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— Lietuvos prezidentūroje 
dirbs apie 70 asmenų. Patarėjų 
grupei vadovaus prezidento vy
riausiasis patarėjas ir atstovas
ypatingiesiems pavedimams R. matė ir 
Rajeckas, konceliarijos skyriui 
vadovaus A. Meškauskas, ūkio 
skyriaus vadovu bus asmeninis 
prezidento sekretorius A. Bu- 
zūnas.

— Lietuvai už tranzitinius 
pervežimus geležinkeliu per 
Lietuvos .teritorijų į Kaliningra
dą ir atgal Rusija yra skolinga 
daugiau kaip 1 milijardą rublių. 
Po derybų su Rusijos susisieki
mo ministerijos vadovais Rusija 
pasižadėjo grąžinti 500 milijonų. 
Pastaruoju metu didžiausia Ru
sijos tranzito našta tenka ruožui 
Vilnius-Vaidotai.

— Varšuvoje kovo 11-18 die
nomis surengta Lietuviškos kny
gos savaitė.

— Šilutės pašte kovo 22 d. 
proginiu antspaudu buvo ženkli
nami Vydūno gimimo 125-osios 
metinėms skirti pašto ženklai.

— Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 75 m. sukakčiai pa
minėti išleidžiama speciali pašto 
ženklų serija. Vasario 16 d. apy
varton išleisti du pirmieji ženklai 
su J. Basanavičiaus ir J. Vileišio 
portretais.

RUSIJA LAIKOSI SUTARTIES SU LIETUVA 
DĖL SAVO KARIUOMENĖS ATITRAUKIMO

Užbaigdami savo susitikimą 
Vancouveryje, Kanadoje,, ba
landžio 4 d. JAV prezidentas Bill 
Clinton ir Rusijos prezidentas 
Boris Jelcin spaudos konferenci
joje atsakinėjo žurnalistų klausi
mus.

Reuter agentūra pranešė savo 
paskelbtose prezidentų atsaky
mų ištraukose, atspausdintose 
“The New York Times” ba
landžio 5 d. laidoje, kad Jelcin 
buvo paklaustas:

— JAV ir Rusijos santykiuose 
erzina tai, kad Rusija per lėtai 
atitraukinėja savo dalinius iš Bal
tijos valstybių ir Rytų Europos. 
Ar jūs įsipareigoję Rusijos dali
nius išvesti kaip galima greičiau 
iš tų nepriklausomų valstybių?

Chicagoje kovo 26 d. susitiko JAV LB apygardų pirmininkai su JAV ambasadoriumi 
Vilniuje Darryl Johnson. Iš k. Kęstutis Miklas — New Yorko, Liuda Rugienienė — 
Michigano, Linas Kučas — Pietryčių, Česlovas Mickūnas — Bostono, amb. Darryl 
Johnson, Juozas Karmuza — Connecticut, Violeta Gedgaudienė — Vakarų, Krašto 
valdybos vicepirm. org. reikalams Gintaras Čepas, Krašto valdybos pirm. Vytas 
Maciūnas, Soc. reikalų tarybos pirm. Birutė Jasaitienė ir Krašto valdybos vykd. vice
pirm. Regina Narušienė. Trūksta suvažiavime dalyvavusių: Janinos Gerdvilienės — 
Floridos, Prano Jogos — Ohio, Kazio Laukaičio — Vidurio Vakarų.

JAV AMBASADORIUS LIETUVAI SUSIPAŽĮSTA 
SU AMERIKOS LIETUVIAIS IR JŲ VEIKLA

Kęstutis K. Miklas

JAV ambasadorius Lietuvai 
Derryl Johnson, vadovaujantis 
ambasadai Vilniuje, tarnybos 
reikalais lankėsi Valstybės de
partamente Washingtone. Pasi- 

su prezidentu Clintonu, 
kuris pageidavo, kad šio vizito 
proga jis susitiktų su šiame kraš
te gyvenančiais lietuviais, pajus
tų jų nuotaikas ir išgirstų nuo
monę Lietuvą liečiančiais klausi
mais.

Valstybės departamentas susi
rišo su JAV LB ryšininke Wa- 
shingtone Asta Banionyte ir pa
prašė ją, kad JAV LB Krašto val
dyba padėtų ambasadoriui su
rengti tokius susitikimus. At
sižvelgiant j lietuvių išeivių kon
centraciją, ambasadorius pagei
davo šio vizito proga susitikti su 
Clevelando ir ypač su Chicagos 
lietuviais, nes jis pats yra kilęs 
iš Chicagos ir žinąs, kad ten gy
vena daug lietuvių. Rudenį jis 
vėl lankysis Amerikoje. Tada jis 
aplankys lietuvius Philadelphi- 
joje, Los Angeles ir galbūt New 
Yorke.

Susitikimas Clevelande

Susitikimą organizavo LB 
Ohio apygardos tarybos nariai, 
vadovaujant .Algiui. Rukšėnui. 
Jam talkino ir Ohio apygardos 
bei Clevelando apylinkės valdy
bos.

Ambasadorius Johnson su 
žmona Kathleen atskrido į Cle- 
velandą kovo 21 d., sekmadienį,

Jelcin per vertėją atsakė:

— Dėl dalinių iš Baltijos val
stybių atitraukimo — mes labai 
tiksliai laikomės grafiko dėl dali
nių išvedimo iš Lietuvos, ir mes 
užbaigsime tai nustatytu laiku, 
nes Lietuva nepažeidinėja žmo
gaus teisių ir traktuoja rusakal
bius teisingai. Jeigu Latvija ir 
Estija pažeidinėja žmogaus tei
ses, jei jų įstatymai tokie, kad 
kai kurios tautinės mažumos yra 
persekiojamos, ir tai pagrindinai 
liečia rusus, (tai) mes turime 
priėmę bendrą politinį sprendi
mą, savo politiką, dėl dalinių ati
traukimo iš tų valstybių. Mes 
nustatysime faktino atitraukimo 
grafiką pagal tai, kaip jos elgsis 
žmogaus teisių srityje. 

ir tiesiog nuvyko į Dievo Moti
nos lietuvių parapijos salę, kur 
jo jau laukė minia clevelan- 
diečių. Čia jis tarė žodį ir atsa
kinėjo į klausimus.

Kovo 22 d., pirmadienį, susi
tiko su amerikiečių biznio bei 
tarptautinių organizacijų atsto
vais, su spauda ir televizija. Tos 
pačios dienos vakare įvyko susi
tikimas su lietuvių organizacijų 
atstovais.

Kovo 23 d. ambasadorius susi
tiko su Clevelando burmistru 
Michael White ir miesto pa
reigūnais. Po to, pietavo “Ginta
ro” valgykloje, aplankė “Dirvos” 
redakciją, “Taupos” kredito uni
ją ir susitiko su John Carrol 
jėzuitų univeriifeto 'Vadovybe 
bei profesūra. Vakare dalyvavo 
Ohio Lietuvių Bendruomenės 
atsisveikinimo vakarienėje, kur 
jam įteikta plaketė su įrašu, kad 
tai dovana nuo Clevelando lietu
vių. > į

> i
Ambasadorius Chicagoje
Kovo 24 d. jis su savo žmona 

jau Chicagoje. Juodu globojo 
JAV LB Krašto valdybos vyk
dančioji vicepirmininkė Regina 
Narušienė.

