalto van
dens. šilumos ir dujų tiekimą 
apie 175 milijonus talonų. Ne
aišku, kas ir kada šias skolas pa
dengs.

LIETUVA PAMINĖJO NEPRIKLAUSOMYBĖS 
75-METJ JUNGTINĖSE TAUTOSE

Apie trys šimtai užsienio vals
tybių diplomatų ir Jungtinių 
Tautų agentūrų atstovų, New 
Yorko valstijos, Bažnyčios ir lie
tuvių svečių paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės 75-etį vasario 
16 d. Tai buvo Jungtinių Tautų 
restorano patalpose įvykusiame 
priėmime, kurį surengė Lietu
vos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Anicetas Simutis, talki
namas New Yorko lietuvių komi
teto.

Prie įėjimo, šalia Jungtinių 
Tautų ir Lietuvos vėliavų, sve
čius pasitiko ir sveikino ambasa
dorius Simutis su žmona ir visas 
misijos štabas. O tų margų svete
lių buvo iš viso plataus pasaulio, 
netrūko ir lietuvių, kurių dvi ne- 
vvyorkietės, tautiniais drabužiais 
dėvėdamos, sėdėjo prie registra
cijos stalo ir oficialiame sąraše 
atžymėdavo atvykstančiuosius.

Ir pasipylė gi jų iš visų pasau
lio kontinentų. Taip, kaip ir pri
dera tarptautinei organizacijai. 
Jei kitose šių rūmų salėse tie am
basadoriai kiekvienas sėdi savo 
vietose alfabetine tvarka, tai čia 
jie sveikinosi, kalbėjosi, kėlė to
stą ar “laužė duoną” kaip kiek
vienam buvo patogiau. Jie mai
šėsi tarp minios ir mažais ar di
desniais būreliais, šnekučiavosi, 
dažniausiai lietuvių apsupti.

Diplomatų buvo atvykę iš šių 
valstybių/

Suprantama, pirmoje eilėje Lietu
vos kaimynės Latvija ir Estija, 
kurių atstovų buvo bent po kelis, 
toliau: Lenkija ir Gudija.

Europos valstybių svečių tar
pe buvo ambasadoriai arba jų atsto
vai iš: Airijos, Bulgarijos, Čeki
jos, Danijos, Italijos, Kroatijos, 
Lichtenšteino, Liuksemburgo, 
Moldovos, Norvegijos, Olandi
jos, Portugalijos, San Marino, 
Slovakijos, Slovėnijos, Švedijos, 
Ukrainos, Vatikano, Vengrijos ir 
Vokietijos.

Iš Azijos kontinento buvo at
stovaujamos šios valstybės: 
Azerbaidžianas, Bangladešas, Fi
lipinai, Indonezija, Irakas, Ira
nas, Izraelis, Japonija, Kinija, 
Kipras, Kirgistanas, abidvi 
Korėjos, Laosas, Libanas, Ma
laizija, Pakistanas, Singapūras, 
Sirija, Šri Lanka, Vietnamas.

Iš Pacifiko regiono — Marša
lų, Saliamonų salų ir Naujosios 
Zelandijos svečiai.

Pietų Amerikos kontinento at
stovai buvo: iš Argentinos, 
Čilės, Ei Salvadoro, Gvatema
los, Hondūro, Kostarikos, Pa
ragvajaus ir Urugvajaus.

Be abejo, čia ne pilnas sąrašas, 
nes jis dar prasitęstų.

Pastebėta, kad nebuvo ir dau
gelio valstybių kviestų atstovų, 
kurie tą pačią dieną ir tuo pačiu 
metu,tik kitoje vietoje, dalyvavo 
Tuniso priėmime, ir Jungtinėse 
Tautose tame pačiame aukšte 
vykusiame Outer Space 
agentūros priėmime, ar turėjo 
kitus įsipareigojimus.

Kai jau priėmimas buvo įpusė
jęs, ambasadorius Simutis “pa
prašė žodžio”, kaip Jungtinėse 
Tautose sakoma, vartojant diplo
matinį žargoną. Jis trumpai pa
sveikino susirinkusiuosius ir pri
statė ypatingą viešnią. Tai buvo 
ambasadorė, atstovaujanti šaliai, 
į kurią laisvės ir ekonominės ge
rovės ieškant emigravo trečdalis 
lietuvių tautos. Jos vardas —

Madeleine Albright, naujoji JAV ir Išeivijos vyskupui Pauliui Bal- 
ambasadorė Jungtinėse Tautose. Jtakiui atstovavęs Tėvas Pranciš- 

Ambasadorė pasisakė, kad ji ' kusGiedgaudas, OFM. Prie kar
dinolo prisijungė ir Šventojo 
Sosto atstovas JT nuncijus arki
vyskupas Martino. 
i

Kardinolas prisiminė, kad sa
vo vaikystėje jam teko susitikti 
lietuvių, su kuriais jis kartu 
augęs, ir kad jis yra patyręs lie
tuvių gilų tikėjimą ir kaip jie “ai
stringai gina savo tautinę tapa
tybę”. Jis dėkojo už jo pakvieti
mą šioje šventėje dalyvauti, o 
lietuviams ir Lietuvai linkėjo 
sėkmės ir Dievo palaimos. Baig
damas jis pabrėžė, kad gal lietu
viai patys ir nesuvokia, kiek daug 
jų kova reiškė amerikiečiams. Ji 
buvusi įkvėpimo versmė, švie
sos liepsnelė tamsybėje ir pavyz
dys visiems. Už tai jis, metęs vi
sus užsiėmimus, ir atvykęs nors 
trumpai čia pabūti su lietuviais 
ir jų tautai pareikšti padėką.

gimusi Čekoslovakijoje ir atvy
kusi į Ameriką po to, kai jos 
tėvynė buvo komunistų okupuo
ta. Ji priėmė Amerikos pilie
tybę. Ji didžiuojasi, kad gali tar
nauti šioje tarptautinėje organi
zacijoje savo šaliai — Amerikai. 
Pabrėžusi, kad ji jaučiasi artima 
Lietuvai ir supranta jos žmonių 
dvasią ir nuotaikas, džiaugėsi 
galėdama pasveikinti Lietuvą jos 
nepriklausomybės šventės su
kakties proga. Prieš pusantrų 
metų lankiusis Vilniuje. Jai di
delį įspūdį padaręs Lietuvos 
sugrįžimas į narsumu paženklin
tą istoriją.

Nuaidėjo salėje bendras prita
rimas ir garsus lietuvių plojimas. 
Tai pirmas sykis šioje JT patalpo
je, kur Lietuva ir lietuviai būtų 
susilaukę tokių šiltų žodžių iš 
ambasadoriaus.

Ne mažiau jausmingai buvo su
tiktas ir antrasis kalbėtojas — 
šįkart unikalus svečias tarptauti
niuose priėmimuose — New 
Yorko kardinolas John O’ Con
nor. Savo kalbą jisai pradėjo ke
liomis lietuviškomis frazėmis, 
nelyginant papirkdamas jį apsu
pusius lietjjyius, tarp kurių buvo 

■ii puia’hetnvtų* kunigų, tarp jų

Lietuvos nepriklausomybės 75-ečio minėjimo vasario 16 d. šventišką nuotaiką pagilinęs 
New Yorko kardinolas O’ Connor kalba Lietuvos priėmime Jungtinėse Tautose. 
Dešinėje Lietuvos ambasadorius JT Anicetas Simutis, kardinolo dešinėje — JAV7 LB 
Visuomenės reikalų tarybos pirm. Algimantas Gečys, kardinolo kairėje — J. Simutienė, 
Vatikano nuncijus arkivyskupas Renato RafFaele Martino, kleb. kun. Vyt. Palubinskas, 
greatneckietis Henrikas Miklas. Salomėjos Narkėliūnaitės nuotrauka

IS LIETUVOS MISIJOS JT VEIKLOS
— Vasario 3 d., atsakydama į 

UNICEF (Jungtinių Tautų Vai
kų Fondo) užklausimą.ar galima 
traktuoti Lietuvą, Latviją ir Esti
ją kaip “naujai nepriklausomas 
respublikas” (NIS — newly in- 
dependent statės), Lietuvos Mi
sija Baltijos misijų vardu pra
nešė, kad nepritaria šiam klai
dingam terminui, nes jis neat
spindi Baltijos valstybių tęstinu
mo.

— Vasario 3 d. Lietuvos Misi
jos patarėja G. Damušytė atsto
vavo Lietuvai pasitarime dėl 
UNDP (JT Vystymo Programos) 
tarybos sesijos, kuri įvyks š. m. 
vasario 16-19 dienomis. Tarybos 
sesijoje, tarp eilės kitų klausimų, 
diskutuos UNDP atstovybių 
darbus Baltijos valstybėse ir 
NVS. Pasitarime Baltijos val
stybės, NVS centrinės ir Rytų

Šalia pagrindinių New Yorko 
ir jo apylinkių veikėjų, buvo 
svečių atvykę ir iš toliau. Tarp 
jų JAV LB Krašto valdybos pir
mininkas Vytas Maciūnas ir JAV 
LB Visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkas Algimantas 
Gečys — abu iš Philadelphijos. 
Taip pat buvo ir iš VVashingtono. 

■^Daugeliui atvyktrMitrukdė ir ne
palankus oras.

Europos šalių delegatai aptarė 
strategiją artėjančiai sesijai, ku
rioje prieštaringai nusiteikę ta
rybos nariai bandys sumažinti 
UNDP ofisų skaičių ir veiklos 
apimtį šiame regione.

— Vasario 4 d. gauta nota iš 
Jungtinių Tautų dėl Lietuvos na
rio mokesčio. Jungtinės Tautos 
nustatė, kad už 1991-1993 m. 
Lietuva privalo įnešti 
$3,837,326 USD į JT biudžetą. 
J tą sumą įeina ir Lietuvos moke
sčiai už Jungtinių Tautų taikos 
palaikymo operacijas. Baltijos 
šalys numato apeliuoti šį spren
dimą.

— Vasario 4 d. Misijos patarė
jai G. Damušytė ir A. Gureckas 
dalyvavo Baltijos Misijos štabų 
posėdyje, kur aptarė einamuo
sius reikalus, kaip pvz. tolesnį

Lietuvos ambasadorių Anicetu Simutį sveikina JAV7 ambasa
dorė Madeleine Albright. Salomėjos Narkėliūnaitės nuotr.

PREZIDENTO RINKIMAMS PASIBAIGUS

Kai ši “Darbininko” laida pa
sieks skaitytojus, Lietuva jau 
turės savo pirmąjį po karo ir oku
pacijų prezidentą. Algirdo Bra
zausko inauguracijos iškilmės tu
rėjo įvykti vasario 25 d., ketvir
tadienį. Prieš laikraščiui išeinant 
į spaudą, teko patirti, kad kai ku
rie ir Amerikos lietuvių dalyvaus 
iškilmėse. Buvo minimos šios 
pavardės: Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas Bronius 
Nainys, newyorkiečiai Alė ir 
Juozas Kazickai, Vytautas Pau
lius ir kiti. Buvo kviestas ir Lie
tuvos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Anicetas Simutis.

Prezidentą prisaikdinti turėjo 
Lietuvos Konstitucinio teismo 
pirmininkas Juozas Žilys, kurį 
Seimas patvirtino pirmuoju to 
teismo teisėju. Konstituciniame 
teisme iš viso yra devyni teisėjai, 
kurių trys paskirti visai devyne- 
rių metų kadencijai, trys — šeše- 
riems ir kiti trys — trejiems me
tams.

Oficialūs prezidento rinkimų 

pasiruošimą UNDP tarybos sesi
jai, teisingą Baltijos šalių trakta
vimą Jungtinių Tautų dokumen
tuose ir komisijose, teisines kon
sultacijas dėl Baltijos valstybių 
mokesčių į JT biudžetą, Žmo
gaus teisių komisijos sesijos eigą 
Genevoje. Pranešta, kad Lietu
vos URM-jos parėdymu, Lietu
vos Nuolatinė Misija prie JT ruoš 
ir Jungtinėse Tautose platins 
bendrus Baltijos misijų praneši
mus apie Rusijos armijos išvedi
mo iš Baltijos šalių eigą.

— Vasario 5 d. Lietuvos Misi
jos prie JT patarėjas A. Gureckas 
susitiko su studentų grupę pain
formuoti juos apie Lietuvos poli
tiką ir darbą Jungtinėse Tautose.

— Vasario 5 d. Estijos Misija 
prie JT painformavo Lietuvos 
Misiją, kad Rusijos Federacija 
iškėlė rezoliucijos projektą 49- 
toje Žmogaus teisių komisijos se
sijoje Genevoje dėl “Žmogaus 
teisių padėties Estijoje ir Latvi

duomenys paskelbti vasario 17 
d. Patvirtinusi balsų skaičiavimo 
protokolą, kuriame įrašyta, kad 
rinkimuose dalyvavo 2,019,015 
piliečių iš 2,568,016, įtrauktų į 
rinkėjų sąrašus, Rinkimų komi
sija paskelbė, kad prezidentu iš
rinktas Algirdas Mykolas Bra
zauskas. Už Brazauską paduota 
1,212,075 balsai, kas sudaro 
60.03 procento rinkimuose daly
vavusių rinkėjų.

Už Stasį Lozoraitį balsavo 
772,922 rinkėjai, arba 38.28 pro
cento. Tik Kauno mieste ir išei
vijoje gyvenančiųjų balsuotojų 
tarpe Lozoraitis surinko daugiau 
balsų už Brazauską.

Lietuvos diplomatinių atsto
vybių užsienyje duomenimis, 
rinkimuose dalyvavo 6,595 Lie
tuvos piliečiai. Ir visose 23-ose 
rinkimų apylinkėse užsienio val
stybėse nugalėjo Lozoraitis. Iš jų 
5,485 balsavo už Lozoraitį, 1,005 
už Brazauską.

Iš JAV 1.923 rinkėjų už Lozo- 
ra1fį"balsus atidavė 1.803. Rusi
jos lietuviai Lozoraičiui atidavė 
713, Brazauskui—563. Iš Kana
dos 1,023 balsuotojų Lozoraitis 
gavo 1,006 balsus. Australijos 
rinkėjai iš 476 balsų už Lozoraitį 
atidavė 451.

Naujasis prezidentas savo bu
vusį oponentą Stasį Lozoraitį 
pakvietė ir toliau eiti Lietuvos 
ambasadoriaus pareigas Wa- 
sbingtone. Tuo tarpu dar nebu
vo Lozoraičio tuo reikalu oficia
laus pranešimo, nors jis yra iš
reiškęs, kad “nematąs kliūčių 
tose pareigose pasilikti ir toliau . 
Ateinančių poros savaičių laiko
tarpyje bus sudaryta ir naujoji 
Lietuvos vyriausybė, o jos ligšio
linis premjeras Bronius Lubys 
grįžta vadovauti Jonavos “Azoto 
įmonei.

joje . Rezoliucija ragina kitas 
valstybes dėti pastangas išspręsti 
problemas, susijusias su rusia- 
kalbiais ir prašo JT Generalinio 
sekretoriaus painformuoti Žmo
gaus teisių komisijos 50-tąją sesi
ją apie žmogaus teisių padėtį 
Estijoje ir Latvijoje. Rusijos am
basadoriui Genevoje prašant, 
1992 m. spalio27 d. datuotas Ru
sijos vyriausybės pareiškimas 
dėl tariamų žmogaus teisių 
pažeidimų Estijoje buvo š. m. 
sausio 7 d. Genevoje paskleistas 
kaip oficialus JT dokumentas.

— Vasario 7 d. Lietuvos Nuo
latinės Misijos prie JT ambasa
dorius A. Simutis kalbėjo Vasa
rio 16-tos minėjime Philadelphi- 
joje, PA. Minėjimą vietiniams 
lietuviams ir miesto bei valstijos 
pareigūnams surengė LB Phila- 
delphijos ir New Jersey apy
linkės.

— Vasario 8 d. ambasadorius 
A. Simutis persiuntė Irako Už
sienio reikalų ministro laišką 
Lietuvos Užsienio reikalų mini
strui su paaiškinimu, kodėl Lie
tuvos delegacija Generalinės 
Asamblėjos 47-toje sesijoje bal
savo už rezoliuciją ištirti žmo
gaus teisių pažeidimus Irake.

(nukeltu į 2 pM ■ ’



JAV LB Krašto valdybos atstovai Rusijos kariuomenės iš Bal
tijos valstybių atitraukimo reikalu VVashingtone lanko lietuvių 
kilmės JAV Kongreso narį Richard Durbin. Iš k.: vicepirm. 
Rimantas Stirbys, kongr. Durbin, JAV LB Visuom. rėki, ta-
rybos pirm. Algimantas Gečys. Kongr. Durbin pastangų dėka 
JAV ekonominė parama Rusijai yra sąlygojama Rusijos ka
riuomenės iš Baltijo valstybių atitraukimu.

IŠ LIETUVOS MISIJOS JT VEIKLOS
(atkelta iš 1 psl.)

— Vasario 8 d. Lietuvos Misi
ja prie JT-ų sušaukė Baltijos- 
Siaurės šalių pasitarimą apie re
zoliuciją Žmogaus teisių padė
tis Estijoje ir Latvijoje”, kurią 
Rusija iškėlė Žmogaus teisių ko
misijos sesijoje Genevoje. Lie
tuvos Misijai atstovavo patarėja 
G. Damušytė.

— Vasario 8 d. Misijos pata
rėja G. Damušytė susitiko su 
Vengrijos atstovu aptarti Baltijos 
valstybių poziciją tautinių mažu
mų klausimu.

— Vasario 9-10 dienomis Mi
sijos patarėja G. Damušytė daly
vavo UNICEF (Jungtinių Tautų 
Vaikų Fondo) organizacinėje se
sijoje, kurioje buvo sudaryta ir

LIETUVA GAUS $25 MILIJONŲ KREDITĄ
Lietuvos ambasada Washing- 

tone pranešė, kad Lietuvos Že
mės ūkio ministro pavaduotojas 
Saulius Lamanauskas iri. e. JAV 
Žemės ūkio departamento sek
retoriaus pavaduotojo pareigas 
Charles J. O’Mara pasirašė su
tartį dėl 25 milijonų dolerių 
vertės kredito suteikimo Lietu
vai pagal Public Law 480 Title I 
[Food for Peace] programą.

Už šią sumą Lietuva galės nu
sipirkti maždaug 20,000 metri
nių tonų sojos rupinių ir maž
daug 160,000 metrinių tonų ku
kurūzų. Be to, naudodamasi 
šiais lengvatinėmis sąlygomis su
teiktais kreditais, Lietuva galės 
pilnai padengti šių kultūrų per
vežimo išlaidas.

Vasario 9 d. Lamanauskas su
sitiko su Žemės ūkio departa
mento Generaliniu menedžeriu 
prekybos reikalams Chris Gold- 
thwait bei kitais departamento 
darbuotojais. Susitikime buvo 
patikslintas sutarties tekstas ir

KATALIKIŠKŲ TV LAIDŲ 
LIKIMAS LIETUVOJE

Panaikinus LTD antrąjį kanalą 
(Kauno televizija), sunerimo ka
talikų Bažnyčios dvasininkija, 
nes šiuo kanalu ketvirtadieniais 
ir sekmadieniais buvo transliuo
jamos laidos “Katalikų tribūna" 
(30 min.) ir “Geroji naujiena" (15 
min.). Dabar liko tik sekmadie
nio “Religijos valandėlė”, rodo
ma LTV pirmuoju kanalu.

Kunigai atkreipė dėmesį, kad 
žmonėms niekas nepaaiškina, 
kokios katalikiškų laidų dingimo 
priežastys, ir žiūrovai tai sieja su

patvirtinta programa artėjančiai 
UNICEF tarybos sesijai balan
džio 26 — gegužės 7 dienomis 
New Yorke.

— Vasario 10 d. Misijos pa
tarėjas A. Gureckas lydėjo Esti
jos ir Latvijos Misijų atstovus į 
susitikimą su Freedom House 
(Laisvės namų) vadovybe jų būs
tinėje New Yorke. Buvo aiškina
masi, kokius šaltinius ir metodus 
ši institucija naudojayertindama, _ 
kiek laisvės ir demokratijos ku
riame krašte. Freedom House 
1992 m. pranešime Lietuva įver
tinta kaip laisvas kraštas, Latvija 
ir Estija kaip pusiau laisvi. Šių 
dviejų kraštų įvertinimas 
pažemintas dėl pilietybės nepri
pažinimo atsikėlusiesiems oku
pacijos metais.

pašalintos paskutinės kliūtys nu
matytam sutarties pasirašymui.

Vasario 10 d. Lamanauskas su
sitiko su Kongreso Atstovų 
Rūmų nario Richard Durbin pa
dėjėja užsienio reikalams Anne 
V. Zaldastani. Kongresmanas 
Durbin priklauso Atstovų Rūmų 
lėšų asignavimo komitetui ir yra 
Žemės ūkio reikalų pakomitečio 
pirmininkas. Šis įtakingas kon
gresmanas yra aktyvus Lietuvos 
rėmėjas Atstovų Rūmuose. Tą 
pačią dieną Lamanauskas susi
tiko su Atstovų Rūmų Užsienio 
teikalų komiteto štabo nariu 
Chris Kojm.

Susitikimuose Kongrese buvo 
diskutuojama žemės ūkio refor
mų eiga Lietuvoje, respublikos 
poreikiai žemės ūkio produk
tams. Kongresmanų padėjėjai 
domėjosi ir politine padėtimi 
Lietuvoje.

Susitikimus organizavo ir į 
juos lydėjo Lietuvos ambasados 
VVashingtone štabo nariai.

valdžios pasikeitimu po rinkimų.
RTV valdybos posėdyje jos na

rys kun. R. Grigas perskaitė kar
dinolo V. Sladkevičiaus pareiški
mą, kuriame išsakomas nerimas, 
kad RTV neproporcingai daug 
laiko skiria sektantų laidoms, ir 
prašoma leisti visas tris katalikų 
laidas transliuoti LTV pirmojoje 
programoje. Nutarta laidų “Ka
talikų tribūna” ir “Geroji naujie
na” likimą svarstyti kitame RTV 
valdybos posėdyje.

LA inf.
Žiemos vaizdelis iš Ančiškio kaimo (Kėdainių rajono pakraš
tyje, ties riba su Panevėžio rajonu). Algimanto Žižiūno nuotr.

1989 m. gyventojų surašymo 
duomenimis, Lietuvoje nuolat 
gyveno 3,689,000 gyventojų: iš 
jų 344,500 arba 9,4% rusų.

Rusams, kaip ir kitiems Lietu
vos gyventojams, sudarytos sąly
gos auklėti ir mokyti vaikus savo 
gimtąja kalba.

Šių metų pradžioje 79-ių rusų 
auklėjamąja kalba darželių 555- 
iose grupėse buvo auklėjama 
9,700 vaikų, 115-oje mišrių 
darželių buvo 461 rusų grupė su 
7,400 vaikų.

Iš viso 1016 rusų grupių rusų 
auklėjamąja kalba lankė 17,100 
arba 10,4% Lietuvos darželius 
lankančių vaikų.

1992/93 m. m. pradžioje vei
kia 87 mokyklos rusų dėstomąja 
kalba. Jas lanko 46,996 mokslei
viai. 98 mišrių mokyklų klasėse 
mokosi dar 20,510 moksleivių. 
Iš viso 185 rusų dėstomąja kalba 
mokyklose (klasėse) mokosi 
67,500 arba 13,6% Lietuvos Res
publikos bendrojo lavinimo mo
kyklose besimokančiųjų moks
leivių.

19 profesinių mokyklų 3,654 
jaunuoliai gali įsigyti 22 specia
lybes rusų kalba. Daugiausiai — 
2,617 — rusų kalba mokomasi 
Vilniuje, 537 — Klaipėdos, 331 
— Visagino, 95 — Kauno mies
tuose bei 74—Švenčionėliuose.

2,688 arba 9% moksleivių mo
kosi 18 aukštesniųjų mokyklų 
rusų kalba ir gali įsigyti 22 spec
ialybes (iš viso Lietuvos Respu
blikoje yra 63 aukštesniosios mo
kyklos. Jose mokosi 29,786 mok
sleiviai).

Visas mokyklas ir darželius fi
nansuoja Lietuvos Respublika.

1992/93 m. m. 11 aukštųjų 
mokyklų studijuoja 2,978 (arba 
5,4%) rusai (Lietuvos aukštosio
se mokyklose mokosi 55,263 stu
dentai). *-

3-jose Lietuvos Respublikds 

— Vasario 11 d. Misijos pa
tarėja G. Damušytė atstovavo 
Lietuvai JT Mažųjų valstybių fo
rume, kuriame mažosios val
stybės iškėlė savo kandidatūras 
į ECOSOC (Ekonominės ir So
cialinės tarybos) komisijas ir ki- Šiaulių,
tus JT postus.

— Vasario 12 d. ambasadorius 
A. Simutis dalyvavo naujosios 
JAV ambasadorės prie JT Made- 
leine Albright priėmime. Amba
sadorės pirmasis priėmimas 
įvyko JAV Prezidentų dienos 
proga JAV Misijoje prie Jungti
nių Tautų.

AR LIETUVOJE PERSEKIOJAMI RUSAI?
aukštosiose mokyklose, rengian
čiose filologus rasistus, yra 
įsteigtos rusų kalbos literatūros 
katedros.

Valstybė remia vieną bendra- 
valstybinį, du miestų bei šešis 
rajonų laikraščius, leidžiamus 
rusų kalba.

Rusų kalba kasdien transliuo
jamos pusantros valandos radijo 
laidos, dešimties minučių ben- 
dravalstybinė Lietuvos televizi
jos, Lietuvos žinių laida. Vieną 
kartą per savaitę rengiamos va
landos ir dešimties minučių te
minės televizijos laidos. Be to, 
vieną kartą per savaitę Rytų Lie
tuvos televizija rengia pusantros 
valandos laidas rusų kalba.

Ištisą parą Lietuva retrans
liuoja “Majako” radijo stotį. Lie
tuvos televizijos žiūrovai mato 
Rusijos ir didžiąją dalį Ostankino 
televizijos programų.

Rusų kultūrinio palikimo iš
saugojimu bei puoselėjimu rūpi
nasi ir visuomeninės organizaci
jos, tokios kaip Rusų kultūros 
centrai, veikiantys Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuoe, Draskinin-
kuose ir kt. Dabartiniu metu 
Lietuvoje veikia apie 20 rusų vi
suomeninių organizacijų. Jos 
taip pat įsikūrusios ir Klaipėdo
je, Šilutėje, Panevėžyje, Visagi
ne.

Nuo 1946 m. Vilniuje veikia 
valstybės išlaikomas Rusų dra
mos teatras, o nuo 1948 m. — 
A. Puškino literatūrinis muzie
jus.

Rusų tautybės piliečiams su
darytos sąlygos atlikti religines 
apeigas sentikių ir stačiatikių 
bažnyčiose.

Sentikių Bažnyčiai priklauso 
51 religinė bendruomenė. Jos 
įsikūrusios Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Panevėžyje bei pen
kiolikoje — rajonų: -^^ijieščių, 
Biržų, Ignalinos, . Jonavos, 
Kaišiadorių, Kelmės, xMfrlėtų, 
Radviliškio, Švenčionių, Trakų, 
Ukmergės, Utenos, Vilniaus ir 
Zarasų. Veikia 46 cerkvės, dvi 
baigiamos remontuoti.

Stačiatikių Bažnyčiai priklau
so 41 religinė bendruomenė: 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 

Panevėžio, Alytaus,
Druskininkų, Palangos miestuo
se ir 27 rajonuose: Akmenės, 
Anykščių, Biržų, Ignalinos, Jo
navos, Kaišiadorių, Kauno, 
Kelmės, Kėdainių, Kupiškio, 
Lazdijų, Mažeikių, Molėtų, Pa
svalio, Raseinių, Rokiškio, Skuo
do, Šalčininkų, Šiaulių, Šilutės, 
Švenčionių, Tauragės, Trakų, 

Ukmergės, Utenos, Vilniaus, 
Zarasų. Bendruomenė turi 41 
cerkvę.

Lietuvių tautinės mažumos 
padėtis Karaliaučiaus srityje

1989 m. gyventojų surašymo 
duomenimis, Karaliaučiaus kraš
te gyveno 849,000 gyventojų. 
18,678 (arba 2,2%) srities gyven
tojai yra lietuviai.

Lietuviai neturi galimybių 
auklėti ir mokyti vaikus gimtąja 
kalba. Karaliaučiaus krašte:

— nėra yaikų darželių;
— nėra atskirų lietuviškų mo

kyklų (tik 20-yje rusiškų mokyk
lų įsteigti lietuvių kalbos būreliai

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

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

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

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., VVoodhaven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). Įstaigoj kreipiantis paminė
ti, kad esate ar norite būti J. Andriu ši o klientais.

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

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

LIETUVIU KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". VVINC-FM 
90.5, VVorcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas 
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 508 753-7232

NEW YORK-NEVV JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side, NY 11364. Tel. 718229-9134arba 718428-4552. Fax 718 769- 
3302. '

KOLODNY&KOLODNY: Virginija Kolodny, lietuviškai kalbanti 
advokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, NY 10007. Tel. 
212 349-7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavi
mas, testamentai, išnuomojimai, kondomini jumų reikalai. Turi 
leidimą praktikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSFY, NEW YORK - "Lietuvos atsiminimai", sekmadie
niais nuo 2 iki 3 vai. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Music of Lithuania" programa, vedama anglų 
kalba iš tos pačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 
2 vai. popiet. Dr. J. J. S tu kas - direktorius, 234 Sunlit Dr., 
VVatchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.

MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja visuo
se teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadvvay, 
Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 962-5810.

SUKURIAMI IR NEMOKAMAI
PRISTATOMI I VISAS KAPINES 

NEVY YORK, NEVY JERSEY 
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 

IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

66-86 80 ST. MTDDLE VILLAGE, 
ąUEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326- 1282 ; 326-3150

TAI MtSC VIENINTELE VIETA-

- GALS! PARODU SALE 

VYTIS 
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
» LĖKTUVAI
•r LAIVAI (CRUISES) 

TRAUKINIAI (AMTRAK)
* AUTOBUSAI
*■ NUOMOJAMOS MAŠINOS
* VIEŠBUČIAI

ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS 
GRUPINĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA 

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

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

arba fakultatyvai: juose dirban
tiems 24 mokytojams atlygini
mus moka Lietuvos Respublikos 
kultūros ir švietimo ministerija);

— nėra grupių profesinėse 
techninėse, aukštesniosiose mo
kyklose;

— nesirūpinama mokytojams 
sudaryti buities sąlygų;

— nėra lietuviškų periodinių 
leidinių;

— nėra sąlygų kurtis lietuvių 
visuomeninėms organizacijoms; 
menkai rūpinamasi lietuvių 
kultūros paminklais;

— neretransliuojamos Lietu
vos radijo ir televizijos laidos;

— negrąžinamos lietuviškos, 
t. y. katalikiškos bažnyčios;

— nėra savų kunigų.
R. Ozolas

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
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— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA —

Turto nacionalizacija - 1993 metai...
Lietuvos Respublika turi savo 

Konstituciją, kurioje 23 straipsnis 
daugeliui žmonių skambėjo gana 
dviprasmiškai dar ir prieš balsuo- 
jantuž ją. Kadangi balsuoti už atski
rus straipsnius niekam nebuvo ga
lima, todėl piliečiai pagalvojo: "Ne
jaugi balsuosi prieš, jeigu viskas 
gerai, tik 23-asis skamba neaiškiai". 
O kai kas ir neperskaite ar nesupra
to.

Šiandien Lietuvos Kons
titucijos 23-as straipsnis įgyja ma
terialų ir konkretų pobūdį. Visi atsi
mena, kai buvo priimtas įstatymas 
"Dėl piliečių nuosavybės teisių į 
išlikusį nekilnojamą turtą atstaty
mo tvarkos ir sąlygų". Žmonėms 

• Lietuvoje ir lietuviams išeivijoje 
nušvito nostalginė viltis: pagaliau 
atgausime tėvų sodybą, o gal ir vėl 
turėsime namus tėviškėje. Deja, 
daugeliui ta viltis ir liko tik viltimi. 
Vietinės valdžios pareigūnai įsta
tymą interpretavo taip, kad sutruk
dė pilnutiniam jo įgyvendinimui. 
Tačiau buvo ir laimingųjų. Nors ir 
jų dalia nėra šiandien pavydėtina.

Daugelis atgavusiųjų namas 
pamatė, kad laikas tikrai negailes
tingas, ypač, jei nėra šeimininko. 
Namai per 50 metų buvo niokoja
mi, bet labai retai kada taisomi ir 
remontuojami. Nuomininkams 
nebuvo ir nėra jokios greitos 
grėsmės, kad atsiradęs savininkas 

JMOS- i 
gatvę. Mokestį savininkas privalo 
imti tokį patį, kaip ir valdžia ėmė. 
Jis, žinoma, buvo juokingai mažas. 
Savininkas savo kailiu pajuto, kad 
atgavęs nekilnojamą turtą, jis dar 
netapo visišku šeimininku.

Kiek trūkumų besuskaičiuo- 
tume priimtajame įstatyme, nie
kas jame neneigė pagrindinės tezės: 
jeigu turtas buvo atimtas natūra, ir 
šiandien tas pats turtas egzistuoja, 
tai jis privalo būti grąžintas natūra, 
nes bolševikų priimti nacionaliza
cijos aktai yra neteisėti.

Pokario metais buvo įdomių 

atvejų, kai NKVD tingėdavo rašyti 
nacionalizaci jos aktus arba "bandi
to" namo dydis neatitiko naciona
lizacijai galimų namų dydžio. Tada 
buvo elgiamasi paprastai: savinin
kai į gatvę, o raudonieji į namą. O 
kur "dokumento" šiandien ieškoti?

Tačiau pagrindinis principas 
priimtame įstatyme, matyt, nepa
tiko šiandieniniams anų laikų ideo
logijos paveldėtojams. Revizuotas 
pagrindinis nekilnojamo turto ne
liečiamybės principas, kurio supra
timas lyg ir buvo sugrįžęs. Perskaitęs 
Konstitucijos 23-čią straipsnį, su
pranti, kad "nuosavybė nelie
čiama", bet antroji straipsnio dalis 
teigia, kad ta pati nuosavybė gali 
būti paimta "tik visuomenės 
poreikiams". Pokario metais visi 
prisimena, kad nuosavybė irgi bu
vo paimama, vadovaujantis "vi
suomeniniais poreikiais".

Kadangi Konstitucija - aukš
čiausiasis įstatymas, tai jį reikia 
paremti kitais įstatymais. Negalėjo 
neužkliūti šiandieninei Lietuvos 
valdžiai įstatymas dėl turto 
grąžinimo, o tuo labiau pagrindi
nis jo principas.

Sausio 27-ąją tada dar l.e. pre
zidento pareigas A. Brazauskas pa
sirašė įstatymą dėl piliečių teisių į 
nekilnojamą turtą atstatymo tvar
kos pakeitimų, ries "reikia ginti ir 
savininkų, ir nuomininkų intere-

Dabar šiuo įstatymu numaty
tas ir įteisinamas nekilnojamo tur
to atėmimo mechanizmas: nuo
mininkui atsisakius "laisvu noru" 
išsikelti iš užimamojo gyvenamo 
ploto, valstybė yra priversta tą plotą 
išpirkti, po to nuomininkas gali 
įprastine tvarka tą plotą privati
zuoti. O kas tenka tam "nenu
skriaustajam" savininkui? Ogi krū
va talonų, už kuriuos, žinoma, tėvų 
sodybos jau niekada nebeišpirksi, 
nes paprasčiausiai "nuskriaustasis" 
nuominkas niekada to namo ne
parduos.

(Tęsinys iš pereito numerio) 
Pasibaigus migracijos kongre

sui, persikėliau į Vengrijos ka
riuomenės viešbutį kaip jų sve
čias. Ten jau buvo apgyvendinti 
prel. A. Svarinskas ir kun. A. 
Bulota. Kitas dvi dienas pralei
dome pas Vengrijos lietuvius.

Lankome Budapeštą
Vasario 5 d., penktadienį, LB

Pagaliau pokario nacionaliza - 
cija įteisinta... Kas dabar pasakys, 
kad rusai-bolševikai primetė savo 
įstatymus ir atėmė turtą. Ne, pa
sirodo, kad turto atėmimas buvo 
teisėtas, tik įstatymo tinkamo ne- 
buvo.Štai pagaliau žmonės sužino, 
kad tėvų ar senelių namai buvo ir 
yra ne jų, o to, kas vieną dieną su 
ginklu įėjo į juos. Šiandieną surasti 
atpirkimo ožiai - tie nuomininkai, 
kurių tėvai ar seneliai irgi kadais, 
tikriausia, buvo savininkais.

Baisu pagalvoti, kad, pagal šį 
įstatymą, reikėjo paklausti ir rusų 
kariuomenės, ar jie nori išeiti iš 
užgrobto televizijos bokšto, spau
dos rūmų, reikia ir šiandien pa
klausti, ar norite išeiti iš Lietuvos?. 
Atsakymas visiems žinomas. At
sakymas žinomas ir savininkams, 
todėl nereikia klausti nuomininkų, 
ar jie nori išeiti. Todėl nereikia 
prašyti grąžinti turtą, nes tuo būtų 
pripažinta, kad pokario metų na
cionalizacija nebuvo nusikaltimas, 
o tik "visuomenės poreikių" ten
kinimas.