Jau tą patį vakarą ambasado
rius dalyvavo susitikime su lietu
viais bei amerikiečiais akademi
kais, dirbaričiaisUlihios valstijos 
universitete. Šį susitikimą suor
ganizavo savo rezidencijoje Vio
leta Kelertienė, laikinai einanti 
Lituanistinės katedros vedėjos 
pareigas Illinois universitete.

Kovo 25 d. ambasadorius 8 
vai. ryto pusryčiavo su Ameri
kiečių Lietuvių Teisininkų są
jungos valdyba. Diskutavo pašli
jusias teisines problemas Lietu
voje ir galimybes, kaip ir kiek 
užsieniečiai teisininkai galėtų 
padėti. Ambasadoriaus nuomo
ne, tos pagalbos labai reikia. Jie 
nurodė daug galimybių ir sričių.

Vėliau ambasadorius, kalbėjo 
per National Public Radio ame
rikiečių visuomenei apie Lietu
vą. Girdėjusieji jo kalbą sako, 
kad ji buvo įdomi ir pozityvi Lie
tuvos atžvilgiu.

Po susitikimo su Valdu Adam
kum, jis aplankė Chicagos mies
to burmistrą Daley, o vakare jau 
buvo Balzeko muziejuje, kur 
“Gintaro” salėje jo laukė per 
200 žmonių. Publikoje buvo la
bai daug jaunesniosios kartos lie
tuvių, kurie ne tik atidžiai klausė 
ambasadoriaus, bet ir jam statė 
įdomius klausimus.

Kovo 26 d. taip pat jis buvo 
užimtas nuo pat ryto iki vakaro. 
Ambasadorius pradėjo apsilan
kymu Marąuette Parko 
bažnyčioje, po to seserų kazi- 
mieriečių vienuolyne, Marijos 
gimnazijoje, prie Dariaus ir 
Girėno paminklo Marąuette 
parke, “Draugo” redakcijoje, 
spaustuvėje ir Jaunimo centre.

Pietavo JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos būstinėje, kuriai va
dovauja Birutė Jasaitienė, ir čia 
“Seklyčios” restorane buvo pavai
šintas lietuviškais valgiais. Po to 
susitiko su lietuviais prekybinin
kais ir pramonininkais, diskuta
vo galimybes ir problemas dėl 
investicijų Lietuvoje.

Penktadienio vakarą ambasa
dorius paskyrė susitikimui su 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
vadovais. Po vakarienės su JAV 
LB Krašto valdybos pirmininku 
Vytu Maciūnu ir kitais valdybos 
nariais, 7 vai. vakaro Svvissotel 
viešbutyje Chicagos miesto cen
tre buvo kavutė su JAV LB apy
gardų pirmininkais ir LB 
veikėjais Chicagoje. 9 vai. vaka
re įvyko uždaras posėdis tik su 
apygardų pirmininkais ir krašto 
valdybos nariais. Šį posėdį pra
vedė Krašto valdybos vicepirm. 
organizaciniams reikalams Glu

dindamas ambasadorių su JAB 
LB organizacine struktūra ir 
veikla. Po ambasadoriaus pra
nešimo diskutuota įvairiais klau
simais.

(nukelia į 2 psl.)

VĖL SUSTABDOMAS RUSIJOS KARIUOMENĖS 
ATITRAUKIMAS IŠ BALTIJOS VALSTYBIŲ

Sajudo JAV gyvenantieji pa- 
baltiečiai ir jų organizacijos, pa
tyrusios, kad, nepaisant sutarčių 
ir pažadų, Rusijos kariuomenės 
atitraukimas iš Baltijos valstybių 
vėl sustabdomas. Šįkart Rusija 
aiškina, jog neturinti kur tuos ka
rius padėti.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
Lietuvių Bendruomenė ir kitos 
organizacijos per laikraščius ir 
radijo programas, o taip pat ir 
telegramomis kreipėsi į lietuvių 
veiklos centrus ir pavienius as
menis, kviesdami siųsti telegra
mas į Baltuosius Rūmus. Prezi
dentas Clinton, kuris balandžio 
3 d. turėjo susitikti Vancouvery
je, Kanadoje, buvo prašomas da
ryti spaudimą Jelcinui, kad Rusi
ja atitrauktų savo kariuomenę iš 
Baltijos valstybių.

Nors Baltijos šalių veikėjai 
JAV ir anksčiau ruošėsi kreiptis 
į prezidentą Clintoną dėl Rusijos 
kariuomenės atitraukimo, tačiau 
pastaruoju metu reikalą labiau 
pagreitino kovo 28 d. žinios iš 
Briuselio. Ten vykstančioje 
NATO ir buvusiųjų sovietinio 
bloko valstybių gynybos mini
strų konferencijoje Rusijos gy- 
nyl)os ministras Pavel Gračiov 
pareikė, jog ryšium su didėjan
čiais sunkumais surasti tai ka
riuomenei apgyvendinti patal
pas, laikinai sustatomas dalinių 
atitraukimas iš Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos.

NATO generalinis -sekretorius 
Manfired Woemer pareiškė, kad 
gali būti suprantama Rusijos 
sunki padėtis, “tačiau nėra abe
jonės, jog NATO pozicija yra pa
remta principu, kad svetima ka

Velykiniai margučiai, kuriuos skutimo būdu išmargino Klara 
Virškuvienė, gyvenanti West Palm Beach, Fla.

"PHILLIP MORRIS" INVESTUOJA 
LIETUVOJE VIRŠ $40 MILIJONŲ

Užsienio spaudos agentūros 
plačiai pagarsino “Philip Morris 
susitarimą su Lietuvos vyriausy
be dėl Klaipėdos tabako įmonės 
privatizavimo už konvertuojamą 
valiutą. Kovo 16 d. pasiektas su
sitarimas su šia didžiausia pasau
lyje tabako kompanija, kurios 
bendra investicijų suma viršija 
$40 milijonų, o iš jų $12,5 mili
jono už privatizavimą tenka Lie
tuvai. Talonais pagal dabartinį 
kursą tai būtų 6 milijardai.

Stambaus masto sutartis
Šis susitarimas ekonominiu 

požiūriu yra pats didžiausias, 
pritraukiant užsienio kapitalą. 
Toks didelis susitarimo mastas 
yra pirmasis buvusiose SSSR re
spublikose.

Reikalai prasidėjo, kai pereitų 
metų lapkričio mėnesį buvo pa
skelbtas privatizacijos sprendi
mas, surengiant tarptautinį kon
kursą. Šiemet vasario 11 d. Cen
trinė privatizavimo komisija iš
rinko “Philip Morris” kaip la
biausiai tinkamą kandidatą ir 
pakvietė kompanijos atstovus 
dalyvauti derybose, kurios 
užbaigtos kovo 16 d. Vyriausybei 

riuomenė negali būti laikoma su
vereninėje valstybėje be jos su
tikimo”.

Žinių agentūros skelbė, kad 
toks Rusijos ministro pranešimas 
sukėlė nepasitenkinimo reakciją 
NATO šeimoje. Griežtai pasisa
kė JAV, Didžioji Britanija, Kanada 
ir Norvegija, jau nekalbant apie 
pačias Baltijos valstybes.

Buvo skelbiama, kad kai kurie 
NATO nariai pradėjo ieškoti bū
dų surasti Rusijai pagalbą parū
pinti kariuomenei patalpų, tarp 
jų ir pačios Baltijos vaistytas.

Associated Press, kurios infor
maciją iš Briuselio lietuvių spau
dai ir radijo valandų vedėjams 
išsiuntinėjo Amerikos Lietuvių 
Taryba, dar atskirai pabrėžia, jog 

ggggggaaaaaaaaagaaaaaaajžaggaaaaaaaaaaa.aa.oao.Boooooj;

VELYKŲ DŽIAUGSMO IR PAGUODOS 
VISIEMS LIETUVIAMS!

T. PLACIDAS BARIUS, OFM 
Pranciškonų Provinciolas
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KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE 
mieliems mūsų skaitytojams, be.fdradarbiams ir rėmėjams 
linkime skaidraus Velykų džiaugsmo ir geriausios sėkmės.

DARBININKO
Redakcija ir Administracija
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šioje pirkimo-pardavimo akcijo
je konsultavo ekonomikos ir 
tarptautinės teisės žinovai iš 
VVashingtono.

Vilniuje leidžiamame Tiesos” 
dienraštyje kovo 24 d. buvo at
spausdintas korespondento Al
girdo Strumskio pasikalbėjimas 
su Lietuvos ekonomikos mini
stru Juliumi Veselka. Rašinyje 
“Philip Morris” ateina į Lietuvą” 
pateikiama daug informacijos 
ryšium su tuo susitarimu. 
Didžiuma jos pateikiama “Dar
bininko” skaitytojams.

Pasakoja ministras
Pradžioje ministras Veselka 

pasakoja bendrai apie pačią kom
paniją. Jis sako:

“Philip Morris” — ne tik di
džiausia pasaulio tabako kompa
nija. Ji — antroji pagal dydį mai
sto produktus gaminanti kompa
nija. Gamina sūrius, konditeri
jos, kavos ir mėsos produktus. Ji 
— trečioji pagal dydį pasaulyje 
alų gaminanti kompaniją. Me
tinė jos apyvarta 1992 m. buvo 
daugiau kaip 60 milijardų dole-

(nukeliu į 2 psl J

1991 m. Maskva pripažino ne
priklausomybę Baltijos valsty
bių, kurios per prievartą buvo 
prijungtos prie SSSR 1940 m. 
Baltijos respublikose dar tebesa
ma apie 50,000 karių. Apie 100,000 
atitraukta pereitais metais.

Jelcino ankstyvesnių patvar
kymu, tos kariuomenės atitrau
kimas turėtų būti užbaigtas 1994 
m. spalio mėnesį, tačiau pagal 
sutartį su Lietuva, Rusijos dali
niai iš jos teritorij.s turi būti ati
traukti ligi 1993 m,, rugpjūčio 
pabaigos. Datargi Rusijos gyny- 
lx>s ministras sako, kad neva 
“nesą sutarčių tarp Rusijos ir 
Baltijos valstybių dėl kariuome
nės atitraukimo”.

į nukelta į 2 psl. 1



JAV AMBASADORIUS LIETUVAI SUSIPAŽĮSTA 
SU AMERIKOS LIETUVIAIS IR JŲ VEIKLA

Vilniuje prie Seimo rūmų pensininkai protestuoja prieš mažas pensijas, kūnų neužtenka 
maistui. Po to deputatai pensijas padidino 20%. Viktoro Kapočiaus nuotrauka.

"PH1LLIP MORRIS" INVESTUOJA 
LIETUVOJE VIRŠ $40 MILIJONŲ
(atkelta iš 1 psl.)

rių. Malonu ir labai naudinga-su 
tokiu milžinu bendradarbiauti.

65,2 proc. akcijų priklausys 
amerikiečiams, likusios — Klai
pėdos įmonės darbuotojams. 
Firma garantuoja, kad trejus 
metus darbininkams bus išsau
gotos darbo vietos, jiems bus 25 
proc. padidinti atlyginimai ir at
sižvelgiama į infliaciją.

“Philip Morris” per vienerius 
metus numato perkelti gamybą 
už miesto ribų, ten bus pastatyti 
nauji pastatai, sumontuoti įren
gimai ir gaminamos geros ciga
retės. Per trejus metus numato
ma turėti šiuolaikinį fabriką.

Su Kaimo tabako fabriku kom
panija pasirašys sutartį trejus 
metus aprūpinti kauniečius rei
kalingomis žaliavomis, atsargi- , 
nėmis dalimis ir parduoti pro
dukciją. Vadinasi, ir čia garan
tuojamas žmonėms darbas ir geri 
atlyginimai.

Bus naudos Lietuvai 
ir gyventojams

“Philip Morris” žinoma kaip 
rimta kultūros bei socialinių rei
kalų globėja. Tokia programa 
numatyta ir Lietuvoje: Klaipė
dos ir Kauno vaikų ligoninėms 
kompanija skirs 100 tūkstančių 
dolerių, rems Klaipėdos pensijų 
fondą.

Tačiau nereikia suprasti, kad 
“Philip Morris” yra labdaringa 
organizacija. Žinoma, ji ateina į 
Lietuvą ir gerai uždirbti.

Mane taip pat džiugina, kad 
“Philip Morris” ieško galimybių

SUSTABDOMAS RUSIJOS 
ATITRAUKIMASKARIUOMENĖS

(atkelta iš / psl.)

Pabaltiečiai Washingtone ieš
ko draugų JAV Kongreso narių 
tarpe. Illinois 20-ojo distrikto 
kongresmanas Diek Durbin, vi
sais laikais rėmęs Baltijos valsty
bes, ir dabar parodė draugingu
mo. Jisai kovo 28 d. susitiko su 
Latvijos ambasadorium Ojars 
Kalnins, Lietuvos ambasado
rium Stasiu Lozoraičiu ir Estijos 
atstovu, tarpininkaujant Joint 
Baltic-American National Com- 
mittee. Buvo tartasi dėl bendros 
taktikos, prašant prezidentą 
Clinton pagalbos jo susitikimo 
metu su Jelcinu.

Tas pats kongresmanas Dur
bin su kitais 25 kongresmanais 
pasiuntė prezidentui Clintonui 
laišką, kuriame pritariama jo po
litikai paremti Jelciną, bet kartu 
prašoma nepamiršti ir Pabaltijo 
valstybių. Konkrečiai prašoma 
reikalauti, kad Rusija tvarkingai 
ir nustatytu laiku atitrauktų savo 
kariuomenę iš Baltijos valstybių,

-kaula

iš

Padės pertvarkyti 
akcizo mokesčius

“Philip Morris” pasiūlė per
tvarkyti akcizo mokestį: tai yra 
įvesti dvigubą akcizo sistemą, 
kuri leistų kontroliuoti cigarečių 
importą ir pardavima Lietuvoje. 
Tada įvairūs perpardavinėtojai 
negalės apgaudinėti valstybės 
biudžeto. Visi, kurie norės lega
liai prekiauti cigaretėmis, galės 
tai daryti, mokėdami tuos nor
malius akcizus, tačiau bus 
uždraustas nelegalus biznis.