Turto nacionalizacija Lietu
voje. Galvojantys, kad ji tęsėsi 50 
metų, klydo. Istorija įrašys kitą datą 
-1993 metai...

A. J.

Lietuvos nepriklausomybės minėjime Jungtinėse Tautose. Iš 
k.: Tėv. P. Giedgaudas, OFM, kardinolas J. O’ Connor, Lie
tuvių misijos patarėja G. Damušytė. Salomėjos Narkeliūnaitės 
nuotr.

VIEŠNAGĖ PAS VENGRIJOS LIETUVIUS
VYSK. PAULIUS BALTAKIS, OFM

pirmininkės vyras Gaboras Ba- 
lint su simpatiška, puikiai lietu
viškai kalbančia vengraite Rita 
Bender mus nuvežė į Vengrijos 
Katalikybės centrą Erztergoma. 
Ten yra kardinolo oficiali būstinė 
(kitos bažnytinės būstinės yra 
pačiame Budapešto mieste), ka
tedros rūsyje yra palaidoti Ven
grijos vyskupai ir neseniai per
vežtieji kardinolo Mindszenty 
palaikai. Didinga toji katedra. 
Jos sienos yra 17 metrų storumo, 
o kupolas — 100 metrų aukščio.

Iš Erztergoma vykome į Sanct 
Andre miestelį apžiūrėti garsioje 
Vengrijos meno muziejaus. Ja
me dirba ir mūsų gidė Rita. Die
ną baigėm muzikos akademijoje, 
kur vyko Haydno muzikos vakaras

Vasario 6 d., šeštadienį,LE 
iždininkas Sigitas Povilaitis st 
Rita aprodė mums Budapešte 
įžymybes ir 3 v. popiet cen
trinėje Budapešto bažnyčioje 
turėjome lietuviškas pamaldas ii 
susitikimą su Vengrijoje gyvena
nčiais lietuviais bei Lietuvos 
bičiuliais vengrais. Atsilankė 
apie 30, nors pačiame Budapešte 
gyvena 8 lietuvių šeimos.

Pirmininkė Diana Dumšaity- 
tė-Balint supažindino su įdomia 
Vengrijos lietuvių bendruome
ne. Diana dėsto lietuvių kalbą 
Budapešto ekonominiame insti
tute. Turi apie 14 studentų. Jos 
vyras yra hidrologas, 5 metus 
studijavęs Leningrade, su ja su

sipažino vieno simpoziumo me
tu Vilniuje. Jis gerai moka anglų 
kalbą ir neblogai kalba lietuviš
kai. Jų dvylikmetis sūnus be jo
kio akcento kalba abiem kalbom 
ir mokosi vokiečių.

Mus globojęs LB iždininkas 
Povilaitis yra matematikas ir dir
ba finansų ministerijoje, su žmo
na vengre susipažino Maskvos 
universitete. Ji yra ekonomistė. 
Siek tiek kalba lietuviškai. Jie 
augina 3 dukras. Vyriausioji dvi
dešimtmetė Viktorija puikiai ir 
be akcento kalba lietuviškai, 
ateinančiais metais Vilniaus uni
versitete studijuos lituanistiką.

Kitų lietuvių tarpe buvo šie: 
fotografas Paulius Normantas, 
apdovanotas medaliu “Pro Cul- 
tura Ungarica”, Vengrijoje gyve
na nuo 1986 m., buvo pirmuoju 
Vengrijos LB pirmininku ir yra 
apkeliavęs visą pasaulį.

Prof. Mykolas Pocius su 
žmona lietuvaite ir 2 metų duk
rele yra lituanistinių studijų 
centro prie Vilniaus universiteto 
narys ir šiuo metu dėsto lietuvių 
kalbą Budapešto universitete aš- 
tuoniems filolofijos studentams.

Dr. Venckus, iš Varėnos, dir
ba Budapešto ligoninėje.

Petras Pipiras, 1945 m. pa
bėgęs iš Sovietų armijos, ilgus 
metus buvo globojamas vieno 
klebono. Vedęs vengrę. Jau pen
sininkas. Gyvena netoli Buda
pešto.

Seniausia 96 metų lietuvė, į 
Vengriją atvykusi 1923 m., 
asmeniškai negalėjo dalyvauti, 
bet atsiuntė gražiai lietuviškai 
parašytą laišką su sveikinimais ir 
pažadu prisiminti maldoje.

Salia lietuvių dalyvavo ir kele
tas Lietuvos bičiulių vengrų, iš
mokusių lietuviškai.

Rita Bender, mūsų mieloji gi
dė, Lietuva pradėjo domėtis Są
jūdžio metais. Iš Dianos išmoko 
lietuviškai, ir kaip ji sako: “Mes 
bandom kiekvienas savo būdu 
pagelbėti Lietuvai”. Ji dau
giausia gelbsti Lietuvos meni
ninkams. Dalyvauja LB veiklo
je, per lietuviškas pamaldas 
atlieka skaitymus.

Vienas įdomiausių buvo veng
ras diakonas Tibor Tesar. Suži
nojęs, kad lietuviai neturi savo 
kunigo, iš Dianos išmoko lietu
vių kalbos ir tuoj po šventinimų 
gavo iš Budapešto vyskupo pave
dimą aptarnauti lietuvius. Ka

dangi parapijoje tėra tik vienas 
vyresnio amžiaus klebonas, mi
šias lietuviai teturi tik išskir
tinėm progom, pvz., šią sausio 
13 d. sykiu su vengrais paminėjo 
kruvinąjį sekmadienį. Kitais sek
madieniais, mėnesi# antrąjį. turi 
tik žodžio liturgiją-šuSv. Komu
nija. Diakono žnjąną taip pat 
mielai talkina LB, sieli tiek moka 
lietuviškai. _ *

1992 m. sausio 13 dr, kruvinąjį 
sekmadienį, Budapešte a y ko di
džiulės demonstracijos ir visose 
Vengrijos bažnyčiose tuvp skambi
nama varpais. V L’.''

Skaičiumi maža, bet patrioti
ne dvasia didelė, Vengrijos lie
tuvių bendruomenė* stovi lietu
viškos išeivijos priekyje .7

LIETUVOJE
— Jungtinės Tatttos’-per 

UNDP (United Nations Devel- 
opment Programme) Lietuvai 
skiria S 1,2 milijono, kurie bus 
panaudoti mokymo ir kitiems 
specialiems projektams' UNDP 
koordinatorius Jorgdn Lisner su
sitikime su Lietuvos finansų mi
nistru E. Vilkeliu aptarė, kokios 
pagalbos Lietuva galiYikefis iš 
šios organizacijos.

— Akių ligų diagnostikM cen
tras kuriasi ir po keleto menesių 
bus atidarytas Šiauliuose. Dar
buose talkina lenkai, ameri
kiečiai, norvegai.

— Lietuvos miškams^ kaip 
apytikriai apskaičiuota, siautu- 
sieji uraganai padarė nuostolių 
apie 2 milijardus talonų. Iš viso 
vėjovartos ir vėjolaužos sudaro 
apie 1,7 milijono kubinių metrų 
medienos.

— Viešosios policijos “Skydo 
apsaugos rinktinės yyrati Vilniuje 
saugo užsienio valstybių amba
sadas ir arųbasadorių rezidenci
jas. Jų yra apie du-šimtai' -bet 
šiuo metu dar trūksta bent šimto 
vyrų. Priimami ne žemesni kaip 
175 cm ūgio, gerai kalbantys lie
tuviškai ir mokantys užsienio 
(dažniausiai anglų) kalbą. .Pra
džioje tokiomis tarnybomis buvo 
didelis susidomėjimas, bet da
bar atvėso, nes pagal išleistas in
strukcijas, policininkams, drau
džiama užeiti į atstovy bių tarny
bines ir gyvenamąsias patalpas, 
kalbinti personalą, “jeigu tai ne
reikalinga tarnybai .

Lietuvos dienoraščio skeveldros 
f '

Alfonsas Nakas

įvadas
Lietuvą 1992-jų vasarą lankė 

gal tūkstančiai tautiečių išeivių. 
Tik žvarbiam rudeniui atėjus, 
Maskvai vandenį ir butus at
šaldžius, turizmas atslūgo.

Man teko Lietuvoje viešėti 
1992-jų visą rugpjūtį ir pusę 
rugsėjo, daugiau kaip šešias sa
vaites. Parašiau beveik 30 ke
lionės „ dienoraščio reportažų, 

. epizodų, fragmentų, ar kaip ki- 
; taip dar pavadintinų gabalų. Pri

simindamas mano labai gėrbia- 
mą velionį Jeronimą Cicėną, pa
vadinu dienoraščio skeveldro
mis.

“Darbininko” skaitytojams 
pateikiu tik keletą tokių “skevel- 

' drų", kurios, mano nuomone, 
tebėra nepasenusios ir po dau
giau negu pusės metų. Atvirai 
kalbant, gyvenimas aplamai Lie
tuvoje taip nebesikeičia, kaip 
1988, 1989 Ir 1990-siais, išskyrus 
vis didėjančią infliaciją.

Beje, mano "skeveldrose” 
, figūruoja rubliai. Kai rugpjūčio 

2 d. ten atvykau, dolerio-rublio 
. santykis buvo 1:140, kai rugsėjo 

15 d. išskridau — 1:230-240. 
Greit atsiradę talonai su rubliu 
buvo lygiaverčiai.

Kadangi “skeveldros” yra tik 
didelio rankraščio dalis, turiu 
paaiškinti du dažnai minimus 
vardus, Bronė ir Vida. Pirmoji 
yra mano žmona, antroji — duk
tė. Jos kartu su manim keliavo.

Pirmieji įspūdžiai Vilniuje
Saulėta sekmadienio, rug

pjūčio 2-sios popietė. Swissair 
lėktuvas švelniai stukteli Vil
niaus aerouosto taką ir sulėtinęs 
greitį rieda prie sustojimo vie
tos.

Prie aerouosto pastato nepri- 
riedam. Nėra vietos. Sustojam 
turbūt už kilometro. Privažiuo
jame aerouosto atobusu prie 
skurdoko ir aukštoko muitinės 
barako.

Muitinės ir vizų tikrintojai 
prie stalų kairėj ir dešinėj. Prie 
abiejų sėdi po du kariu. Į lagami
nus net nepažiūri. Tik registruo
ja ir antspauduoja pasus. Ajajai! 
Prisiminiau Šermetjevo muiti

nės sadistus 1989 m. ir apėmė 
saldumas.

Prieškambary, už muitinės 
stalų, būriavosi su gėlių puo
kštėmis keleivių artimieji. Tik 
mūsų, 26 valandas pavėlavusių 
niekas nebelaukė. Už valandos 
sužinosime, kad jie vakar čia pa- Fotografuosiu porą išviečių Ze-
sitiko visus lėktuvus. Apie 
suvėlavimą iš Washingtono tele
fonu suspėjom pranešti tik 
Bronės giminėm Žemaitijon, o 
vilniškiai, mano artimieji, liko 
neinformuoti.

Lagaminus iš barako ištem-.*. 
pęs, moteris ant jų pasodinęs, 
nuėjau ieškoti viešo telefono. 
Telefonas, sako, yra. Bet reikia. 
15 kapeikų monetos jam 
“pažadinti”. Monetų niekas ne
beturi, nes jos ne auksinės ir vi
siškai bevertės. Išbėdos ištraukė % 
daili, inteligentiška, šviesiai ap
sirengusi panelė, Aš, sako, šį 
sekmadienį budžiu, prašom į 
mano kabinetą, pasinaudokite 
mano telefonu. Ji pati, man nu-^ 
merius diktuojant, ir paskambi
no. Ragely džiugus balsas: dėde, 
laukite, nuo mūsų aerouostan 
pusvalandis!

Per tą pusvalandį pirmiausia 
patikrinau šalia barako smirdi
nčią išvietę. Jos prieškambary 
sėdėjo senelytė. Ji kalbėjo tik ru
siškai. įeinantiems siūlė sprin
džio ilgumo skiautą tualetinio 
popieriaus ir už tai ėmė “kiek 
kas duoda”. “Rojaus” duris

pravėrus, priešais jas ir į kairę 
žiojėjo dvi apterštos skylės, o
prie sienelės dar du ar trys urina- 
lai. Cemento grindys drėgnos, 
nors Lietuva ir Vilnius buvo sau
si, kaip parakas. Fotografuoti ten 
neišdrįsau, nes buvo “klientų”.

maitijoje. Ir prie tos temos šiame 
dienorašty dar tikrai grįšiu.

“Amerikonus”, taigi svečius iš 
Vakarų, Lietuvoje, ypač Vilniu
je, atpažįsta nė neprašnekintus. 
Prieškambary senutė paklausė 
”Ot kuda?” ir ėmė pasakoti, kad 
jos sesuo po karo (kurio?) gyve
nusi Chicagoje, kad visko tu
rėjusi... į prieškambarį užėjo 
moderni, išsipuošusi, aukštais 
bateliais panelytė. Už plonos 
sienelės girdėjosi vyrų garsai. Ji 
plovėsi rankas. Įsikišo, irgi rusiš
kai, į senutės monologą apie 
Chicagą. Rankas tualetiniu po
pierių nusišluosčiusi, dviem 
pirštais kilstelėjo ant krūtinės 
gulinčius gintaro karolius ir į 
mane sučiulbėjo: va. kokie gra
žūs! Pirkite, ponas! Už valiutą! 
bet nebrangiai. Kainą gal ir sakė, 
bet aš papurčiau galvą, lėtai iš- 
skieminiavau “spasibo, nenado" 
ir atsidūriau saulėtoj aikštėj.

Kadangi buvo likę dar 15 mi
nučių, šnektelėjau su dviem pa
reigūnais. Sekmadienio pava
karę būta tik šio vieno lėktuvo, 
tai jie išėjo parūkyti. Klausiau, 
kiek keleivinių lėktuvų kasdien 

į Vilnių skrenda? Sakė, kad sep
tyni ar astuoni, kaip kuriom die
nom.

Čia jiems surengiau pirmąjį 
“seminarą" išviečių tema. Sa
kau, jūs žlugdote turizmą Dau
guma turistų, priversti jomis pa
sinaudoti, kitąkart Lietuvon ne
begrįš. Daug prišnekėjau. Žo
džiai biro kietais žirniais į sieną. 
Mačiau, kad vakariečių proble
ma jiems dar ne problema. Tei
sinosi, kad publika, ypač iš Rytų, 
išvietėm nemokanti naudotis, 
tad ir geriausiai įrengtos neveik
tų. Sakiau, pirma geriausiai įren
kite. paskui apstatykite sargais, 
švarą tikrinančiais ir palaikau-1 
čiais po kiekvieno svečio. Bet esą 
daug svarliesnių trūkumų. Klau
siau, ar maitinimasis ne pats 
svarbiausias dalykas? Taip, suti
ko, kad svarbiausias. Vyrai, sa
kiau, maistas žmogaus organiz
me visas nepasilieka. Taškas!

Atbildėjo giminės dviem bene 
žiguliais. Abu automobiliai po 17 
metų. Abiejų varikliai nesuskai
tomai kartų lopyti, kūnai per
dažyti, padangų kelios dešimtys 
nudėvėta. Ir vis dėlto, auto-mo- 
biliai. Šitie, ir giminių žemaičių, 
mus skersai išilgai Lietuvą šešias 
savaites vežios.

Važiuojam pas sūnėną į Fabi
joniškes. Kai riedam pagrin
dinėm senamiesčio gatvėm, jos 
išpuoštos visokiais dzinguliu

kais, kaip pas mus Kalėdų laiko
tarpy. Kas čia? Nagi, tik .ką 
viešėjo Danijos karalienė. Tai 
Jos Didenybės garbei visos 
puošmenos ir “daniškos * spal
vos. Vaišinga mūsų tauta. Ek
stravagantiška respublikos vy
riausybė. O karalienės viešnagę 
Lietuvos TV prisimins ir už trijų 
savaičių. Matysime labai demok
ratišką. aukštą, išdžiūvusią mo
telį, energingą ir linksmą. Per 
formalų priėmimą Jos Didenybė 
laikėsi karališkai. O po didžiųjų 
iškilmių; viename salone, užsi
degė cigaretę ir godžiai traukė 
dūmą. Šit kodėl ji tokia plona!

Kai Vilniuje 1941-44 .metais 
gyvenau, nebuvau nė susap
navęs, kad į šiaurę, į Ukrnergės 
pusę, yra toks kaimelis Fabijo
niškės. Dabar ten daugiaaukš
čių, daugiabučių namų kolonija. 
Mano sūnėnas Alfredas, dviejų 
metrų, 1(X> kilogramų milžinas, 
į penktą aukštą iškart užbilda su 
trim lagaminais, o kol mes ten 
stenėdami užsiropščiam; pasive
ja su kitais trim. •'

Bet aš iš aerouosto važiavau 
ne jo automobily, o jo tėvo, 
mano svainio. Jis visą laiką' deja
vo dėl ekonominės suirutės ir to
lydžio keikė Landsbergį. Šitaip 
ekonomiją, nepriteklius keiks 
beveik visi giminės (jie su mumis 
drąsiausi ir atviriausi) bei daugu
ma ne giminių.

Bus daugiau I
i ' • ;



“IS KRINČINO VISKĄ ŽINO”
Poetui Eugenijui Matuzevičiui 75 metai

MENO PARODŲ
CIKLAS CHICAGOJE

Vilniuje gyvenąs poetas Euge
nijus . Matuzevičius gruodžio 24 
d. minėjo 75metų sukaktį. Vaje, 
kaip ’ laikau -greitai atsuko tuos 
įspūdihgus dū numerius. Rodos, 
vakar buvome jauni ir gražūs, 
Kauno ir Vilniaus studentai, 
drauge dalyvavome “Šatrijos” 
korporacijos 4iteratūri nėję veik- 
loję, *yinfv arsite to panašiam gy
venime.

Eugenijus, yra. kilęs iš Krin
čino., Ten jp tėvas buvo vaistinin
kas. Taip ir atsirado tas dvieilis: 
“Iš Krinčino viską žino!” Gimna
ziją baigė .Biržuose, žinomam li
teratų mieste. Atvykęs į Kauną, 
studijavo lituanistiką Vytauto 
Didžiojo universitete. Vėliau 
mus visus- 1940 m. rudenį 
perkėlė į romantišką Vilnių. Tai 
buvo sunkūs metai, tada bolševi
kinė okupacija, ją pakeitė vokiš
ka nacinė okupacija. 1944 m. 
ankstų pavasarį išsiskyrėme, nes 
nauja nelemtis griuvo į Lietuvą 
— artėjo Raudonoji Armija. Ji ir 
perskyrė mus — mane išstūmė 
iš Lietuvos, o jį uždarė Vilniaus 
mieste.