Manau, tokia sistema leistų 
užsienio firmoms normaliai veik
ti, o valstybės biudžetas gautų 
papildomai pajamų. Siūlomi ir 
kiti eksporto-importo reguliavi
mai, kaip yra civilizuotose Vaka-

investuoti kapitalą į Lietuvos 
maisto pramonę. Juos domina 
mūsų žemės ūkio perspektyvos.

Susitarimas su tokia kompani
ja — akivaizdus įrodymas, kad 
panašios sutartys atneša Lietu
vos gyventojams ir valstybės 
ekonomikai daug naudos. Pasa
kyčiau taip: panašių kompanijų 
kūrimasis pas mus — tai ne Lie
tuvos pardavimas, (kaip kas 
mano), o atvirkščiai, tokie susita
rimai turėtų sustiprinti žmonių 
viltį, kad greitai įveiksime sun
kumus ir sugebėsime tapti šiuo
laikine valstybe su normalia rin
kos ekonomiką. Kas be ko, bet 
šūkaujančiųjų dabar Lietuvoje 
netrūksta ir ilgai netrūks. Jeigu 
valdžia kiekvieno šūktelėjimo 
bijos, Lietuva ilgai neišbris 
vargo liūno.

kurių nepriklausomybę rėmė ir 
pats Jelcinas.

Prezidentą Clintoną Rusijos 
dalinių atitraukimo klausimą 
kelti susitikime su prez. Jelcinu 
prašė ir apie 20 JAV senatorių 
balandžio 1 d. pasiųstame laiške. 
Tarp jų buvo ir abudu New Yor
ko senatoriai Alfonse M. D’Ama
to ir Daniel Patrick Moynihan.

Klausimas lieka, kaip Rusija 
elgsis su savo kariuomenės ati
traukimu iš Vokietijos ir iš Len
kijos. Vokietijos karinis atstovas 
Briuselyje informavo, kad buvu 
šioje Rytų Vokietijoje dar esama 
apie 190,000 karių. Tikimasi, 
kad ateinančių pusantrų metų 
laikotarpyje jie bus atitraukti.

Nors jų buvimas ir nesudaro 
kraštui grėsmės, tačiau gyvento
jų nuotaikos jiems nepalankios. 
Kraštutinieji dešinieji organi
zuoja išpuolius prieš rusus ir jų 
šeimas. Šiemet užregistruoti to
kie išpuoliai net 44 vietovėse. 

rų valstybėse. Su šia firma ateina 
patyrimas ir akivaizdus įrody
mas, kas yra rinka, kaip joje rei
kia dirbti.

“Philip Morris” nedejuoja, 
kad dideli mokesčiai, siūlo mo
dernizuoti šią sistemą. Mane tai 
džiugina, nes iki šiol iš įvairių 
verslininkų tik ir girdime dejo
nes: tas blogai ir tas netinka, 
mažinkite mokesčius, akcizą ir 
t.t.

Kiti jsipareigojimai
Manau, ši kompanija bus pa

vyzdys, kad rinka — ne gyveni
mo lygio smukimas, nedarbas ir 
socialinių garantijų mažėjimas, 
bet galimybė gerai dirbti ir pa
kankamai uždirbti. Kompanija 
prisiima įsipareigojimus padėti 
žmonėms, duoda jiems viltį pasį- _ 
justi, laisviems ir turtingiau- nor* 
venti. "f

Firmos atstovai numato ga-> Rusijos kariuomenės 
minti geras cigaretes, mažinti Nepaisant nuolatos girdimų 
jose dervų ir nikotino kiekį, im- Jelcino ir kitų Rusijos valdžios 
tis priemonių, kad nuo rūkymo atstovų pareiškimų dėl sustab- 
būtų saugomi jauni žmonės ir dymo kariuomenės išvedimo iš 
būtų atsižvelgta į sveikatos ap- Lietuvos, atrodo, kad tie pareiš- 
saugos reikalavimus. Reklamą lomai skirti tik pačių rusų apra- 
firmos atstovai vertina kaip svar- minimui. Kariuomenė, nors ir 
bų konkurencijos įrankį. pamažu, bet kraustosi ne tik iš

Jeigu panašios derybos vyktų Lietuvos, bet ir iš Latvijos ir 
su visais, mes iš tikrųjų Lietuvo- Estijos, su kuriomis Rusija net 
je sukurtume tobulą rinką. To- nėra pasirašiusi sutarčių, 
kių rezultatų mūsų žmonės tikė
josi 1989 metais. Būtų privati
zuojama protingai, pesimizmo, 
kuris šiandien slegia, tiek 
nebūtų.

Derybos, anot kompanijos va
dovų, buvo sąžiningos ir rimtos. 
Jie palankiai vertina mūsų vy
riausybės pastangas kurti laisvo- skyrimo prie ambasados Lietu- 
sios rinkos ekonomiką. Ir, beje, voje, jis pareiškė, kad tam postui 
didžiuojasi, kad pirmieji Lietu- jau yra paskirtas ir vasarą pradės 
voje dalyvauja privatizavime už eiti pareigas estų kilmės JAV 
konvertuojamą valiutą, tikisi, 
kad jų pavyzdžiu paseks kitos 
didžiosios užsienio kompanijos. 
Aš neabejoju, kad taip ir bus.

Flrmos požiūris J žmogų
Derybose su “Philip Morris” 

atstovais pastebėjau dar vieną 
gerą dalyką. Pavyzdžiui, kai ku
rie mūsų vadovai teoretikai ne
darbą vertina kaip gerą prie
monę darbo drausmei stiprinti, 
kai kurie vadovai gąsdina žmo
nes, esą nepatinka pas mus dirb
ti, gali sau eiti už vartų ir 1.1.

“Philip Morris” kompanija į 
žmogų žiūri kaip į svarbiausią 
partnerį, be kurio jokia techno
logija ir technika gerai funkcio
nuoti negali. Štai tikras me
nedžerių požiūris į žmogų.

Klaipėdos tabako įmonė pir
moji, kuri privatizuojama už 
konvertuojamą valiutą pagal Vy
riausybės parengtą privatizavi
mo programą.

O artimiausiu metu už valiutą 
numatyta privatizuoti Mažeikių 
avalynės fabriką “Žemuva”, Kauno 
konditerijos fabriką, Panevėžio 
valstybinę įmonę ‘“Metalistas”,

(atkelta iŠ 1 psl.)