Ėjo dideli ir sunkūs metai, 
kartais girdėjome apie rašytojų 
veiklą ir apie Eugenijų, rasda- 
vom ir jo poezijos vertimų to 
metų sovietinėje spaudoje. Teko 
jam visko pergyventi. Štai dabar 
jis vaikšto Vilniuje. Praveria 
Universiteto geležinius vartus ir, 
praeidamas pro Šv. Jono var
pinės bokštą jžengia į didįjį uni
versiteto kiemą, kur liko mūsų 
gražiausioji jaunystė, studijų 
dienos. Jas prisimindamas, prisi
mena ir draugus išklydusius į pa
saulį. Štai Salomėja Narkėliū- 
naitė, kuri Naujų metų šventėm 
buvo išvykusi į Vilnių, parvežė 
pluoštą spaudos: Iš jos sužino
me, kad poeto sukakčiai pagerbti 
Vilniuje, Nacionalinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje, buvo su
rengta didelė jo gyvenimo ir 
kūrybos paroda. Atrodo, kad, 
perskleidęs spaudą, pats tą paro
dą lankai. Tai nors iš tolo ją 
peržvelkime.

Poeto gyvenimo ir 
kūrybos paroda

Didžiosios bibliotekos dažnai 
rengia poetų, rašytojų, humani
stų parodas. Turi daug knygų, 
rankraščių, suvenyrų, turi ir 
priemonių tokioms parodoms 
rengti, eksponatams išstatyti.

Tokia paroda ir buvo atidaryta 
gruodžio 28 d. Tęsėsi iki sausio 
vidurio.

Atidarant parodą, jubiliatą 
sveikino Lietuvos Rašytojų Są
jungos valdybos atstovai, kole
gos poetai, rašytojai, Pasvalio ra
jono valdžios žmonės, to krašto 
žurnalistai, mokytojai, Vilniaus 
pasvališkių bendrijos atstovai. 
Tarė žodį ir pats jubiliatas, 
padėkojo bibliotekai už surengtą 
parodą ir visiems jį sveikinu
siems.

Jubiliejinės parodos stenduo
se gausiai išstatytos archyvinės

Hartfordo lietuvių tautinių šokių grupės “Berželio” šokėjai atlieka šokių pynę savo 
metiniame koncerte sausio 23 d. I. Dzikienės nuotr.

poeto nuotraukos, maždaug nuo 
1934-35 metų, pirmųjų leidinių 
faksimilės, rankraščiai, vertimai, 
laiškai, straipsniai literatūros 
klausimais, recenzijos, publicis
tika, didžioji dalis išleistų knygų.

Pirmuosius savo eiliuotus kū
rinius Eugenijus Matuzevičius 
išspausdino 1933 m. “Ateities 
Spinduliuose”, būdamas 15-16 
metų. Parodoje buvo visas 
pluoštas jo eilėraščių, paskelbtų 
tuometinėje periodikoje. Bend
radarbiavo “Ateities Spinduliuo
se”, “Ateityje”, “N. Romuvoje”, 
“Židinyje”, “Kūryboje” ir kt.

Netrukus buvo išleistos ir jo 
pirmosios knygos; “Pavasario ta
ku”, 1941 m., “Audros paukš
čiai”, 1944 m.

įdomu peržvelgti septintaja
me dešimtmetyje išleistų 
eilėraščių rinkinius — “Mėne
sienos krantas”, “Vasarvidžio to
lumos”, “Variacijos ir sugrįži
mai”.

Išstatyta ir vėlesni poeto rinki
niai: rinktinė “Nusilenksiu 
žemei’, “Rinktiniai raštai”, du 
tomai, 1987 m., solidi vertimų 
knyga “Žemės akys”, 1988 m., 
apimanti beveik keturiasdešim
ties metų laikotarpį, čia atrinkti 
geriausi 46 autorių poezijos ver
timai.

Išstatyta ir gana daug rank
raščių, kurie atskleidžia poeto 
“kūrybinę viertuvę”, visą ne
lengvą ir sudėtingą poeto triūsą.

Poetas neišsižadėjo 
dvasinių vertybių

Iškilmingo parodos atidarymo 

HARTFORD, CT

16-tasis “Berželio” 
koncertas

Hartfordo “Berželio” tautinių 
šokių grupė, sulaukusi subrendi
mo metų (dvidešimt pirmuo
sius), sausio 23 d. surengė 16-tą 
metinį koncertą.

Šv. Andriejaus parapijos salė 
buvo išpuošta juostomis, pa-
našiai kaip buvo išpuošta salė IX- 
je tautinių šokių šventėje.

Programoje taip pat atsi
spindėjo tautinių šokių šventės 
tema: pirmoje dalyje — lauko 
darbų šokiai; antroje —džiaugs
mo ir pasilinksminimo šokiai.

Žiūrovams juoko suteikė žais
mingas “Šluotelės” šokis, kuria
me septyni vyrai vilioja šešias 
merginas,, nelaimingajam tenka 
su šluota šokti. “Šapnagių polko
je ir “Malūne” ypatingai jautėsi 
šokėjų entuziazmas.

“Berželio” atžalėlė yra Atgi
mimo mokyklos mokiniai. Jų šo
kiai pritapo prie darbo temos. 
Patys mažieji atliko “Du gaide
lius”, o paaugliai pašoko “Avižą” 
ir “Sėjau rūtą”.

Eugenijus Matuzevičius. Arnoldo Baryso nuotr.

metu kalbėjusieji pažymėjo, kad 
pokario metais bolševikuojančių 
kritikų kartos peiktas, triuškin
tas, poetas Eugenijus Matuze
vičius neišsižadėjo bendrųjų 
žmogiškųjų dvasios vertybių, 
skleidė romantišką tėvynės, 
gimtųjų vietų meilės, taurios pa
triotinės ištikimybės dvasią, 
poetiniu žodžiu padėdamas Lie
tuvos žmonėms, savo tautie
čiams nepalūžti, išgyventi, susi
kaupti naujam Atgimimui.

Kūrybingų metų jaunystės 
dienų bičiuliui, poetui, vertėjui

Po progr-amo visi linksmai pa
sišoko, pabendravo ir pasi
skonėjo šokėjų paruoštomis 
vaišėmis.

Šib vakaro pelnas skirtas “Ber
želio” kelionei į Dainų ir šokių 
šventę Lietuvoje 1994 m.

Laiškas redakcijai
KULTŪROS TARYBOS REIKALU

Gerbiamas p. Redaktoriau,
Jaučiu reikalą atsiliepti į Jūsų 

vedamąjį “Kultūros taryba di
džiam varge” (“Darbininkas”, 
1993 vasario 5, Nr. 6), nes pa
našūs klausimai buvo iškilę tary
bos paskutiniame posėdyje, dar 
prieš Vytauto Volerto pasitrauki
mą iš pirmininko pareigų. Iš 
straipsnio matyti, kad bus atėjęs 
laikas panašius klausimus svar
styti viešai, tad drįstu ir aš pasi
sakyti, tikėdama, kad mano min
tys gal padės paryškinti Kultūros 
tarybos veiklą.

Man atrodo, kad Tarybos su
rengtas premijų įteikimo vakaras 
buvo nesusipratimas todėl, kad, 
tautos politinei padėčiai pasikei
tus, bandėme pereiti į kitą plot
mę: iš lokalinių minėjimų į pla- 

ir literatūros kritikui Eugenijui 
Matuzevičiui!

Paulius Jurkus

Prierašas
Sovietinė okupacija į lietuvių 

kalbą įvedė daug svetimų žodžių 
ir juos įpilietino. Taip ir žodis 
“nacionalinis” įvestas į lietuvių 
kalbą ir be saiko visur vartotas. 
Atėjo laikas atsikratyti tuo, ką 
okupantai primetė mum. Vadin
kime lietuviškais vardais, nes tu
rime savus lietuviškus žodžius. 
Tegu būna “Tautinė Martyno 
Mažvydo biblioteka”. (Red.)

Praeitą rudenį “Berželio” šo
kėjai atliko tris programas įvai
riuose renginiuose. Balandžio 25 
d. šokėjai dalyvaus Connecticut 
Central State Universiteto tarp
tautiniame festivalyje.

L. Balsys

tesnę. Visai nesvarstant, kokio 
lygio programa tą vakarą buvo, 
mes, rengėjai, gavom pamoką. 
Tačiau taip pat patyrėm, kad pa
ruošimas sutraukė pakankamai 
žmonių ir kad jis apsimokėjo, t. 
y. kad JAV LB Krašto valdybai 
papildomų išlaidų nesudarė, — 
priešingai, liko pelno $1,000 
suma, kuri įteikta Lietuvos am
basadai VVashingtone.

Šie teigiami faktai padrąsino 
panašiai galvoti, planuojant 
mūsų tolimesnę veiklą, ypač 
kad, netrukus po premijų įteiki
mo, mums buvo pasiūlyta su
rengti Osvaldo Balakausko kūri
nių, sukurtų elektroninei violo
nčelei, premjerą, prestižinėje 
Merkin koncertų salėje, New 
Yorke. Programą atliktų Jeffrey 
Krieger, rimtai pripažintas elek
troninės violončelės solistas. 
Koncertas finansiniai prieina
mas Tarybai normaliai skirtoje 
biudžeto apimtyje, ir jį galėtume 
surengti dar šį rudenį.

Tad perskaičius Jūsų veda
mąjį, man ir kyla klausimai:

1. Kai Čiurlionio darbai rodo
mi užsienio muziejuose, ar tai 
nėra kultūrinis įvykis, keliantis 
Lietuvos vardą, nepaisant, kad 
mažai lietuvių tas parodas pama
to? Jei Balakausko kūrinių prem
jera įvyktų Merkin salėje, ar toks 
koncertas nepristatytų vienos iš 
Lietuvos kultūros apraiškų pla
tesnei visuomenei?

2. Jeigu Kultūros taryba ne
privalėjo iškviesti smuikininko iš 
Lietuvos (kaip vedamajame tei
giama), tai kokia organizacija 
turėtų tuo rūpintis? — t. y. jei 
nebenorime apsiriboti vien tik

Kaip anksčiau spaudoje buvo 
skelbta, Lietuvos gen. konsulas 
Vaclovas Kleiza pasiūlė Chica- 
gos lietuvių meno centrams su
rengti jubiliejinės Vasario 16- 
osios proga eilę parodų, kurios 
šalia įprastų minėjimų bei ban
ketų, pabrėžtų kultūrinį išeivijos 
įnašą į mūsų veiklą. —

Pasitarimuose dalyvavo Lie
tuvių Dailės Muziejaus, Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muziejaus, 
Čiurlionio galerijos, Narbučio ir 
Kezio galerijų, Lietuvių Tauto
dailės Instituto ir Budrio lietu
vių foto archyvo atstovai. Buvo 
numatyta parodų laiką paskirsty
ti tarp vasario 16 d. ir kovo 11 
d. Susidarius didesniam ekspo
zicijų skaičiui, tas laikas buvo 
praplėstas. Pirmoji paroda atida
ryta sausio 22 d., o uždarymas 
vyks balandžio 3 d. Parodos eis 
šia tvarka:

Sausio 22-31 d. — Jungtinė 
kasmetinė išeivijos meno paroda 
“Dailė ’93” Čiurlionio galerijoje. 
Rengia Čiurlionio galerija ir Al
gimantas Kezys.

Vasario 12-28 d. — Viktoro 
Petravičiaus paroda Čiurlionio 
galerijoje. Eksponatai gauti iš 
Vidurio Vakarų Amerikos Meno 
muziejaus, Elkhart, IN. Rengia 
Čiurlionio galerija.

Vasario 21 — kovo 27 d. — 
Chicagos fotomenininkų paroda 
Kezio Galerijoje Stickney, IL, 
kurioj bus prisiminti ankstyvieji 
ir dabartiniai Chicagos lietuvių 
veiklos kronikininkai, kaip Va
clovas Noreika, Antanas Gulbin- 
skas ir kiti. Rengia Budrio lietu
vių foto archyvas.

Vasario 27 — kovo 20 d. — 
Rinktinių dailės kūrinių paroda, 
rodanti žymiųjų mūsų dailininkų 
(veteranų ir šiuolaikinių) darbų 
pavyzdžius, esančius fnifsų fon
duose. Rengia Lietuvių Dailės 
Muziejus, paroda vyks Lietuvių 
Dailės Muziejuje, Lemonte.

Vasario 27 — kovo 31 d. — 
Jaunųjų meno paroda Lietuvių 
Dailės Muziejuje, Lemonte.

Kovo 1-31 d. — “Dailė ’93” 

mūsų pačių linksminimu bei sa
višvieta, kas iki šiol kitaip ir ne
galėjo būti.

3. Jei Kultūros tarybos užduo
tis yra skirti tik premijas, tai tam 
Tarybos nereikia, — jau eilė 
metų, kai premijoms skirti yra 
kviečiami profesionalai, kurie, 
pasitaikinę dar du kolegas, tele
fonais sutaria, kam tų metų pre
miją duoti, ir nutarimus raštu 
pateikia Krašto valdybai. Juk 
pati Valdyba galėtų pakviesti 
tuos pirmuosius profesionalus.

4. Argi reikia Kultūros tary
bos, kad suruoštų gražias premi
jų įteikimo šventes? New Yorke 
turim kelias organizacijas, kurios 
sėkmingai rengia parodas, kon
certus, literatūrinius vakarus ir 
pagerbimus ir tuo sąžiningai 
puoselėja kultūrinę veiklą. Iš
skyrus vakaro paskirtį, kuo pre
mijų įteikimas skirtųsi nuo pa
našių parengimų?

5. Jei norima tiktai atžymėti 
bei atšvęsti išeivių kultūrinius 
pasireiškimus, gal būtų tiksliau 
rinkti ne Kultūros, bet Kultūros 
rėmėjų tarybą?

Žinoma, į šiuos klausimus tik 
pati visuomenė tegali atsakyti. 
Tačiau norėtųsi, kad būtų at
sižvelgta į tai, jog mūsų padėtis 
yra pakitėjusi: jeigu iki Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo bu
vome tremtiniai, susirūpinę iš
laikyti tautinę sąmonę, tai dabar 
jau esame laisvos tautos atstovai. 
Tautos, kurios kultūrinį svorį bei 
įnašą mes patys gyvai jaučiame, 
o dabar turime ir progų pristatyti 
tarptautinei visuomenei, naudo
jant formas, kuriomis naudojasi 
visos laisvos tautos.

Aleksandra Kašubienė, 
Kultūros tarybos narė 

paroda Illinois Benedictine Col- 
lege galerijoje, Lisle, IL.

Kovo 6-31 d. — Algimanto 
Kezio fotografijų apžvalginė pa
roda Chicagos State Universite
to galerijoje, Chicagoje. Per ati
darymą bus Peter Chechopoulos 
vaizdajuostės premjera apie Ke
zio meną.

Kovo 7-31 d. - Leonardo Sur- 
gailos fotografijų paroda “Nie
kieno žemė” apie nuniokotus da
bartinius Rytprūsius,Leono Nar
bučio galerijoje “Lion Frame” 
Chicagoje. Per atidarymą bus 
rodoma Arvydo Reneckio sure
daguota vaizdajuostė apie Ryt
prūsius. Rengia Leonas Narbu- 
tis ir Arvydas Reneckis.

Kovo 12 — balandžio 30 d. — 
Illinois valstijoje gyvenančių pa- 
baltiečių meno paroda “Baltic 
Experience” Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje. Rengia Bal
zeko Lietuvių Kultūros muzie
jus.

Kovo 27 — balandžio 30 — 
Tautodailės paroda Lietuvių 
Dailės Muziejuje, Lemonte. 
Rengia Chicagos Lietuvių Tau
todailės Institutas.

Balandžio 3 d. — Parodų ciklo 
užbaigtuvės ir leidinių bei naujai 
išleistų monografijų sutiktuvės 
Lietuvių Dailės Muziejuje, Le
monte. Šia proga pasirodys šie 
leidiniai: 1) visų šių parodų kata
logai, įrišti į vieną knygą; 2) “Lit- 
huanian Artists in North Ameri
ca,” Algimanto Kezio paruoštas 
leidinys apie “Dailės ’90, ’91, 
’92” parodų dalyvius bei jų 
meną; 3) Onos Dokalskaitės 
spalvotų reprodukcijų monogra
fija, redaguota Algimanto Kezio.

Smulkesnės žinios apie atski
ras parodas bus teikiamos spau
doje vėliau, atėjus tų parodų lai
kui. Visuomenė kviečiama vi
suose šiuose renginiuose gausiai 
dalyvauti.

A. A. K.

IEŠKOMI PROF. A.

MACEINOS LAIŠKAI

Mieli tautiečiai,

Mano tėvas, a. a. prof. A. Ma
ceina, įnešęs didžiulį indėlį į 
Lietuvos kultūrą ir lietuviškąją 
filosofiją, emigracijos metais gy
vendamas Vokietijoje, plačiai 
susirasinėjo su išeivija Juntinėse 
Amerikos Valstijose. Jo knygos, 
straipsniai, paskaitos ir laiškai 
yra neįkainuojamas lobis Lietu
vos kultūrai.

Lietuvoje leidžiami A. Macei
nos raštai, stengiamės surasti, 
surinkti ir grąžinti į Lietuvą jo 
kūrybinį palikimą. Kreipiuosi į 
jus, mieli tautiečiai. Kurie turite 
prof. A. Maceinos laiškų (nea- 
smeninio pobūdžio), atsiųskite 
jų kopijas šiuo adresu: Saulius 
Maceina, Fabijoniškių 81 bt. 24, 
2029 VILNIUS, LITHUANIA.

Neleiskime pražūti nė vienai 
lietuviškosios kultūros dalelei!

Saulius Maceina

— Lietuvos girininkai nemo
kamai leidžia gyventojams pa
tiems rinkti sausuolius, išvartas 
ir neribotais kiekiais gabenti juos 
į namus. Nauda iš to abipusė —— 
ir žmonės gauna kuro, ir miškas 
išvalomas.

— Antano Gendrolio, Kauno 
medicinos akademijos, vadovau
jama specialistų grupė sukūrė 
preparatą — kaugliukiną įvai
rioms akių ligoms gydyti. Jį gali
ma pavadinti dirbtinėmis ašaro
mis. Šiuos vaistus galima vartoti 
ir akims pavargus. Preparatas 
įregistruotas Sveikatos apsaugos 
ministerijoje. Jį gamina akcinė 
bendrovė Bakteriniai prepara
tai”.
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LITUANICOS KELIAS J ČEMPIONUS

Žvilgsnis į praeitį

Mintys nuklystai 1951 m. sau
sio 14 d., kada susirinkusi gru
pelė futbolo entuziastų, įsteigė 
vienetą, iš kurio išaugo dabar
tinė “Lituanica”. Tada išrinkta ir 
pirmoji valdyba, kurion, be 
manęs, dar įėjo K. Baltramonai- 
tis, L. Kriaučiūnas, V. Numgau- 
das, E. Vengianskas (pirm.). Visi 
dar neseniai buvome atvykę į šį 
kraštą, bet negalėje nurimti be 
sporto, o konkrečiai — futbolo.