Kovo 27 d. ambasadorius pus
ryčiavo Pasaulio Lietuvių cent
re, Lemonte. Ten jį pasitiko 
PLB valdybos pirm. Bronius 
Nainys ir Vidurio Vakarų apy
gardos pirm. Kazys Laukaitis. 
Čia amb. Johnson su žmona ap
lankė meno galeriją, bažnyčią ir 
PLB būstinę. Prieš vidudienį iš 
O’Hare aerodromo jiedu išskri
do į Lietuvą.

Kas laimėjo rinkimus
Ambasadoriui buvo statoma 

daug klausimų įvairiomis temo
mis. Visus domino rinkimai. 
Ambasadoriaus manymu, žmo
nės nebalsavo už „ komunizmą. 
Jie balsavo prieš buvusios val
džios netvarką, kad ji nesu
gebėjo tinkamai tvarkytis, neap
galvotai įvedant visokias refor
mas, kurios pastatė Lietuvą į kri
tišką ekonominę padėtį. Dėl 
žaliavų trūkumo pramonės ga
myba per pastaruosius metus 
nukrito 60%, o žemės ūkyje — 
50%. Kol nebus susitarta su 
Maskva, gali būti dar ir blogiau.

Kai dėl pačių rinkimų, tai jie 
buvo pravesti demokratiškai. Jo 
nuomone, Lozoraičio dalyvavi
mas rinkimuose, nepaisant, kad 
jis juos pralaimėjo, įnešė daug 
orumo ir buvo naudingas lietu
vių tautai. Kalbėdamas apie Vy
tautą Landsbergį, jis pabrėžė, 
kad Landsbergis įeis į Lietuvos 
istoriją kaip svarbi asmenybė, iš
vedusi Lietuvą iš sovietinio 
režimo. Jis nemano, kad Lands
bergio politinė karjera yra jau 
baigta. Jis gerai pažįsta ir Algirdą 
Brazauską. Jis manąs, kad Bra
zauskas yra patriotas ir Lietuvai

* " s

J užklausimą, ar Amerika galė
tų padėti Lietuvai tramdyti ten 
išsiplėtusį organizuotą elemen
tą, taip vadinamą Lietuvos mafi
ją, ambasadorius pareiškė, kad 
tai Lietuvos vidaus reikalas, 
užsienis į tai negali kištis.

ir

Kur eina JAV parama?
JAV parama į Lietuvą nuolat 

plaukia visokiems projektams. 
Pinigai eina per JAV valdžios 
agentūras. Ir šiuo metu didelės 
sumos sėdi Washingtone ir lau
kiama iki Valstybės departamen
tas nustatys pirmenybę.

Užsienio lietuvių reikalavi
mas, kad Kaliningrado (buv. Ka
raliaučiaus) sritis būtų demilita
rizuota, yra nerealus, nes ir pati 
Lietuva to nereikalauja, net ir 
stato ten Rusijos kariams patal
pas.

Dėl JAV karinio attachė pa-

aviacijos pik. Tiukara.

Apie žmogaus teises
Ypač rusai Rusijoje kelia daug 

triukšmo, neva rusai Lietuvoje, 
taip pat ir lenkai, neturį jokių 
teisių. Šiuo reikalu ambasado
rius pareiškė, kad tokiems skun
dams nėra pagrindo. Tų teisių 
suvaržymo ir kitataučių teroriza
vimo nematyti nei Lietuvoje, 
nei kitose Baltijos valstybėse, 
kur rusų yra dauguma.

akcines bendroves “Vilija”, “Au
dėjas”, ‘‘Linas”, “Utėnos trikota
žas”, “Kilimai”, valstybinę turiz
mo bendrovę “Lietuva”, Vil
niaus aliejaus fabriką, Marijam
polės pieno kombinatą.

Visos šios įmonės bus privati
zuojamos konkurso tvarka. Šis 
būdas geriausias privatizuoti už 
valiutą. Jeigu ankstesnė Lietu
vos valdžia nebūtų nuėjusi po
pulizmo keliu, privatizavimas 
jau būtų padėjęs greičiau stabili- 
zuoti savus pinigus, sumažinti 
infliaciją, mažiau būtų netvar
kos, stumdymosi ir pykčio, kuris 
dabar dominuoja privatizacijo
je”, — užbaigė ministras.

Dėl tų projektų finansavimo 
buvo daroma ir priekaištų. Pa
vyzdžiui, kodėl per amerikiečių 
Peat Maresvick finansinę firmą 
buvo išleisti $3 milijonai supri- 
vatinti 5 įmones, kai tuo tarpu 
Lietuvos valdžia siūlė 114 įmo
nių. Čia ambasadorius neturėjo 
tvirto atsakymo. Anot jo, šios 5 
įmonės yra pilnai paruoštos pri
vatizacijai, ir jos bus modeliai 
įmonėms, besiruošiančioms pri
vatizacijai.

Kalbant apie pinigus, iškilo 
klausimas ir apie pensijų, kon-

(nukelta į 5 psl.)

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

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

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Nevvark office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.). Tel. 

,344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami po laidotuvi
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 KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". WINC-FM 
90.5, VVorcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas 
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Aubum, MA 01501. Tel. 508 753-7232

NEW YORK-NEW JERSEY-Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. xyto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
side,NY 11364.TeL 718229-9134arba 71842&-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 
leidimų praktikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, 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.tdspačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 
2 vai. popiet. Dr. J. J. Stukas - direktorius, 234 Sunlit Dr., 
Watchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
PRISTATOMI Į VISAS KAPINES 

NEW YORK, NEW JERSEY 
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE.

ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU-

, A NENORIAIS
66 - 86 80 ST. MJDDLE VTLLAGE, 

ąUEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326- 1282; 326-3150

TAI MCSV VIENINTEUE VIETA

■ GAUS PARODV SALt

KVECAS
JONAS 

1933 +1976

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA
* lėktuvai

LAIVAI (CRUISES)
TRAUKINIAI (AMTRAK)
AUTOBUSAI
NUOMOJAMOS MAŠINOS 
VIEŠBUČIAI
ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS

GRUPINĖS KELIONĖS J LIETUVĄ
MOKĖ” GALIMA V’SOM’S ^OP'FĖM'S
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



Šv. Velykose
4 ,

Mieli broliai ir sesės,

Apaštalas šv. Paulius savo laiš
ke Korintiečiams rašė: “Kai ku
rie iš jūsų sako, jog nėra mirusių
jų prisikėlimo, todėl ir Kristus 
nebuvo prisikėlęs. O jei Kristus 
neprisikėlė, tai tuščias jūsų tikė
jimas... tada mes esame labiau
siai apgailėtini iš visų žmonių”. 
‘(I Kor 15:12-181)

Kodėl Šv. Raštas ir Bažnyčia 
skiria tokią didelę, absoliučią 
svarbą Kristaus ir mūsų prisikė
limui?