Sunki buvo pradžia. Dalyvau
jant pirmenybėse, daugumoje 
patiems valdybos nariams ir 
žaidėjams reikėjo apsimokėti su
sidariusias išlaidas (aikštės nuo
mą, už teisėjus, aprangų ir pan.) 
Didžiuma futbolininkų tada dir
bo nelengvą fizinį darbą, tad ne
likdavo daug jėgų savaitgalio 
rungtynėms. Todėl ir pasekmės 
tada nebuvo džiuginančios: 
norėta kaip galima ilgiau išlaikyti 
komandą, vis tikintis geresnių 
laikų.

O tie “geresni laikai” negreit 
atėjo. Po vieno sezono lauko pir
menybėse ir salės futbolo var
žybose, sekančiais metais ko
mandą pakriko ir nebaigė lauko 
pirmenybių. Nutarta jungtis su 
Cicero “Tauru” ir Chicagos 
“Grandimi”, sudarant “Perkū
no” vardu pavadinta klubą. Jo 
eilėse futbolo komanda gyvavo 
iki 1955 m. Tačiau ir toks spren
dimas nepagerino futbolininkų 
padėties. Kelis metus gyvuota 
“Vainuto” klubo vardu, nes gau
ta parama iš to paties vardo užei
gos savininko. Tik 1957 m. vėl 
nutarta pasivadinti “Lituanicos 
vardu ir rūpintis futbolo klestėji
mu.

Šį kartą toks bandymas pavy
ko. Vėl įstota į amerikiečių lygos 

- VALANDĖLĖ “TRANSPAK” 
ĮSTAIGOJE CHICAGOJE

Šiais Lietuvai sunkiais ekono
miniais laikais bet kokia parama 
ten gyvenantiems tautiečiams 
yra labiau negu reikalinga. Tą 
puikiai žino Amerikoje įsikūrę 
lietuviai, kurie stipriai remia 
savo gimines bei artimuosius ar 
net vien tik pažįstamuosius tėvy
nėje.

Šioje srityje vieną stambesnių 
pozicijų užima parama siunti
niais. Tokiu būdu iš čia į Lietuvą 
patenka daug visokių gėrybių: 
drabužių, maisto, vaistų bei kitų 
būtiniausių dalykų.

Tarp Chicagoje veikiančių 
penketo tokių siuntinių bendro
vių pirmuoju smuiku groja 
“Transpak” įstaiga, kuri yra 
įsikūrusi Marąuette Parke (2638 
W. 69 St.). Jai vadovauja Romas 
Pūkštys.

Buvo progos apsilankyti šioje 
įstaigoje ir pasikalbėti su vedėju 
bei kitais įstaigos tarnautojais. 
Prieš daugiau kaip 5 metus pra
dėjęs šį darbą pats vienas, dabar 
jis turi dvi nuolatines padėjėjas 
ir eilę kitų talkininkų.

Pernai jo įstaiga buvo labai 
apkrauta darbu, nes čia turbūt 
turėjo įtakos pablogėjusios eko
nominės sąlygos Lietuvoje. 
Daugelis Amerikos lietuvių vis 
labiau nori prisidėti prie

Janina Rupeikienė, TRANSPAK firmos tarnautoja. M s„.

laičio nuotr.

lauko ir salės futbolo pirmeny
bes ir jose neblogai pasirodyta. 
Net laimėtas meisterio vardas su 
teise pereiti į aukščiausiąją divi
ziją, nors joje neišsilaikyta. 
Tačiau klubas jau turėjo tvirtoką 
pagrindą ir sukaupė nemaža 
rėmėjų iš tų tarpo, kurie spėjo 
šiame krašte greičiau prasigy
venti. Be to, atėjo ir žaidėjų jau 
iš Amerikoje futbolo žaidimo 
mene pramokusių jaunuolių. 
Greitai turėtos ne tik vyrų rezer
vinės komandos, bet ir vetera
nų, jaunių, jaunučių, net mergi
nų komandos. “Lituanicos” fut
bolo klubas tapo vienu stipriau
siųjų, didžiausiųjų ir geriausiai 
susiorganizavusių klubų visoje 
Chicagoje.

Atėjo geresni laikai
Šiandien jau nereikia klubo 

valdybai krapštyti piniginių, no
rint apmokėti išlaidas. Nereikia 
ir žaidėjus sekmadieniais versti 
iš lovų, norint sudaryti vien tik 
11 žmonių. Jų dabar užtenka, 
ypatingai, kuomet atsidarė du
rys iš Lietuvos.

Tokių mielų talkininkų iš 
tėvynės dabar klubas turi net 7 
ir tik jų dėka klubas galėjo pasi
puošti meisterio titulu. Tokio 
laimėjimo dar nėra pasiekusi jo
kia lietuvių komanda šiame kraš
te.

Tačiau klubo vadovybei viso
kių bėdų ir rūpesčių dar pakan
ka. Tad sporto mėgėjų ir rėmėjų 
uždavinys būtų: daugiau lankyti 
rungtynes, plačiau atidaryti pi
nigines ir širdis futbolininkams, 
apie kuriuos dabar rašo ne tik 
išeivių bei Lietuvos spauda, bet 
ir įvairių tautybių laikraščiai.

Ed. Šulaitis

tėvynėje gyvenančiųjų neteklių 
sumažinimo. Ypatingai daug 
siuntinių ėjo rudenį ir prieš 
šventes. Tačiau ir po jų, Ameri
kos lietuviai nelabai sumažino 
paramą siuntiniais. Net ir dabar 
kas savaitę ši bendrovė išsiunčia 
po vieną konteinerį su 25-30 
tūkstančių svarų įvairių gėrybių.

Romas Pūkštys pažymėjo, jog 
per jo firmą siunčiamieji pakietai 
visada tvarkingai pasiekia ga
vėjus, dažniausiai per du mėne
sius laiko. Tačiau kartais jie nuei
na ir per 6 savaites arba dar ir 
anksčiau. Iš Chicagos siuntiniai 
keliauja traukiniu arba sunk
vežimiu į Baltimorės, New Yor- 
ko ar Montrealio uostus. Iš ten 
laivais pasiekia Rygą ar Taliną.

Kartais siunčiama ir per Klai
pėdą, nors čia prekių priėmimas 
dar nevisai sutvarkytas. Iš tų uo
stų siuntiniai pristatomi tiesiog 
gavėjams į namus be jokio pridė
tinio mokesčio. Viskas įskaitoma 
į palyginti nedidelę persiuntimo 
kainą, kuri sumokama Chicagoje 
siuntinius paduodant. Siunčiant 
100 svarų arba daugiau vienu 
adresu, daroma nuolaida.

įstaigoje, šalia savininko, dar 
dirba kita ilgalaikė tarnautoja — 
Janina Rupeikienė, kuri yra iždi-

Chicagos LFK “Lituanicos” dabartinė valdyba. Sėdi iš k.: A. Mikus, D. Brandonissio, 
A. Glavinskas, dr. E. Ringus, E. Šulaitis; stovi iš k.: dr. J. Hidvegi, J. Lisauskas, G. 
Bielskus, L Juraitis, J. Juška, Zigmo Degučio nuotr.

JUNO BEACH, FL
Žiemos atostogom svečių su

važiavo iš įvairių Amerikos ir Ka
nados vietovių. Prieš Kalėdas iš 
Chicagos atvyko dr. Adolfas ir 
Jadvyga Damušiai. Švenčių 
metu juos aplankė dukra Gintė, 
tarnaujanti Lietuvos misijoje 
prie Jungtinių Tautų New Yor
ke, ir sūnus Saulius, iš Los Ange
les. Damušiai svečiavosi pas 
kun. Vytautą Pikturną. Iš Chica
gos atvyko Balfo pirmininkė Ma
rija ir inž. Antanas Rudžiai. Iš 
Hamiltono Albinas ir Albina Pi- 
lypavičiai, kurie ilgus metus čia 
gyveno ir pereitais metais grįžo 
į Kanadą. Iš New Yorko svečia
vosi Giedrė ir Vytas Kulpos, iš

ninkė-sekretorė. Prieš kurį laiką 
prie kompiuterio pradėjo dar
buotis Vytautė Baltrušaitienė. 
Jiedvi sąžiningai patarnauja kli
entams, kurių netrūksta. Čia 
tautiečiai kreipiasi ne vien tik 
siuntinių reikalu, nes firma dar 
padeda pinigų pervedime, o taip 
pat ir maisto siuntinių artimie
siems Lietuvoje užsakymu. Ve
dėjas Pūkštys pats dažnai vyksta 
Lietuvon ir atlieka kitokius pa
tarnavimus klientams.

Šį įstaiga prisideda ir prie lab
darybės. Ji nemokamai persiun
čia siuntinius Caritas ir Balfo or
ganizacijoms. Ji nemokamai per
siuntė ir Lietuvos Katalikų Aka
demijai dr. V. Skuodžio surink
tos dvi tonas vertingos medžia
gos.

Pūkštys savo pinigais nupirko 
ir atsivežė apie 200 medžio dro
žinių iš Lietuvos. Jie dabar ek
sponuojami Medžio drožinių 
muziejuje Lemonte, prie Chica
gos. Tai didelis kultūrinis jo 
įnašas į šio krašto lietuvių veiklą. 
Jis ir kitais būdais remia lietuviš
kus reikalus.

Beje, Romo Pukščio sūnus To
mas yra Amerikos ieties metimo 
čempionas, Barcelonos olimpi
nių žaidimų dalyvis, pagal nese
niai pasirodžiusią geriausiųjų pa
saulio žaidėjų klasifikaciją, 
užėmė 7-tą vietą ieties metime 
visame pasaulyje.

E. Šulaitis 

Romas Pūkštys, “Transpak” firmos vedėjas, savo raštinėje. 
Ed. Šulaičio nuotr.

Leonia, NJ, dr. Marija ir Alek
sandras Žemaičiai, iš Putnamo, 
CT, kun. dr. V. Cukuras.

Dr. Henrikas Solys prieš 
Kalėdų šventes sulaukė 75 
metų. Ta proga žmona Niką 
gruodžio 21 d. surengė 
priėmimą Mariotte viešbutyje. 
Dalyvavo per 60 svečių. Pasaky
ta sveikinimo kalbų, pakeltos 
šampano taurės, įteikta dovanų, 
į šias iškilmes iš Toledo, OH, 
buvo atvykęs sūnus Stepas su 
jauna žmona Julie. Savo marčią 
visiem pristatė Niką Solienė. 
Programą vedė dr. Vytautas Ma
jauskas. Po vaišių svečiai iš vieš
bučio pervažiavo į Soliu namus, 
kur susirinko dar daugiau kaimy
nų vakaronei ir kavutei. Dr. So
lys yra kilęs iš Kėdainių apylin
kių. Kėdainiuose baigė gimnazi
ją. Mediciną pradėjo studijuoti 
Kaune, ją baigė pokario metais 
Heidelberge, Vokietijoje. At
vykęs į Ameriką 1949 m., 
stažavo Chicagoje ir spe
cializavosi moterų ligose. Įsi
gijęs specialybę, apsigyveno To
ledo, OH, ir čia garsėjo kaip 
rūpestingas ir geras daktaras. 
Uoliai rėmė lietuviškas organiza
cijas, Dainavos jaunimo stovyk
lą.- Salia profesinio darbo mėgo 
meškerioti ir gamtoje poilsiauti. 
Išėjęs į pensiją, persikėlė gyven
ti į Juno Beach, kur turi gražius 
namus. Sūnus Stepas, 
pasižymėjęs sportininkas, teniso 
žaidėjas, pasiliko toje apylinkėje 
ir toliau gyventi. Praeitų metų 
rudenį jis vedė ir su žmona pir
mą kartą aplankė tėvus. Dr. 
Henrikas visada bičiuliškas ir 
mielas, dažnai pajūriais keliauja 
su meškere. Žmona Niką akty
viai dalyvauja amerikiečių ir lie
tuvių visuomeniniame gyveni
me.

Bendro Naujųjų metų sutiki
mo šiemet nebuvo, nes nesusi
rašė tiek asmenų, kiek reikėjo, 
kad padengtų išlaidas. Rengta 
privačiai bent keliose vietose. 
“Dainos” choras sutikimą su
rengė savo narės Albinos Tom- 
kienės dideliuose ir erdviuose 
namuose

IS VISUR

LB apylinkei vadovauja Algis 
Augūnas. Bendruomenė kas mė- į 
nesį antrą antradienį rengia pa- į 
bendravimą Picadelli restorane. I 
Toks pabendravimas ir buvo sau- Į 
šio 12 d. Atsilankė apie 80 ' 
svečių. Tai rekordinis skaičius. Į 
Dalia Augūnienė pranešė, kad j 
amerikiečių mokytojų organiza- i 
cija remia švietimą Lietuvoje ir į 
šią vasarą mokytojams surengs 1 
pasitobulinimo kursus. Paval- < 
gius buvo parodyta vaizdajuostė Į 
apie Lietuvos karininkų likimą į 
Norilsko ir Lamos lageriuose Si- I 
bire. Vaizdajuostę pagamino 
Lietuvos krašto apsaugos minis
terija. Vaizdajuostė įspūdinga ir 
net šiurpi.

Madų parodą surengė Lietu
vos Dukterų Juno Beach skyrius 
sausio 13 d. metodistų bažnyčios 
salėje. Drabužiai buvo skolinti 
ir pačių pagaminti. Dalį modelių 
pianino muzika palydėjo Liudas 
Stukas. Dr. Antanas Lipskis, ku
ris yra drauge ir dailininkas, šiai 
parodai dovanojo vieną savo pa
veikslą, paskirtą loterijai. Už jį 
surinkta 260 dol., laimėjo J. Gie
draitienė. Svečių atsilankė apie 
140. Paroda visiem paliko gerą 
įspūdį. Lietuvos Dukterų Juno 
Beach skyriaus pirmininkė yra 
Dalia Augūnienė.

Balfo skyriaus iniciatyva, sau
sio 17d., tuoj po mišių, parapijos 
salėje Balfo pirmininkė Marija 
Rudienė kalbėjo apie Balfo veik
lą. Ji vasarą visą mėnesį išbuvo 
Lietuvoje. Prisiminė šalpos dar
bą Lietuvoje, Lenkijoje ir kitur. 
Balfo parama į Lietuvą eina ne 
per Caritas organizaciją, o per 
Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungą, kuri tvarkin
gai atsiskaito su Balfo centru.

Antanas Jucėnas mirė prieš 
dvejus metus vasario 6 d. Tą die
ną našlė Bronė Jucėnienė, prisi
mindama velionį, savo namuose 
rengia pamaldas ir vaišes, į ku
rias sukviečia “Dainos’ chorą ir 
artimuosius. Ir šiemet vasario 6 
d. jos namuose mišias aukojo 
kun. Vytautas Piktumą ir kun. 
dr. Voldemaras Cukuras. Velio
nis buvo šio choro uolus narys, 
visiem bičiuliškas ir mielas. Tai 
ir šis pagerbimas praėjo derama 
rimtimi, (p.j.)

— Lietuvių Fondo taryba 
praneša, kad iš 1993 metų numa
tomo pelno paramai gauti prašy
mai turi pasiekti Lietuvių Fondo 
raštinę ne vėliau š. m. kovo 15 
dienos bendrai paramai gauti ir 
iki balandžio 15 dienos stipendi
joms. Prašymų formos gauna
mos Lietuvių Fondo raštinėje 
3001 W. 59th St., Chicago, IL 
60629. Tel. 312-471-3900. Visi 
prašymai turi būti užpildyti, pil
nai atsakant į visus klausimus. 
Nepateikus reikalaujamų duo
menų ar nepilnai atsakius į klau
simus, tokie prašymai nebus 
svarstomi. Tos pačios sąlygos tai
komos išeivijos ir Lietuvos 
prašytojams.

— Nijolė Sadūnaitė, “Lietu
vos aide” replikuodama Lietu
vos Demokratinės Darbo Parti
jos teigimams, kad Brazauskas 
grąžino tikintiesiems Vilniaus 
katedrą, atpasakoja visą ilgos ko
vos už bažnyčių grąžinimą istori
ją. Katedra atgauta jungtinėmis 
pačių tikinčiųjų jėgomis. “Gėda 
LDDP, bandantiems dangstytis 
svetimais nuopelnais”, savo laiš
ką Redakcijai baigia Sadūnaitė.

— “Reformacija: praeitis ir 
dabartis” tokia tema šiemet 
kovo mėnesį Vilniuje ruošiama

i tarptautinė konferencija. Lietu- 
’ vos Reformacijos istorijos ir 
■ kultūros draugija, kuri pradėjo 
, veikti pereitais metais, yra ne 
Į politinė ir ne religinė organizaci-
• ja. Jos nariai ne tik protestantai, 
i yra ir katalikų, laisvamanių, įsi

traukia ir užsieniečių iš Vokieti-
i jos ir Skandinavijos kraštų.
1 .— “Gyvenimas Lietuvai — 
< tai knyga apie buvusį Šiaulių 
j miesto burmistrą, socialdemo- 
i kratų veikėją Jackų Sondeckį- 
; Sondą, išėjusi Lietuvoje jo šim- 
I tųjų gimimo metų išvakarėse. Ją 
i išleido Lietuvos kultūros fondo 
i Šiaulių krašto leidykla “Delta .
• Sondeckis-Sonda buvo gimęs 
, 1893 m. sausio 15 d. Mirė 1989

m., spalio d. Maskvoje, Šermet-
• jevo aerouoste. Velionis ilgus 
: metus Bostone, MA, redagavo 
Į “ Kaleivį”.

; — Antanas ir Augusta Masio-
: niai, Toronto, Ont., patardami 

lietuviškam studijuojančiam jau
nimui eiti Lietuvos himno nuro
dytais idealais, įsteigė Chicagoje 
stipendijų fondą, pavadintą 
“Inž. Antano Masionio stipendi
jų fondas”. Jis pradėtas su 
$100,000 suma. Pradinę fondo 
valdybą sudarą: pirm. A. Kučys, 
“Varpo" redaktorius, vicepirm.

, J. Norvaiša-Girinis, finansų sek- 
; retorius ir iždininkas B. Bilduša.

i — Ieškomi giminės: Kostas 
į Shimas (Šimas), Apolinaro sū- 
I nūs, ir jo sesuo Isabel Shimas - 
' Einikis (Šimaitė) ir kitos dvi se- 
į serys.
I Kostas Shimas ir jo seserys bu-
i vo gimę Lietuvoje, Ramongalių 

kaime. Biržų apskr. Apie 1910 
i m. Kostas Shimas imigravoį JAV 
I ir apsigyveno Boston, MA. Dir- 

lx> batsiuviu, vėliau anglies ka- 
: syklose. Į JAV emigravo ir dvi 

jo seserys. Ryšiai su giminėmis 
nutrūko prieš II Pasaulinį karą.

Žinantieji ką nors apie Kostą 
Shimą arba jo likimą, jo seseris 
arbas šeimų narius, prašomi pra
nešti: Aurimas Shimas, 118 E. 
19th St., Linden. NJ 07036; tel. 
(908) 862-7047, prašyti Rimą.

— Lietuva perka vaistų už 85 
milijonus, kuriuos jai paskolins 
Pasaulinis Bankas. Finansų mi
nisterija buvo paskelbusi kon
kursą pirkti 79 pavadinimų vais
tų ir medicinos preparatų. 30 fir
mų pateikė patenkinamus atsa
kymus. Jų tarpe yra žinomos 
JAV, Šveicartijos ir kitos kompa
nijos iš 14 valstybių. Lietuvos 
valstybinė komisija paskelbs nu
galėtojus vasario mėnesį, kada 
bus pasirašyti kontraktai. Kovo 
pradžioje būtiniausi vaistai jau 
pasieks Lietuvą.

— Vilniuje, Menininkų rū
muose, pučiamųjų orkestras 
“Trimitas" gruodžio IBTl. atliko 
savo 35-mečiui skirtą programą. 
Dirigavo Romas Balčiūnas.



' VAIZDAJUOSTĖ APIE 
LIETUVOS PAŠTO ŽENKLUS

117 St., Richmond Hill, 
11419. Tel. 718 848-3138.

Ši Lietuvių Filatelistų draugi
ja prieš keliolika metų buvo išlei
dusi Lietuvos pašto ženklų kata
logą — “Postage Stamps of Lith- 
uania, vėliau kompiuterio pagal
ba išleido papildomą kainoraštį, 
dar vėliau — knygą apie pašto

NY’ New Yorke veikia Lietuvių Fi- 
lątėjištų draugija, kuri išleido 
vaizdajuostę — video juostą apie 
Lietuvos pašto ženklus.

Vaizdajuostė yra 30 minučių.
- ją yra (pervesta prieš daugel 
2 . nietų padarytai filmas apieLie- 

,, .tuvios pašto..ženklus. Taip pat
$■> įdėta ištraukų "iš* 1943 m. paga

mintą fihųo apife Lietuvą. Filmas
pagamintas- ALTo iniciatyva ir iš
buvo rodomas senato ir kongreso 
nariams Washingtone. Tada bu
vo prašoma Amerikos valdžios, 
kad neprjpažintų Lietuvos įjun
gimo j Sovietų Sąjungą. Taip pat 
buvo prašoma, kad pabėgėliams 
iš Vpkie.tįjos bųtų leista emigruo- 

..i.liįJųųgtines.Amerikos Valstijas.
t -Vaizdajuostėje atskirų laidų 
įrašai pagaminti dail. Česlovo Ja
nuso, įvadiniai įrašai kompiute- 

,t, no., pagalba pagaminti Daivos 
.^Kezięnės^. ,

- • Si video-vaizdajuostė bus sko- 
.„. linąma amerikiečių klubam. Ga

lima ją. ir nusipirkti. Kaina 27 
dol. su persiuntimu. Galima 
užsakyti pas G. Matuzą, 107-33

(Šypsniai iš netolimos praeities

Konkurencija

Varšuvoj į privačią mėsos par
duotuvę užeina klientė ir klau
sia:

— Po kiek ši kiauliena?
— Po 40 zlotų Icilogramas, — 

atsako mėsininkas,
— 40 zlotų? — sušunka 

klientė. — Gal tamsta, draugas, 
juokauji! Priešais valstybinėj 
krautuvėj svaras po 20 zlotų.

— Tai dėlko nepirkote tenai?

BALTIC 
TOURS

SV. VELYKOS LIETUVOJE
Ekskursija išvyksta kovo 30 d. ir grįžta balandžio 14 d.

KAINA $999.00 asmeniui
iš Bostono ir New Yorko

Kainoje įskaityta lėktuvo bilietas į abi puses, viešbutis su 
pusryčiais kasdien ir pervežimai iš oro uosto į viešbutį ir 
atgal.
Registracijos ir informacijos reikalais prašom kreiptis į:

.'.l ■BALTIC TOURS
77 Oak St., Surte 4

■'.) ...i >. .. n Nėwton, MA02164
Tel.: 617 965-8080, Fax 617 332-7781

© atlanta import export, i

MODERN, TOTAI HIP AND KNEE jOlNT REPLACEMENTS 
ARE NOW BEING PERFORMED IN THE BALTIC STATES IN 
CENTERS THAT ARE OFFERING SERVICES OF SURGEONS 
THAT HAVE BEEN TRAINED IN THE U.S.

RIGA-AMERICAN, LTD. OF VVATERBURY, CONNECTICUT, 
IS IN A POSITION TO GUARANTEE THE DELIVERY OF 
TOTAL HIP AND KNEE SURGERY IN LATVIA, ESTONIA AND 
UTHUANIA.

PAYMENT FOR THE SURGERY CAN BE MADE EITHER IN 
THE U.S. OR IN THE INDIVIDUAL REPUBLIC.

ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE (IN ENGLISH) 
BY CALLING 203 - 757 - 5052 OR, BY MAIL TO 1201 WEST 
MAIN STREET, VVATERBURY, CT 06708 U.S.A.

IMPORT EXPORT

We Support An 
Equal Rights Amendment
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Unbom
Women
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ITSEASYTO 
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The South Boston Savings 
Bank’sžamous postage paid 
both ways bank by mail 
plan is easy, convenient 
and sensible.
WHen the bank rece<ves your savings or 
checking account transaction rt’s 
processed and mailed back to you the 
šame day Thousands of our customers 
have enįoyed thf» free Service for years

When you bank by mail. the South 
Bostoo Savings Bank is as etose as the 
nearest rnait box.

Open an account today by filltng out the 
coupon betow or visrting one of our conve- 
nientty tocated offices
Z •’ / 

f South Boston/* 
/Savings Bankl

AttVJrS W Lf

WEST AOKBURY 
833 Centre S>

WFYWOUTMOmcS 
544Mw>St 
337 1060

44*0210

antspaudus. Knyga turi 300 pu
slapių. Dar komunistam val
dant, leidinys buvo išstatytas 
pašto ženklų parodoje Vilniuje 
ir buvo premijuotas aukso meda
liu.

Veikalas apie Lietuvos pašto 
ženklus yra išverstas j lietuvių 
kalbą, išleistas Lietuvoje, 190 
pusi. Visi Lietuvos pašto ženklai 
atspausdinti spalvotai. Knygos 
kaina 15 dol. Ir ją galima gauti 
pas C. Matuzą.

— Kadangi tenai nėra.
— Ot kaip! Kai pas mane nėra, 

aš kainą nuleidžiu iki 10 zlotų už 
kilogramą.

Nėra ko dejuoti
— Vakar čia nusipirkau batų 

porą, bet jie taip blogai padaryti 
ir iš tokios prastos odos, kad 
jokiu būdu neįmanoma nešioti, 
— skundžiasi jaunuolis vienoje 
Vilniaus batų krautuvėje.

— Ir ko čia dabar dejuoti dėl 
vienos poros batų! Mes turime 
tūkstančius tokių ir tylime, — 
atsako patarnautojas.

Išvadavimas
Rytų Vokietijos mokykloj mo

kytojas klausia mokinius:
— Dėl ko mes mylime sovie

tinius žmones?
— Dėl to, kad jie mus iš

vadavo. '
— O kodėl hekenčiame ameri

kiečių?
— Dėl to, kad jie mūsų ne

išvadavo.

Priežastis rimta
— Kodėl tavo sodybinis skly

pelis tokioje blogoje vietoje — 
klausia kolūkietį kaimynė.

— Brigadininko žmoną viešai 
išvadinau tingine...

Apie bausmes
Kalbasi du mėsos kapotojai:
— Mano kaimynas išnešė du 

kilogramus mėsos ir jį nuteisė.
— O mano kaimynas išvežė 

dvi tonas mėsos ir išsipirko.

if&, DEXTER PARK ližPHARMACY Uį

Wm. Anastasi, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 
296 - 4130

er NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ AUKOS 
er GYDYTOJŲ NEATIDUMAS, NERŪPESTINGUMAS 

SKYRYBOS
KONSULTACIJA NEMOKAMAI
1RVING DAVID CHODOSH 

ADVOKATAS 
230 WEST 72 STREET, NYC

Galime su Jumis tartis namuose arba ligoninėje.
Skambinkite 24 valandas (212) 769-0777, 

Brooklyne ir Queens (718) 336-2121.
- KALBAME LIETUVIŠKAI -

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO

atlanta
Trumpiausias kelias į Lietuvą
SIUNTINIAI I LIETUVA

SIUNTINIAI PRISTATOMI I NAMUS
NEW YORKE, KREIPKITĖS l MŪSŲ ATSTOVĄ

TEL. (718) 235-5272
355 Highland Boulevard

Brooklyn, NY11207
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL

1-800-775-SEND
IŠ CHICAGO, SKAMBINKITE (312) 434-2121

Duok Darbininką paskaityti 
tiems, kurie jo neprenume
ruoja, paskui paragink užsi
sakyti.

ATGIMUSIOS 
LIETUVOS DAINOS

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite trijų 
kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti

Darbininko administracijai 
9 vai. - 4 vai. p. p.
tel. 718 827-1351 

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

BOOKS IN ENGLISH available at Darbininkas 
k________________________________________________ '
INTRODUCTION TO MODERN UTHUANIAN 
by Dambriūnas, Schmalstieg & Klimas............................
1 sėt of 4 cassettess to go wrth the book........................

UTHUANIA 700 YEARS by Dr. Albertas Gerulis - 
nauja laida, su gražiu aplanku, 460 psl............................

ENGUSH - UTHUANIAN DICTIONARY....................................

UTHUANIAN - ENGUSH DICTIONARY....................................

UTHUANIANS IN AMERICA, by Antanas Kučas................

A PRIEST IN STUTTHOF (Human Experiences In 
the World of Subhuman) by Stasys Yla.............................

UTHUANIA MY HERITAGE, V. Vijeikis.....................................

ENCYCLOPEDIA UTUANICA (6 Vols.) in English..............

FIGHTERS FOR FREEDOM (Uthuanian Partisans 
Versus the USSR), by Juozas Daumantas.......................

MAP OF UTHUANIA Oarge size).............................................

ETERNAL DREAM, Selected poems by 
Leonardas Andriekus.............................................................

DR. ALEXANDER CURTIUS.........................................................

MIND AGAINST THE WALL (Essays on Uthuanian 
Culture Under Soviet Occupation, edited by 
Rimas Šilbajoris..........................................................................

WE WILL CONOUER THE WORLD by Uudas Dovy depas.

VYTAUTAS THE GREAT - GRAND DUKE
OF UTHUANIA by Joseph B. Končius..................................

UTHUANIAN FRATERNAUSM: 75 Years of 
US Knights of Uthuanla...........................................................

FIRE AND NIGHT, Flve Baltic Plays edited by 
Alfreds Straumanis..................................................................

POPULAR UTHUANIAN RECIPES by
Josephine J. Dauzvardis, 128 psl....................................

SERVING UTHUANIA, J. K. Valiūnas, 288 psl.................

THE UVING TESTAMENT OF FAITH AND COURAGE, 
Special edition of 'Mary Save Us', 60 psl...................

MEMORANDUM, THE RESTORATION OF UTHUANIA'S 
INDEPENDENCE, Dr. D. Krivickas, 142 psl.....................

AWAKENING UTHUANIA, Dr. J. J. Štokas, 191 psl.......

$25.00
.$40.00

.$25.00

.$15.00

$15.00

.$8.00

.... $8.00

..$20.00

$160.00

$10.00

$12.00

.$6.00

$2.00

$8.00

.$5.00

$4.00

$20.00

$20.00

...$7.00

$18.00

$12.00

..$5.00

$5.00

UTHUANIAN COOKERY, by Izabelė Sinkevičiūtė, 
more than 500 recipes, 328 pages................................................$15.00

Šios knygos gaunamos Darbininko Administracijoj. Galima užsakyti 
skambinant telefonu (718) 827-1351 arba rašant Darbininko 
administracijai - 341 Highland Blvd., Brooklyn, N Y 11207. Galima 
nesiųsti iš anksto čekio, nes nežinome, kiek kainuos persiuntimo 
išlaidos. Kai išsiųsime užsakytas knygas, tada išsiųsime ir sąskaitą, j

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
9439 S. KEDZIE AVENUE 
EVERGREEN PARK, IL 90642 
TEL (708) 422-3000 
FAX (708) 422-3163

Jau daugiau, negu 25 metai, kai mūsų agentūra organizuoja 
grupines ir individualias keliones į Lietuvą ir kitus kraitus 
geriausiomis kainomis. Maloniai ir sąžiningai jus aptarnausime. 
Informacijai skambinti: 1-708-422-3000. Darbo vai.: pirmad., an-

NAUJAUSIOS KNYGOS
TIKIU, Katalikų Tikybos Vadovėlis Mokyklai, su spal
votomis nuotraukomis ir piešiniais. Vertimas iš italų 
kalbos, kun. S. Jurčys, OFM. 5 dalys, kiekvienos kaina 
tik S5.00.
MY DICTIONARY - MANO ŽODYNAS, geriausia 
dovana vaikams ar anūkams išmokti lietuviškai ar 
angliškai, daugiau kaip 1400 pavadinimų angliškai ir 
lietuviškai, kiekvienas turi po spalvotą piešinį, kaina 
tik $20.00.
Idėjų Sankryžoje, Kritinis skerspjūvis,
Antanas Poškus. Kaina $6.00.

Šios knygos gaunamos Darbininko Administracijoj. Galima 
užsakyti skambinant telefonu (718) 827-1351 arba rašant 
Darbininko administracijai-341 HighlandBlvd., Brooklyn,NY 
11207. Galima nesiųsti iš anksto čekio, nes nežinome, kiek 
kainuos persiuntimo išlaidos. Kai išsiųsime užsakytas knygas, 
tada išsiųsime ir sąskaita.
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Grupinės kelionės:

Birželio 22 - liepos 7 
Birželio 28 - liepos 13 
Birželio 29 - liepos 14 
Liepos 5 - 20 
Liepos 6-21 
Liepos 12-27 
Liepos 13-28
Liepos 19 - rugpjūčio 3

Liepos 26 - rugpjūčio 10
Rugpjūčio 2-17
Rugpjūčio 3-18
Rugpjūčio 9-24
Rugpjūčio 23 - rugsėjo 7
Rugpjūčio 30 - rugsėjo 14
Rugpjūčio 31 - rugsėjo 13
Rugsėjo 20 - spalio 6

Balandžio 5-20
Gegužės 3-18
Gegužės 6-24
Gegužės 17 - birželio 1
Gegužės 25 - birželio 9
Birželio 1-16
Birželio 14-29
Birželio 15-30
«•“ Galima keliauti su grupe arba pavieniui. Skrendant pavieniui galima keliauti bet kuriom 
dienom.
** Galima imti kelionę su pilnu aptarnavimu arba tik lėktuvo bilietą. Galima imti lėktuvo 
bilietą ir kelionę su daliniu aptarnavimu: pav. viešbučiai tik tam tikruose miestuose, arba 
kelionė be pietų ir pan.

Viešbučiai šiuose Lietuvos miestuose: Vilnius, Kaunas, Panevėžys, Klaipėda, Palanga, 
Alytus, Marijampolė, Ukmergė, Anykščiai, Kėdainiai, Raseiniai, Jurbarkas, Druskininkai, 
Rokiškis.

"Vyties" atstovai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje.
Dėl daugiau informacijų ir registracijos kreiptis į agentūrą:

VYTIS TRAVEL
2129 Knapp St., Brooklyn, NY 11229 

Tol. 718-769-3300; 1-800-952-0119 
FAX: 718-769-3302 Telex: 216 282



NEW JERSEY LABDARA LIETUVAI

Americans for Independent 
Lithuania (AI L) arba Ameri
kiečiai už Nepriklausomą Lietu
vą ir toliau tęsia savo humanita
rinių darbų programą. Gruodžio 
16 d. buvo paruošta 30 dėžių vai
stų, žaislų bei įvairių mokslo 
priemonių mokykloms. Vien tik 
žaislų, spalvotų pieštukų kny
goms spalvinti buvo parūpinta 
vienuolika dėžių ir pasiųsta j Vil
niaus universiteto ligoninę San- 
tariskėse. Ten bus įrengtas žaidi

Vaclovas Kiukys, iš Somerville, NJ, dirba prie lietuviško sti
liaus koplytstulpio, kuris buvo pastatytas dr. Jokūbo Stuko 
gyvenvietės sodelyje, VVatchung, NJ. Romualdo Kisieliaus 
nuotr.

LIETUVIŲ KATALIKŲ SUSIVIENIJIMAS
Už prieinamus mokesčius pasiūlo 

apdraudos planus.
Susivienijimas savo nariams moka 

dividendus ir teikia pirmenybes , 
prašant mortgičii|. T

Norį įsirašyti kreipkitės į Susivienijimo Centrą, 71-73 
So. Washington Street, Wiike$ - Barre, PA 18701. 
Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės j 
Susivienijimo direktorių Joną A. Vainių, 3 Clare Dr., 
Šast Northport, N.Y. 11731. Namų tel. SI6 261-3797, 
Ofiso tel. 718 847-2686.

--------------

Tu man buvai, kaip sparnas paukščiui, 
Kaip žiedui vėjas ir daina...
Dabar, kai sielvartas teaugs čia, 
Ko besulauks, ko besulauks čia 
Širdis našlaitiškai viena?...

B. Brazdžionis

PADĖKA
Mūsų mylimas ir neužmirštamas vyras, 

tėvas, senelis ir brolis

A.t A.
VAINUTIS J. ZIKARAS

mirė sausio 22 d. Po Šv. Mišių Apreiškimo 
bažnyčioje sausio 25 d. palaidotas Cypress Mills 
kapinėse, Woodhaven, NY.

Nuoširdus ačiū Apreiškimo parapijos klebonui 
kun. V. Palubinskui už velionio lankymą ligoninėje, 
maldas šermeninėje, už atlaikytas Šv. Mišias laidoji
mo dieną ir velionio palydėjimą j kapus.

Nuoširdi padėka kun. J. Pakalniškiui už koncele- 
bravimą Šv. Mišių laidojimo dieną.

Nuoširdi padėka Dr. J. Gintautui už rūpestingą 
lankymą - priežiūrą ligos metu ligoninėje ir pagalbą 
šeimai sunkiose valandose.