Prisikėlimas ir išaukštinimas 
su Kristumi ir Kristuje yra mūsų 
ateitis, mūsų pilnutinis gyveni
mas, dėl kurio esame sukurti, ir 
kurį Dievas yra mums numatęs 
nuo amžių pradžios .^b-3SL- kas 
įvyko su Kristumi, kaip žmogu
mi, pirmųjų Velykų rytą, įvyks 
su kiekvienu iš mūsų pasaulio 
pabaigoje, prisikėlimo dieną. 
“Visiems, kurie jį priėmė, jis 
davė galią būti Dievo vaikais”... 
“O jei esame vaikai, tai esame 
ir įpėdiniai. Būdami Dievo 
įpėdiniai ir Kristaus bendradar
biai; jeigu su juo kenčiame, su 
juo būsime ir pagerbti”. (Jn 1:12; 
Rom 8:16-17)

Kas esmėje įvyko su Kristaus 
žmogiška prigimtimi prisikėlimo 
metu, mes pilnai nesuprantame. 
Prisikėlęs Kristus apaštalams 
atrodė, toks pat žmogus, kokį jie 
pažino prieš mirtį —jų draugas, 
kuris juos mylėjo ir vadino pir
maisiais vardais. Jis buvo žmo
gus, kuris kartu valgė ir gėrė, o 
ant savo kūno nešiojo didžiosios 
kančios žymes. Tuo pat metu jis 
kartu buvo ir kitoks: Jis nebuvo 
vien tik prikeltas iš numirusių, 
kaip Lozorius, ar Naimo mieste
lio našlės sūnus, kuriuos Kristus 
prikėlė. Kristus buvo ne tik pri

sikėlęs, bet ir esmėje pasikeitęs. 
Jo nebevaržė fiziniai laiko ir 
erdvės varžtai. Jis įėjo pro už
sklęstas duris, nepastebėtas atsi
rado mokinių tarpe ir nemato
mai pasišalino. Žmonės, kurie su 
juo artimai bendravo, iš karto jo 
neatpažino. Prie jo kapo moterys 
palaikė jį sodininku. Net pats 
Petras jo neatpažino. Tik Jonui 
pasakius, kad “tai Viešpats”, jis 
šoko iš valties ir pribėgęs jį pa
garbino. (plg. Jn 21:7)

Ar prisikėlęs ir dvasiniai iš
aukštintas Kristus galėjo būti nu
fotografuotas, šiandien niekas 
negali pasakyti.

Viena yra tikra — prisikėlęs 
Kristus buvo visiškai kitoks, ne
gu bet koks kitas žmogus pasau
lyje.

Neturime mes taip vadinamų 
“bešališkų liudininkų”, nes visi, 
kurie jį matė prisikėlusį ir su juo 
susitiko, tapo tikinčiais ir kartu 
su apaštalu Tomu jį atpažino, 
kaip “savo Viešpatį ir Dievą”, 
(plg. Jn 20:29)

Kad Kristaus prisikėlimas už
tikrina kiekvieno mūsų asmeninį 
prisikėlimą, liudija Šv. Raštas 

. tiek Senajame, tiek Naujajame 
Testamente. “Mes tikime ir to
dėl kalbame, žinodami, kad ta
sai, kuris prikėlė Viešpatį Jėzų, 
taip pat ir mus prikels su Jėzu
mi”. (II Kor 4:14)

Kaip pavasario žiedai atsi
skleidžia nauja gyvybe po šalnų 
mirties, taip ir mes, dalyvavę 
Kristaus gyvenime jo pavyzdžiu, 
po kančių, vargų ir mirties trage
dijos, kelsimės naujam, išaukš
tintam amžinos laimės ir garbės 
gyvenimui.

“Aš esu prisikėlimas ir gyveni
mas, kas tiki mane, tas turi am-

Kristus keliais atvejais yra 
kalbėjęs savo mokiniams, kad tu
rėsiąs mirti, tačiau prisikelsiąs iš 
mirties. Tą pranašavimą žinojo 
ir Jo priešai, todėl, Išganytoją 
palaidojus, jie prašė Pilotą, kad 
Kristaus kapas būtų saugojamas, 
kad Jo kūnas nebūtų Jo mokinių 
pavogtas, kurie ta proga galėtų 
liaudžiai sakyti, kad jų Mokyto
jas yra prisikėlęs iš mirties.

Tačiau patyrus, kad Kristus 
tikrai yra išėjęs iš kapo, nieko 
kito neliko Išganytojo priešams, 
kaip griebtis suktumo ir klastos, 
paperkant kareivius, kad šie vi
siems meluodami sakytų, kad 
Kristaus kūnas tapo pavogtas 
nakties metu, sargybiniams už
migus.

Sv. Augustinas (354-430), kri
tikuodamas šią suktybę, klausia: 
“Kaip sargai galėjo matyti, kad 
mokiniai pavogė Kristaus kūną, 
jeigu jie miegojo? O jei nemie
gojo, kodėl leido Jį pavogti?” Pa
našiai elgdamiesi visų amžių Kris
taus ir Bažnyčios priešai ne
pajėgia sugriauti istorinio Kris
taus iš numirusiųjų prisikėlimo 

žinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu 
paskutiniąją dieną”. (Jn 11, 25; 
6,54)

Džiugių ir viltingų Šv. Velykų 
linkiu visiems išeivijoje ir 
tėvynėje!

1993 m. Velykos

Vysk. Paulius Baltakis, OFM

Velykų šventės mišios 1992 m. Ukmergės bažnyčioje. Dešinėje prel. A. Svarinskas. 
Algimanto Žižiūno nuotr. .

PIRMOSIOS IR PASKUTINIOSIOS VELYKOS
fakto ir bendrai imant viso baž
nytinio mokymo!

Išganytojo iš mirties prisikėli
mas yra aprašytas keturiose Evange
lijose, kurios turi istorinę reikš
mę. Šv. Povilas savo laiškuose 
aprašo eilę Kristaus pasirodymų, 
tarp kurių verta paminėti: “Jis 
pasirodė daugiau kaip penkiems 
šimtams brolių vienu kartu” (1 
Kor 15:6). Be to, šiuo atveju, 
verta, šalia Šv. Rašto, pažymėti 
senovės žydų istoriką Juozapą 
Flavijų (37-95), kuris savo veika
le “Žydų senovė” kalba apie Kri
stų, kaip iš mirties prisikėlusį 
asmenį.

Kristui įžengus į dangų, Jis 
nuostabiame regėjime pasirodė 
Sauliui, jam keliaujant iš Jeru
zalės į Damaską persekioti pir
mųjų krikščionių. Ši vizija buvo 
Sauliaus atsivertimo priežastis, 
kad didelis krikščionybės perse
kiotojas tapo jos skelbėjas, žino
mas kaip tautų apaštalas nauju 
Pauliaus vardu.

Ypatingame regėjime Išgany
tojas pasirodė Patmos saloje Jo
nui Evangelistui. Pagaliau pats 
krikščionybės atsiradimas nie
kuo kitu negali būti išaiškina
mas, kaip tik Kristaus iš mirties 

.prisikėlimu, nes su Išganytojo 
mirtimi buvo palaidota bet kokia 
viltis dėl Bažnyčios ateities.