Nuoširdžiai dėkojame visiems bičiuliams, atsi
lankiusiems šermeninėje atsisveikinti su a.a. Vainučiu, 
užrašiusiems Šv. Mišias už jo sielą, už gražias gėles, už 
nuoširdžias užuojautas, pareikštas mūsų šeimai as
meniškai ir raštu, telegramomis.

Reiškiame ypatingą padėką a.a. Vainučio jau
nystės draugui Petrui Šlapeliu! ir jo žmonai Rozitai.

Nuoširdus ačiū visiems, aukojusiems a.a. Vainučio 
tėvo skulptoriaus prof. J. Zikaro muziejaus fondui 
Kaune.

Ačiū giminėms, atvykusiems iš Baltimore, MD, 
Atlanta, GA, ir Chester, PA, atsisveikinti su a.a. 
Vainučiu.

Didelis ačiū Marytei Šalinskienei už gražų ir nuo
širdų patarnavimą.

Iš visos širdies dėkojame visiems, padėjusiems ir 
užjautusiems mus šiose sunkiose valandose.
Giliame liūdesyje likę:

Žmona Aldona, duktė Eglutė su 
šeima, sūnus Šarūnas su šeima, 
sesuo Alytė su vyru Lietuvoje, ir 
kiti artimieji.

mų ir žaislų kambarys vaikams, 
sergantiems įvairiom širdies li
gom: vieniem daromi priešope
raciniai tyrimai, o kiti ten gydy
sis ir sveiks po operacijų.

Žaislų vajus

Mintis šiam projektui įvykdyti 
kilo organizacijos prezidentei 
Loretai Stukienei pereitą vasarą 
lankantis Lietuvoje. Tiesa, ji pa
stebėjo, kad toks kambarys ligo
ninėje buvo, tačiau be žaislu. 

Sugrįžusi apie šią būklę ji pra
nešė susirinkime savo nariams, 
ir tuoj buvo sutarta pradėti žaislų 
rinkimo vajų, o vienos ameri
kiečių mokylos mokiniai 
sužinoję patys mielai stojo į talką 
ir surinko gana daug žaislų. 
Beje, šios mokyklos vaikai yra 
ypatingai susidomėję Lietuva ir 
savo mokytojų skatinami rašo 
rašinius apie Lietuvą.

Per Loretos Stukienės ryšius 
Rytų Virginijos medicinos mo
kykla irgi paaukojo tris dėžes 
spalvojimo pieštukų. Lietuvių 
bankas Keamy, NJ, dar pridėjo 
dėžę žaislų. Siuntimo išlaidoms 
padengti iš County College of 
Morris buvo gauta stamboka pi
niginė auka. Ją parūpino ten dir
banti Marija Mažeikaitė-Straz- 
dienė., Deborah ligoninė irgi 
paaukojo keturias dėžes vaistų ir 
gydymo įrangos. Visa tai buvo 
įteikta dviem Lietuvos gydyto
jams dr. Kęstučiui Verseckui ir 
dr. Stasiui Stankiewicz, kurie 
šioje ligoninėje stažavosi tris 
mėnesius.

Įvairi veikla

Nemažas žaislų rinkinys buvo 
pasiųstas ir Antakalnio ligoninėn 
Vilniuje, o Kūdikių namų našlai
čiams buvo nusiųstos trys dėžės 
vaikiškų drabužių. Viena Ameri
kos lietuvė pranciškietė iš New 
Jersey, sesuo Dolorita, jau dar
buojasi Utenos mokykloje, o 
Vincas Krederis dėsto anglų kal
bą Klaipėdoje kaip Taikos korpu
so narys. Jiem abiem buvo 
parūpinta ir pasiųsta įvairių 
mokslo priemonių. Kadangi da
bar Lietuvoje trūksta šilumos ir 
šilto vandens, tai buvo užsakyta

JONĄ GURINSKĄ PRISIMENANT

Prieš devynerius metus, * 
būtent 1984 m. sausio 26 d. iš • 
.Aušros Vartų parapijos bažny- 
čios į Šv. Karolio kapines Long - j 
Island, N Y, buvo išlydėtas kun. 
Jurgis Gurinskas. Prieš atvažiuo
damas 1941 m. į šį kraštą, jis 
1931-1940 metais buvo Kybartų 
gimnazijos kapelionu. Jau nuo 
1937 m. Aušros Vartų bažnyčia, 
vienintelė lietuvių parapija 
Manhattane, neturėjo lietuvio 
klebono. Kun. Gurinskui 1942 
m. pavyko gauti iš New Yorko 
kardinolo Francis J. Spellmano 
paskyrimą šios parapijos klebo
nu ir tuo būdu ją išgelbėti lietu
vybei.

Štai iš tos pačios Aušros Vartų 
bažnyčios, kurią Jono dėdė ap
tarnavo iki 1980 m., po geduli
nių mišių, atlaikytų kun. V. Pa
lubinsko, jis 1993 m. vasario 9 
d. palydėtas į. tas pačias Šv. Ka
rolio kapines amžino poilsio šalia 
savo dėdės kunigo — ir abiejų 
tėvų.

Jonas išgyveno vos 50'metų — 
buvo gimęs 1942 m. Tačiau jo 
kančios kelias tęsėsi ištisus pen
kiolika metų. Dar dirbdamas 
banke, pajuto pirmuosius plin
tančios sklerozės ženklus. Pra
sidėjusi nuo kojų, ji tolydžio 
plėtėsi į visą kūną ir ypač į 
kvėpavimo organus. Paskutines 
dvi kritiškas savaites išgulėjo Ja- 
maica ligoninėje. Nebeatlaikęs 
ištikusio paralyžiaus, mirė vasa
rio 6 d.

Jono tėvai, Juozas ir Matilda 
Gurinskai, mirę 1976 m. New 
Yorke, išaugino penkių narių 
šeimą: Algį, Romą, Nijolę, Joną 
ir Onutę. Sirgdamas Jonas gyve
no Romo ir jo žmonos Mimos 
name Woodhavene. Jis buvo lai
mingas, kad per visą jo ilgametę 
ligąjį rūpestingai globojo Romas 
su šeima. Romas suorganizavo ir 
jo laidotuves. Velionis buvo 
pašarvotas Shalins šermeninėj, 
apsuptas gausių gėlių ~puo- 
kštėmis. Atsisveikinimo maldas 
atliko kun. V. Palubinskas, da
bartinis Apreiškimo parapijos 
klebonas, o prieš tai buvęs Auš
ros Vartų klebonu, kai kun. J. 
Gurinskas 1980 m. galutinai pa
sitraukė į pensiją.

Į laidotuves buvo suvažiavusi

Petro Čepo Jaunimo Fondo 
rengtas iškilmingų šokių vakaras 
įvyko vasario 6 d. Lietuvių Pi
liečių klube.

Fondas įsikūrė 1988 m., tra
giškai žuvus veikliam jaunuoliui 
Petrui Čepui, ir kasmet skiria 
kelionę į Lietuvą (konkurso ke
liu) vienam jaunuoliui/ei, siek
damas ugdyti jaunimą lietuvy
bės išlaikymo dvasioje. S. m. ke
lionės premija paskirta studen
tui medikui Petrui Babeckui iš 
Hamiltono (Kanada). Po valdy
bos pranešimų Hamiltono tauti
nių šokių grupė “Gyvataras”, 
vad. E. Tarvydienės, atliko sma-

ir Vilniaus ligoninei jau pasiųsta 
keletas galionų specialaus 
šampūno kovai su parazitais.

Pastarųjų mėnesių laikotarpy
je Deborah ligoninėje buvo gy
domi du vaikai iš Lietuvos: Ro
mualdas Bumblausks ir Gedimi
nas Spiklys. Su jais buvo atvyku
sios ir jų motinos. Jas aplankė 
Loreta Stukienė, Vilūne 

' Bitėnienė, Ilona Laučienė, He- 
len Radisch ir Rita Sussko. Abu 
jaunieji gavo dovanų, o jų moti
nom įteikta po $100.

Sausio 16 d. dar du vaikai su 
širdies ligom atvyko iš Lietuvos 
į Deborah ligoninę. Su jais ir trys 
lietuviai chirurgai. Jie čia gyvens 
ir stažuosis tris mėnesius, stebė-

l nukelia į 8 psl.)

Jonas Gurinskas

gausi Gurinskų giminė iš Con- 
neetieut ir Bostono, MA, o vy
riausias brolis Algis su žmona — 
iš Floridos. Savo mirusio dėdės 
gedi ir Lisa su Michele, Romo 
ir Mirnos dukros.

J. Pžm.

NEW YORKE
Lietuvos Vyčių 12 kuopos, 

Manhattan, NY, Šv. Kazimiero 
pusryčiai bus kovo 7 d., sekma
dienį, 1 vai. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Mišios 11 vai. 
ryto. Auka $10., apie dalyvavimą 
pranešti prieš kovo 4 d. Telefo
nai: Millie Pietz 212 367-4653, 
Irene Senken 718 843-3608.

Lietuvos Vyčių Vidurinio At
lanto apskrities komunijos pu
sryčiai ir susirinkimas įvyks kovo 
14 d., sekmadienį, Immaculate 
Conception Center, 7200 Dou- 
glaston Parkvvay, Douglaston, 
NY 11362. Mišios 10;15 v.r. 
Pietūs 12 vai. Auka $12. Apie 
dalyvavimą pranešti iki kovo 1 
d.: Josephine Žukas 516 767- 
1732. 

Anna K. Wargo, St. Glair, 
PA, buvusi ilgametė Vyčių Cen
tro valdybos pirmininkė, atsi
sakė prenumeruoti Darbininką 
1993-tiems metams. Adminis
tracija apgailestauja, kad vyčių 
skaičius mažėja Darbininko skai
tytojų tarpe.

gią, jaunatvišką liaudies šokių 
programą, akompanuojant orke
strui “Žagarai”, taip pat iš Ha
miltono. Vakaro dalyvius pasvei
kino atvykęs rungtynėms į Bos
toną Šarūnas Marčiulionis ir 
Golden State VVarriors treneris 
Don Nelson. Vakaro programoje 
buvo vakarienė bei šokiai, gro
jant Baltijos Kvartetui, vad. T. 
Biskio. Buvo galima įsigyti įvai
rių sportinių suvenyrų, marš
kinėlių su Marčiulionio autogra
fu. Renginį paruošė Fondo val
dyba— pirm. P. Kazlas, R. Kal
vaitytė, N. Phillips, A. Veitaitė, 
R. Čepaitė, T. Dilba. Jų energi
jos ir darbo dėka susibūręs iš 
įvairių vietovių lietuviškas jauni
mas smagiai bendravo, galėjo su
sipažinti, sužinoti PCJF tikslus, 
skatindamas daugiau įsijungti į 
lietuvišką veiklą.

Bostono J. Vanagaičio šaulių 
kuopa su Brocktono ir Worces- 
terio šauliais pradeda vaikiškų 
drabužių (nuo 2 iki 8 metų) rin
kimo vajų, skirtą Kauno vaikų 
namams. Drabužiai bus renkami 
kiekvieną sekmadienį po pamal
dų Sv. Petro bažnyčios salėje, 
So. Bostone. Kreiptis į šaulių 
moterų vadovę Iloną Baranaus
kaitę.

Kviečiami atsiliepti lietuvių 
kilmės Occupational Therapist, 
Physio-Therapist ir Speech The
rapist specialistai, kurie norėtų 
prisidėti teikiant profesionalią 
pagalbą Lietuvai. Prašoma siųsti 
savo adresą, pavardę ir telefono 
nr.: Ina Nenortas OTR/L, 44 Al- 
ban St., Boston, MA 02124.

BROCKTON, MA
Vasario 16 minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas įvyko va
sario 14 d.

10 vai. įvyko pamaldos Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčioje. Pamaldas laikė klebonas 
kun. Petras Šakalys, o giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
Jūratės Lalienės. Choras, be 
mišių, giedojo komp. Juliaus 
Gaidelio “Tremtinio maldą” ir J. 
Strolios “Parveski, Viešpatie, ir 
mus”. Po to giedojo suplikacijas 
ir užbaigė Lietuvos himnu. Šau
liai dalyvavo su vėliavomis. Šau
lių pirmininkė S. Gofensienė 
padėjo gėlių prie paminklo 
žuvusiesiems už Lietuvos laisvę, 
o dalyviai sugiedojo “Marija, 
Marija”.

Po šių ceremonijų, automobi
lių vilkstinė nutraukė į Brockto
no miesto rotušę, prie kurios 
buvo pakelta Lietuvos vėliava ir 
sugiedoti himnai.

3 vai. popiet įvyko pagrindinis 
minėjimas Šv. Kazimiero para
pijos salėje. Minėjimą atidarė 
LB apylinkės pirmininkas Stasys 
Eiva. Jis priminė, kad šis minėji
mas daug kuo skirsis nuo praei
tų, kadangi reikia minėti vasario

BALTIC 
TOURS

Rugpjūčio 31 d. - rugsėjo 15 d. v • 
organizuojama piligriminė kelionė j Lietuvą Popiežiaus Jono 
Pauliaus II lankymosi Lietuvoje proga.

Ekskursiją organizuoja:
Kun. J. Rikteraitis
Saint Andrevv Church 
396 Church Street 
P.O. BOX 515 
New Britain, CT 06050 
Tel.: 203 224-0341

Bendra kaina, įskaitant maistą yra $2549. Kambarys 
vienam - priedas 5299. Depozitas $300 turi būti įneštas iki 
balandžio 30,1993, dėl limituoto lėktuvo bilietų skaičiaus.

Kelionės reikalus tvarko: 
ALGIS MITKUS 
BALTIC TOURS 

77 Oak St., Suite 4 
Newtown, MA 02164

Tel.: 617 965-8080, FAX 617 332-7781

Amerikos Lietuvių Kunigų 
Vienybė, vadovaujama kun. kle
bono A. Kontauto, rengia ke
lionę į Lietuvą dalyvauti Po
piežiaus apsilankyme. Galima 
užsisakyti vietas Baltic Tours 
agentūroje.

Sv. Petro klebonijos remon
tas So. Bostone greit bus užbaig
tas. Dar šiais metais tikimasi 
užbaigti bažnyčios remontą. 
1994 m. Sv. Petro parapija švęs 
savo 90 metų sukaktį, o 1995 m. 
Sv. Petro mokykla — 50 m. su
kaktį.

Metinė parapijos sueiga įvyks 
balandžio 18 d., sekmadienį, 
Lantanos restorane, Randolph. 
Visi kviečiami dalyvauti, paben
drauti ir paremti parapiją.

Tradicinė Bostono skautų/čių 
Kaziuko mugė įvyks kovo 8 d., 
sekmadienį, Lietuvių Piliečių 
klube, So. Bostone. Pradžia 
11:30 vai. ryto. Sesių Stefos ir 
Linos Subatienių režisuoto vai
dinimo “Ožka ir septyni ožiukai” 
pradžia 3 vai. popiet. Mugėje 
bus galima įsigyti tautiškų dova
nų, skautiškų rankdarbių, para
gauti lietuviškų patiekalų.

Verbų sekmadienį, balandžio 
4 d., 3 vai popiet Lietuvių .Pi
liečių Klubo salėje įvyks Algi
manto Kezio foto paroda ir susi
tikimas su Lietuvos teatro meist
rais. Rengia Bostono Tautodailės 
Instituto skyrius, pirm. S. Ša
tienė. Bus galima įsigyti verbų, 
velykinių margučių ir papuoši
mų. Po programos — kavutė.

įž.

16 ir kovo 11d. Sugiedota Lietu
vos ir Amerikos himnai ir vienos 
minutės susikaupimu paminėti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę. 
Klebonas kun. Šakalys perskaitė 
tai dienai pritaikintą invokačiją. 

'Eligijus Sužiedėlis perskaitė 
sveikinimus prezidento Clinton, 
Masasachusetts gubernatoriaus 
Wald, ižd. Maloney ir vietos 
mero.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Darius Sužiedėlis, tarnaujantis 
Lietuvos misijoje prie Jungtinių 
Tautų. Jis pateikė ilgą praneši
mą, apibūdinantį Lietuvo^rinki- 
minę prezidentinę kovą, nes jis 
buvo tuo metu Lietuvojė. At
sakė į paklausimus ir pažymėjo, 
kad Lietuvos misijai kitos vals
tybės yra labai draugiškoj

Po trumpos pertraukos įvyko 
meninė dalis, kurią atliko operos 
solistė Daiva Mongirdaitė.* Ji pa
dainavo J. Gaidelio ir V. Klovos 
dainų ir arijų iš Puccini operų, 
susilaukdama daug aplodismen
tų. ;

Po viso to, buvo kavutė, ku
rios metu tautiečiai pabendravo. 
Minėjimą rengė Brocktono Lie
tuvių bendruomenė, nesjfary- 
bos pirmininkas Bielkevičins sir-

Vaclovas Šęnūta

I -

Kun. A. Contons ' ,
St. Peter's Church ..
50 Orton - Marotta Way 
So. Boston, MA 02127 . 
Tel.: 617 268-0353
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Pelenų diena — gavėnios 
pradžia — šiemet buvo vasario 
24 d., trečiadienį. Tą dieną pra
sidėjo gavėnios — atgailos laiko
tarpis,- kuris baigiasi Kristaus 
Prisikėlimo švente — Velykomis 
balandžio 11 d. Gavėnios metu 
katalikams virš 14 metų privalo
ma susilaikyti nuo mėsos valgy
mo Pelenų dieną ir kiekvieną 
penktadienį. Tikintieji nuo 18 
metų iki 59 metų dar privalo Pe
lenų dieną ir Didįjį Penktadienį 
pasninkauti, t. y. valgyti tik tris 
kartus per dieną: pilnai privalgy
ti tik vieną kartą, o kitus du kar
tus lengvai užvalgyti. Gavėnios 
metu tikintieji yra raginami da
ryti ir savanorišką atgailą, pav. 
kasdien išklausyti mišias arba na
muose daugiau laiko paskirti 
maldai, susilaikyti nuo mėgiamų 
įpročių, pav. rūkymo, alkoholio 
ir kt., vykdyti gerus darbus ir kt.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė iškilmingai paminėta va
sario 21 d. Pamaldos 11 vai. buvo 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je, akademinė dalis 3 vai. 
Kultūros Židinyje. Kalbėjo Lie
tuvos ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Anicetas Simutis, per
skaityti Amerikos prezidento 
Clintono, senatoriaus Alfonse 
D’Amato sveikinimai. Kalbą pa
sakė Valdas Adamkus, iš Chica- 
gos. Tautinius šokius šoko New 
Yorko tautinių šokių ansamblis 
“Tryptinis”, vadovaujamas Jad
vygos Matulaitienės, dainavo 
Apreiškimo parapijos choras, 
kurio dirigentė yra Gintarė Bu
kauskienė. Dainavo solistė Ma
rytė Bizinkauskaitė, akompana
vo ir solo skambino pianistė Da
lia Sakaitė. Šventės pilnas 
aprašymas bus spausdinamas ki
tame “Darbininko” numeryje. 
Taip pat atskirai bua atspausdin
ta ir Valdo Adamkaus kalba.