Didingas pirmųjų Velykų ryto 
stebuklas laikomas krikščioniško 
tikėjimo kertiniu akmeniu. Šią 

mintį ypatingai pabrėžia šv. Pau- 
liūs: “O jei Kristus neprisikėlė, 
tai mūsų skelbimas yra tuščias, 
tuščias taip pat ir jūsų tikėjimas” 
(I Kor 15:14). Tad, įsiklausęs į 
Velykų ankstyvo ryto varpų gau
desį, žmogus pajunta savojo Iš
ganytojo dieviškumą ir jo mokslo 
šventumą bei teisingumą, pat
virtintą stebuklų stebuklu — ga
lingu, garbingu iš mirties pri
sikėlimu!

Dieviškojo Mokytojo prisikė
limas teikia šviesos ir jėgų tikėti 
į žmogaus sielos nemirtingumą. 
Tos žmogaus kūno dulkės, ne
paisant kaip plačiai būtų keturių 
vėjų išblaškytos, pasaulio pabai
goje Tvėrėjo bus surinktos ir at
gaivintos. Tai užtikrino Kristus, 
sakydamas: “Kas valgo mano kū
ną ir geria mano kraują, tas turi

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ
— Lietuvių draugija Sankt 

Petersburge šiemet pradėjo lot
uosius metus. Pernai ji paminėjo 
savo šimtmetį, dalyvaujant ir 
Lietuvos atstovams. Ta pačia 
proga prie namo, kuriame net 
19 metų gyveno M. K. Čiurlio
nis, atidengta memorialinė len
ta. Sankt Peterburgo miesto Ta
rybos atstovas pabrėžė, kad Lie
tuvių draugija galėtų būti pa
vyzdžiu kitoms kultūros draugi
joms.

amžinąjį gyvenimą, ir aš jį pri
kelsiu paskutinę dieną” (Jo 6:55).

Apie tos rūšies žmogaus prisi
kėlimą, panašų į Kristaus pri
sikėlimą, aiškina šv. Paulius, sa
kydamas: “Sėjamas gendantis 
kūnas, kelsis negendantis. Sėja
mas gyvūninis kūnas, kelsis dva
sinis kūnas” (1 Kor 15:44). Tokį 
visuotinį kūnų prisikėlimą pa
saulio pabaigoje galima pavadin
ti Paskutinėmis-Velykomis!

Velykų ryto džiaugsmingas 
saulėtekis taip pat žadina ir stip
rina viltį kiekvieno žmogaus ir 
ištisų tautų, siekiančių ir kovo
jančių dėl laisvės ir išsivadavimo 
iš bet kokios priespaudos, nes 
laiko įvykiai visad taip susiklos
to, kad stiprusis nevidonas griū
va, o silpnasis tampa laimėtoju!

Kun. B. S. Danis

— Lietuvoje grynųjų pinigų 
1992 m? spalio-gruodžio mėne
siais, pagal Statistikos departa
mento duomenis, padaugėjo nuo 
7,957 iki 18,391 milijono talonų 
(2,3 karto). Pinigų kiekis (grynie
ji pinigai ir depozitai) išaugo 
63%. Savi laikini pinigai infliaci
jos nesustabdė: ketvirtame metų 
ketvirtyje jis sudarė 96%, o 
trečiame ketvirtyje buvo tik 88%.

i. t • ' u '

— Lietuvos žemdirbių, paja
mos 1993 m. sausio mėnesį, pa
lyginus su praėjusių metų gruo
džio mėnesiu, sumažėjo 4,2%. 
Vidutinis žemdirbių atlyginimas 
3,394 tl. per mėnesį (tris kartus 
mažesnis už vidutinį uždarbį 
Lietuvoje). Žemės ūkio gamyba 
1993-ųjų pradžioje sumažėjo 30- 
40% -t- H ..rus

• .
— “Šviesos” leidykla-JLretuvos 

vidurinėms- mokykloms šiemet 
žada išleisti 109 naujus va
dovėlius. 28 vadovėliai skiriami 
lenkų ir 13 vadovėlių rusų mo
kykloms.

— Pasaulio banko misiją, at
vykusią į Lietuvą dviem savai
tėms, priėmė prezidentas A. 
Brazauskas. Mišijos tikšlas — iš
tirti ekonominę padėtį ir naujus 
pokyčius Lietuvos ekonomikoje, 
įsitikinti, kaip Lietuvoje panau
dojama Pasaulio banko skirta 
pirmoji $60 milijonų paskola, ko
kia Lietuvos padėtis užsienio 
prekyboje, kokia jos biudžeto si
tuacija. , , .• i

Lietuvos dienoraščio skeveldros
Alfonsas Nakas

Jo apvalainės ce
mento sienos. Tik veleno ran
kovė nulupta, nebėra kibiro prie 
grandinės. Keliems gyvulėliams 
pagirdyti naudoja vandentiekį. 
Šulinio vanduo gėrimui, viri
mui. Išsitraukia kibirą ant virvės 
pririšę. Vanduo negiliai, gal už 
3 metrų. Prikritęs lapelių, žiede
lių. Niekis. Juos ranka išgraibo 
iš kibiro. O skanumėlis! Ketvir
tis kaimo mūsų vandenį semda
vo ir niekada sausai neišsėmė. 
Šulinys ant neišsibaigiančios 
požeminės “gyslos”. Tai kitas 
tėviškės namo atpažinimo objek
tas.

Kai mes bėgom, brolis Vytau
tą pasiliko, nes žmona Zofija 
laukėsi antro kūdikio. Neišsi- 
slapstė. Mobilizavo. Mušė na
cius iki Oderio ir Berlyno. 
Spaudė rankas amerikiečiams ir 
rūkė Camel cigaretes. Lengvai 
galėjęs pabėgti, bet Zosiutė jau 
supo naujagimį. Grįžęs, sugyve
no dar keturis vaikus. Jau kelinti 
metai našlys. Namie likę tik du 
sūnūs Albertas ir Vidas. Visi trys 
bandys ūkininkauti, kai visą 

žemę atgaus.
Vos spėjom apsisveikinti, visi 

trys skelbė geriausią žinią: po ly
giai trijų sausros mėnesių, vakar, 
rugpjūčio 14 d., sodriai, sočiai, 
net keletą valandų, paliję.

Kur buvę mūsų, Matuzonių ir 
Indrelių laukai, tebesigano po
ros šimtų raguočių banda. Tai 
buvusio kolchozo, dabar koope
ratyvo nuosavybė. Kooperatyvas 
žada likviduotis 1993-ių vasarą. 
Tuo tarpu brolis Vytautas atgavo 
tik 8 ha žemės, o kitą rudenį at- 
gausiąs likusius 10.5 ha.