Kun. Juozas Margis, MIC, iš 
Argentinos, yra atvykęs į Ameri
ką. Vasario 22 d. jis su diakonu 
ir vienu marijonų kandidatu 
atskrido iš Chicagos į New Yor- 
ką, svečiavosi pas kun. Vytautą 
Palubinską Apreiškimo parapi
jos klebonijoje, vasario 26 d. iš
vyko į Thompson, CT, kur veikia 
marijonų vadovaujama kolegija.

Angelė Zailskienė, 81 metų, 
gyvenusi So. Ozone Park, NY, 
mirė vasario 17 d., palaidota va
sario 20 d. iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios Šv. Jono kapinėse. 
Liko vyras Charles. Velionė 
buvo žinoma lietuvių ir ameri
kiečių tarpe. Laidotuvėse daly
vavo gausiai žmonių ir užprašė 
daug mišių už velionės sielą.

Rasa Allan Kazlas surežisavo 
veikalą “Tango", kuris vaidina
mas House of Candles teatre, 99 
Stanton St., NYC (vienas blokas 
į pietus nuo Houston St., ir vie
na blokas į rytus nuo Pirmos 
Avė.). Vaidinimas vyksta nuo va
sario 3 iki kovo 13 d., nuo trečia
dienio iki šeštadienio, 8 v.v. Sta
tomo veikalo autorius Slawomir 
Mrozek.

Patikslinimas. “Darbininko 
praėjusiame numeryje (Nr. 8, 
vasario 19 d.) išspausdinta “Die
nos už polarinio rato” tąsa ir 
įdėtos keturios nuotraukos. Vie
na vaizduoja visą Cameckių šei
mą (ketvirtame puslapyje kairėje 
pirmoji nuotrauka). Elena Ruz
gienė iš Richmond Hill, NY, 
telefonu patikslino, kad tėvas 
Čarneckis buvęs ne Vytautas, o 
Voldemaras. Patikrinus Lietu
vių Enciklopediją (IV tomas, 144 
psl.), sužinota, kad jis turėjo du 
vardus — Voldemaras Vytautas. 
Šiaip įprasta buvo jį vadinti pir
muoju vardu — Voldemaras.

Algis Uknevičius, anksčiau 
gyvenęs su savo tėvais Woodha- 
vene netoli pašto, išėjęs į pensi
ją, išvyko į Lietuvą, įsikūrė Aly
tuje, ten vedė, įsigijo plytinę. Jo 
tėvai, pardavę namus, išsikėlė į 
Escondido, CA, kur gyvena jų 
dukra Albina Gedminienė. Va
sario 20 d. iš Lietuvos atvyko Al
gis Uknevičius, vasario 21 d. da
lyvavo nepriklausomybės mi
nėjime Kultūros Židinyje, kur 
susitiko daug savo pažįstamų. 
Vasario 22 d., jis išskrido į Cali- 
fomiją aplankyti savo tėvo (moti
na jau yra mirusi) ir sesers.

Dail. Kazimieras Žoromskis, 
anksčiau gyvenęs New Yorke, 
1986 metų birželio mėn. išvyko 
į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje. 
Šiuo metu Dailės muziejuje vyk
sta jo didelė apžvalginė paroda 
ryšium su jo 80 metų sukaktimi. 
Jis yra gimęs 1913 m. kovo 4 d. 
Zacišiaus viensėdyje, Naujamie
sčio valsčiuje, Panevėžio apskri
tyje.

Dail. Vladas Žilius praeitų 
metų lapkričio mėn. išvyko į Vil
nių ir nusivežė nemažai savo pa
veikslų. Vilniuje turėjo daug 
vargo, kol paveikslus suramino. 
Dabar jo paroda atidaryta šiuo
laikinio meno centre Vilniuje. 
Išstatyti paveikslai nuo 1975 m. 
iki 1992 m. Ieškodamas kūry
binės laisvės, jis 1976 m. išvyko 
iš Lietuvos, per Italiją atkeliavo 
į New Yorką. Dalyvauja lietu
vių dailės parodose, savo indivi
dualines parodas yra surengęs 
New Yorke, Chicagoje, Roches- 
teryje, Los Angeles. Dailininkas 
gyvena Bronxe.

Dėmesio turistai ar prekybi
ninkai, kurie keliausite į Lietu
vą. Vietoj apsigyvenę vieš
bučiuose, galite išsinuomoti 
gražų 3-jų kambarių butą Vilniu
je — Antakalnyje, antrame aukš
te, su balkonu, gražiu vaizdu į 
Nerį. Bute yra spalvotas TV, 
skalbimo mašina, modernūs bal
dai ir visi kiti patogumai. Geras 
susisiekimas su Vilniaus centru. 
Dėl daugiau informacijų skam
binti vakarais ir savaitgaliais: 
(718) 326-2370. (sk.)

Attention tourists and busi- 
nessmen. For rent in Vilnius, 
Lithuania: nicely fumished 3 
room apartment with TV, wash- 
er and other conveniences. For 
Information and reservation call 
evening and vveekends: (718) 
326-2370. (sk.)

I N.Y. SKAUTĖS, SKAUTAI, AKADEMIKAI IR ŽIDINIETĖS 

kviečia atsilankyti į

-“ Kaziuko mugę
•X kovo 7 d., sekmadienį, Kultūros Židinyje,Brooklyn, NY. 

Pradžia 12 vai. — Šv. Mišios.
— Žaidimai) maistas, apsipirkimas, vaizdajuostės —

Švietimo ir Kultūros ministe
rijos bei APPLE bendrijos kvie
timu, daugiau nei šimtas ameri
kiečių mokytojų savanoriškai 
vyko į Vilnių, Šiaulius ir 
Klaipėdą, norėdami padėti at
gimstančios Lietuvos švietimui. 
Jie ten skaitė paskaitas, organi
zavo diskusijas ir pravedė įvai
rius pratimus. Abiejų vasarų 
(1991 m. ir 1992 m.) seminaruo
se dalyvavo 1438 Lietuvos mo
kytojai. Tai yra imponuojantis 
skaičius.

Važiuodami į Lietuvą, mes 
nuvežėm daugybę mokytojo 
darbui reikalingų priemonių: va
dovėlių, magnetofonų, grafikos 
projektorių, kompiuterių, vaiz
dajuosčių, skaidrių, žodynų ir
1.1. Mes taip pat pai-ūpinome 72 
bibliotekom komplektus, taip 
vadinamus “Tęst of English as a 
Foreign Language”, o per Sax- 
ton knygų leidyklą mums pasi
sekė gauti net 10,000 matemati
kos vadovėlių, kuriais jau naudo
jasi mokytojai ir mokiniai. Apie 
savo darbus esame gavę iš Lietu
vos mokytojų gražių padėkos 
laiškų. Jie tikisi, kad mes jiems 
ir toliau padėsim. Ir mes neabe- 
jojam, kad mūsų parama Lietu
vos švietimui dar labai reikalin-

vienas APPLE narys surastų 
bent 4-5 asmenis, kurie paauko
tų po $20. Mes esame įsitikinę, 
kad šis tikslas yra kilnus ir Lietu
vos švietimui tikrai reikalingas.

Pirmoj eilėj mes skirsime sti
pendijas tiems mokytojams, ku
rie dirba kaimuose ir mažuose 
miesteliuose. Jie yra daugiausia 
izoliuoti nuo didesnių miesto 
centrų, todėl pagalba jiems la
biau reikalinga. Kiekvienas mo
kytojas, gavęs jūsų $20, parašys 
asmenišką padėką savo gerada
riui.

Aukotojai kviečiami paremti 
ne tik vieną, bet ir keletą Lietu
vos mokytojų seminarų išlaidas. 
Savo auką malonėkite atsiųsti 
šiuo adresu: APPLE, P. O. Box 
1370, West Hartford, CT 06107. 
Iš anksto nuoširdžiai dėkojama.

Antano Masionio knyga, “At- 
eitininkų dvasia nepalūžo”, gau
nama “Darbininko” administ
racijoje. Knyga gausiai iliustruo
ta, 214 psl. Aprašoma pati ateiti
ninkų veikla, atsakoma kriti
kams, kurie kritikavo A. Masio
nio spaudoje paskelbtus straips
nius. Knygos kaina 10 dol. Per
siuntimo išlaidoms padengti 
pridėti 2 dol.

Dail. Liutaras Šutas, iš Kau
no, yra atvykęs j New Yorką ir 
svečiuojasi Apreiškimo parapijos 
klebonijoje. Jis atvyko čia tvar
kyti savo giminaičio Antano 
Montvydo palikimo. Dailininkas 
10 savo darbų buvo išstatęs vasa
rio 21 d. Kultūros Židinio apa
tinėje salėje, kai ten buvo mini
ma Lietuvos nepriklausomybės 
šventė. Su savo kūriniais jis da
lyvaus ir Kaziuko mugėje.

Jungtinis komitetas, kuris su
rengė Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą, posėdžiavo vasa
rio 15 d. Tautos Fondo raštinėje. 
Posėdyje dalyvavo LB New Yor
ko apygardos NY ALTo ir Tautos 
Fondo atstovai. Pirmininkavo 
Kęstutis Miklas. Aptarti svar
biausi renginio reikalai, pasida
lyta įvairiais darbais.

Tradicinė Kaziuko mugė bus 
kovo 7 d. Kultūros Židinyje. Pra
sidės 12 vai. mišiomis. Bus gali
ma skaniai pavalgyti, pasigar
džiuoti įvairiais pyragais. Žaidi
mai vaikams ir suaugusiems, 
veiks laimės šulinys, bus rodo
mos vaizdajuostės iš Rainių miš
kelio, praeitos Kaziuko mugės, 
prezidento rinkimų Lietuvoje. 
Mugę rengia New Yorko skautai, 
skautės, akademikai ir židi- 
nietės.

Jauna moteris ieško darbo: 
norėtų prižiūrėti vaikus, ligo
nius, ar vyresnio amžiaus žmo
nes. Šiuo metu yra prie Phila- 
delphijos, bet mielai atvažiuotų 
kitur ir gyventų šeimoje. Skam
binti Jolantai tel. (215) 623-8165. 
(sk.)

Moteris, gyvenanti Queens 
rajone, duoda anglų kalbos pa
mokas pradžiamoksliams ir 
pažengusiems. Skambinti po 6v. 
v. tel. (718) 386-54.50. (sk.)

TRANSPAK firma praneša, 
kad C0NNECTICUT valstijos 
tautiečiai gali siųsti per p. a. Ust- 
janauskienos įstaigą COSMOS 
INTERNATIONAL, W. Hart
ford, CT. Telef. 203 232-6600.

Reikalinga lietuvė moteris 
namų mošos darbams. Skam
binti tel. (203) 938 - 9522. (sk.)

“Lietuvos aidas”, pagrindui.s 
16 psl. Lietuvos dienraštis, duo
da objektyvų atsikuriančios Lie
tuvos vaizdą. Tokios žinios išei
vijai yra naudingos. Nuo šių 
metų pradžios laikraštis siun- 
nčiams du kartus savaitėje oro 
paštu. Prenumerata metams 
$85. Čekius rašyti “Lietuvos ai
do” vardu ir siųsti JAV įgalioti
niui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Brookside Lane, Willow- 
hrook, IL 60514. (sk.)

TRANSPAK siunčia kontei
nerius kas savaitę. Taip pat siun
čiame “AIR CARGO”. Pinigai 
pervedami doleriais. Maisto 
siuntiniai: sūris, aliejus, dešros 

;ir kt., 55 sv. $98. Vien tik mėsos ’ 
gaminių 22 sv. $98. TRANS
PAK, 2638 W. 69th St., Chica- 
go, IL60629. Tel. 312 436-7772. 
.(sk.)

į VELYKŲ STALUI LIETUVO
JE SIŪLOME 3 žąsis (20 svarų), 
palendvica 2 kg, rūkytos dešros 
3 kg, alyva iš Amerikos 64 oz., 

.8 oclock coffee 39 oz., aspirinas 
,250 et., butelis šampano ir bute
lis prancūziško vyno — su prista
tymu į namus $100. “ŽAIBAS”, 
9525 SO. 79th AVĖ., HICKO- 
RY HILLS, IL 60457. TEL. 708 
430-8090.

ga. Todėl planuojame vykti į 
Lietuvą ir 1993 metų vasarą.

Deja, dėl nepaprastai pa
sunkėjusios ekonominės padė
ties ir infliacijos Lietuvos moky
tojai susiduria su labai rimta pro
blema. Mes patyrėme, kad kiek
vienam jų nuvykti į Vilnių ir da
lyvauti mūsų seminaruose kaš
tuoja viso mėnesio alga.

Esant tokiai padėčiai, APPLE 
nutarė pravesti piniginį vajų, ku
ris padėtų kiekvienam Lietuvoje 
gyvenančiam seminarų dalyviui 
padengti transporto pagrindines 
išlaidas. Mes apskaičiavome, 
kad dvidešimties dolerių stipen
dija pilnai apmokėtų vieno daly
vio išlaidas. Tai nėra taip jau 
daug. Todėl prašome, kad kiek-

LB Great Necko apylinkė atšventė Vasario 16-ją šeštadienį, 
vasario 13 d., Irenos ir Jono Vilgalių rezidencijoje. Susirinko 
per 30 žmonių. Nuotraukoje prezidiumas, iš kairės — LB 
New Yorko apygardos pirm. Kęstutis K. Miklas, kalbėjęs 
aktualiais Lietuvos reikalais, kun. Jonas Pakalniškis, su
kalbėjęs invokaciją, Ignas Kazlauskas, pasakęs pagrindinę 
kalbą, apylinkės iždininkas Petras Povilaitis ir apylinkės pirm. 
Vytautas Žukas. Irenos Vilgalienės nuotr.

NEW JERSEY LABDARA LIETUVAI
(atkelta iŠ 7 psl.)

darni įvairias operacijas ir gydy
mo metodus. Visas jų išlaidas ap
moka Deborah ligoninė. Žino
ma, mūsų nariai lankys ir šią 
grupę.

Spontaniška pradžia
Americans for Independent 

Lithuania (AIL) įsisteigė tuoj, 
kai Lietuvoje pradėjo reikštis 
pirmieji laisvės proveržiai. Ne
sulaukus iš mūsų centrinių įstai
gų skubios veiklos gairų, greitai 
sudarytas ad hoc New Jersey 
veikliųjų lietuvių vienetas pa
dėti Lietuvai tapti nepriklauso
ma ir visiškai atsikratyti sovie
tinės okupacijos.

Skubiam susisiekimui sudary
tas telefono ryšių tinklas. Kiek
vienas valdybos narys, iškilus 
reikalui, per keletą minučių in
formuodavo savo apylinkės žmo
nes, o šie savo roožtu buvo pa
prašyti skambinti savo bičiu
liams ar pažįstamiems. Taip 
buvo organizuojami autobusai 
žmonių, kurie vykdavo demon
struoti į New Yorką ir VVashing- 
toną.

Nuolat buvo skambinama į 
Baltuosius Rūmus, siunčiamos 
telegramos, rašomi laiškai, ren
kami peticijom parašai, kreiptasi 
į savo senatorius bei atstovų 
rūmų narius. AIL organizacija 
turi paruošusi 1600 New Jersey 
šeimų sąrašą, kuriem kas mėnesį 
buvo siuntinėjami žiniaraščiai su 
raginimais reaguoti į vieną ar 
kitą tuo metu iškilusią kritišką 
padėtį. Buvo suorganizuota ben
dra baltiečių kelionė pas New 
Jersey gubernatorių Jim Florio. 
Po įvykių prie televizijos bokšto, 
New Jersey senatorius Bill Brad- 
ley aplankė Lietuvą ir sugrįžęs 
padarė lietuviams pranešimą 
AIL būstinėje, Keamy, NJ. Da
bar jis yra tapęs nuoširdžiu Lie
tuvos draugu.

Kai pasaulis ir Amerika paga

AIL atstovai su lietuviais širdies pacientais Deborah ligoninėje. Iš k.: Ilona Laucius, 
Loreta Stukienė, dr. Kęstutis Verseckas iš Lietuvos, Vilūne Bitėnienė, pacientas Ge
diminas Spiklys'ir jo motina Roma.

liau pripažino Lietuvos nepri
klausomybę, AIL organizacija 
surengė bendrą lietuvių Vasario 
16-tos minėjimą. Tai buvo di
delė pakilimo ir džiaugsmo 
šventė. Šiuo metu AIL dėmesys 
ir toliau kreipiamas į labdaros 
darbus. Surinkta ir suaukota 
nemažai drabužių ir daug knygų 
mokyklom.

Bene vienas iš svarbiausių da
lykų buvo tai, kad šiai organiza
cijai pavyko susitarti su iš
garsėjusia Deborah ligonine dėl 
medicininės pagalbos tiekimo 
Lietuvai. Šios ligoninės persona
las du kartus lankėsi Vilniuje ir 
Santariškėse, ten įrengė širdies 
ir plaučių ligų operacinį skyrių 
vaikams. Amerikiečių personalo 
kelionėms padengti teko surink
ti $50,000. Ir tai pavyko!

Organizacijos darbuotojai
Šios organizacijos gretose dar

buojasi inžinieriai, gydytojai, 
mokytojai, advokatai, profeso
riai, kompiuterių specialistai ir 
daug kitų geros valios talkinin
kų. Visi čia dirba su meile Lietu
vai kartu su bažnyčių organizaci
jomis, Lietuvių Bendruomene ir 
Lietuvos Vyčiais. Kiekvienas au
koja savo laiką, pažintis ir su
gebėjimus, norėdamas nors kiek 
padėti nualintiems ir išvargin
tiems Lietuvos žmonėms. Dvi 
šios organizacijos šeimos: Dr. 
Michael Yudd ir Sadonių šeima 
nuvyko į Lietuvą ir įsisūniję par
sivežė du kūdikius našlaičius.

Dabartinę valdybą sudaro Lo
reta Stukienė, Rolandas Buch- 
holz, Vilius Sruoginis, Emilija 
Sadonienė ir Julius Veblaitis. Fi
nansus tvarko Vilūne Bitėnienė 
(anksčiau puikiai dirbo Debbie 
Pileikienė). Patikėtiniais yra 
Arūnas Bitėnas, Juliana Liana, 
Vida Anton, Vincas Vyžas ir Su- 
san Covalesky-Kavaliauskaitė.

Parengė
Loreta Stukienė ir 
Julius Veblaitis