Kaip prieš ketverius metus, ir 
dabar daug vaikščiojom po mūsų 
ir kaimynų laukus, apaugusius 
aukšta, šiurkščia prerijų žole. Ar 
beprasiplėš kiek šio rudenio 
žiemkenčiam, dar nežino. Bet 
kitą vasarą nori viską suarti ir 
pradėti berti vienokius ar kito
kius grūdus. Mitreliškių miške
lis '— pikčiau negu Amazonės 
džiunglės, negali nesusidraskęs 
įeiti. Setekšna algėmis apsinešu
si. Kalva vidury Rudžių laukų, 
vadinama Smailuoju, ir kitų kal
vų grandinė į pietus nubanguo

janti, ištisai apgobta beržų ir 
skroblų. Vienoje kalvoje — 19 
a. kaimo kapinės. Mano jau
nystėje kaimynai išardavo vieną 
kitą kaukuolę ir į kalną panėšėję 
užkasdavo. Kelis tašyto akmens 
kryžius — paminklus gerbdavo. 
Dabar visi tie paminklai išvarty
ti, nors jie niekam nekliūva, iš
skyrus vandalus. Netoli vieno 
nuvirtusio kryžiaus susikaltas 
primityvus stalelis, pora suole
lių. Prie pat kryžiaus — ugnia
vietė, o ant stalelio “puikuojasi 
keli tušti vodkos buteliai.
Nuo Rudžių už kilometro į šiau

rę, kur buvo eigulio Juozo Cepu- 
ko sodyba ir jo gausi šeima, ne
belikę jokio pastato. Užtat aplink 
išaugęs kone Mitreliškių dydžio, 
kelių dešimčių ha miškas. Tai 
ten, nebe Mitreliškėse dabar visi 
grybaują. Kai norėjau pasiekti 
irgi keliolikos valakų, kaip 
Rudžiai, Kraupių kaimą, brolis 
sudraudė. Ką, sako; ten veiksi, 
kad palikusi tik viena sodyba?

Broliui nupirkau traktorių. Ne 
Antano Butkaus nuopelnas, anaip
tol. Jo patarimą skąičiau tik iš 
Lietuvos grįžęs. Giminės užuo
lankom užsiminė, kad labai rei
kėtų. O proga pasitaikė puikiau
sia. Tai ta dolerių karštligė. Apš- 
niukštinėjo Albertas su Vidu, 
abu geri traktorininkai, kad 
Sėlynėje, netoli Rokiškio, žemės 
ūkio mašinų parke, esą dar du 

naujutėliai. Prašoma arba astro
nominių rublių sumų, arba va
liutos. Tai mano doleriai ir 
laimėjo. Gražus raudonas (kaip 
gi kitaip, iš Maskvos!). 
Užmokėjo. Magaryčių gavo baką 
benzino ir dainuodami apie 12 
km atvažiavo.

Du pusdieniai Rokiškyje
Rokiškį 1944-siai.s palikau 

penkių tūkstančių sielų miesčio- 
ką. Dabar veikiausiai patriguljė- 
jęs (LTE skelbia 11,800 gyv. 
1976-siais),ir naujos statybos ne
sustoja. Daugelį dešimtmečių Ro
kiškyje klesti žemės ūkio gami
nių pramonė. Vilniuje, Šiauliuo
se, Klaipėdoj ir Druskininkuose 
valgėme Rokiškio sūrius. Juos 
valgė, gal tebevalgo Maskvos ir 
Sankt Petersburgo gyventojai.

Mano moteris ir mane į Ro
kiškį Algis nuvežė rugpjūčio 16 
d. ryte. Bronei ir Vidai jis nieka
da nematytas. Mano sapnų Ro
kiškis “naujas” ir man, nes dau
giaaukščių namų kvartalai visiš
kai pakeitę panoramą, užgožę ir 
išlikusius pastatus.

Prieš ketverius metus, nors 
jau Sąjūdžio triumfo dienomis, 
šiokiadienį bažnyčios duris ra
dau uždarytas. Dabar atviri abu 
šventoriaus vartai. Pilna maldi
ninkų. Pro nuolat varstomas du
ris sklinda monotoniški garsai. 
Tai didelis būrys moterų, susė

dusios klaupkose, gieda rožan
čių. Sueiliavę, paskutinį eilutės 
žodį, pabrėždamos ir ištęsda- 
mos: “Šventoji Ma-ryyy-ja / 
Dievo Moootina/ Melskis už mus 
nusidė-ė-ėjelius...” Ilgai vaikš
čiojom po šventorių, aplink baž
nyčią. Rožančiaus giedojimą ra-
dom ir palikom. Nesistebėčiau 
išgirdęs, kad jos giedojo visas tris 
dalis. )

Beveik šimto metų Rokiškio 
Šv. Mato bažnyčia — gotikos še

klausomyl>ės aikštę, ir bent ratą 
klegėdami apsuktumėm.

(Bus daugiau)

Šv. Mato bažnyčia Rokiškyje. Alfonso Nako 1992 m. vasarą daryta 
nuotrauka. ,

devras. Išpuošta ąžuolo sakykla, 
klausyklomis, šimtais statulų, 
gamintų Vienojė ir Paryžiuje.

Šešis dešimtmečius pažįstu šią 
bažnyčią. Nors sekmadienių pa
maldas gimnazistai turėdavome 
mažoj bažnytėlėj Vytauto Di
džiojo gatvėj, bet čia lankyda-
vom gegužines pamaldas. Ne iš 
pamaldumo, o kad po jų išsilie- 
tum į alyvom sukvipusią Nepri-
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Kun. ALBERTAS KARALIS
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Kun. JONAS PAKALNIŠKIS

Kun. STASYS RAILA

oH.a

Kun. JOHN T. MOSKUS
Kun. BRUNO KRUZAS

Brooklyn, NY
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Kun. Dr. VALDEMARAS M. CUKURAS
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Sveikiname visus parapiečius 
Viešpaties Prisikėlimo šventėje!

Nuoširdžiai sveikinu visus parapiečius 
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje!

Linkiu mieliems parapiečiams 
linksmų Velykų švenčių!

AMSTERDAM, NY 
Šy. Kazimiero parapija

Kun. Dr. JOSEPH ANDERLONIS, S.T.D., klebonas 
Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČIUS, klebonas emeritas

PHLLADELPHIA, PA 
Šv. Jurgio parapija

NORWOOD, MA 
Šv. Jurgio parapija

BROCKTON, MA 
Šv. Kazimiero parapija

Viešpaties Prisikėlimo šventės proga linkime 
visiems parapiečiams Dievo palaimos!

PROVIDENCE, RI 
Šv. Kazimiero parapija

WATERBURY, CT 
Šv. Juozapo parapija

HARTFORD, CT , 
Švč. Trejybės parapija

Kun. KENNETH W1CKS, klebonas, 
Prel. P. BULOVAS, klebonas emeritas

NEW HAVEN, CT 
St. Casimir’s Church

Velykų švenčių proga nuoširdžiai sveikinu 
visus Še. Jurgio buvusius mano parapiečius 

ir visus Apreiškimo parapijos narius.

Nuoširdžiai sveikina vijus parapiečius 
Viešpaties Prisikėlimo šventėje

PATERSON, NJ 
Šv. Kazimiero parapija

Malonių Velykų švenčių linkiu 
visiems parapiečiams!

Kun. V. PARULIS, MIC, klebonas 
Kun. J. PETRAUSKAS, MIC

VVORCESTER. MA 
Šv. Kazimiero parapija

Velykinių Aleliuja! 
Aleliuja!

NEW YORK, NY 
Aušros Vartų parapija

Sveikinu visus lietuvius 
Velykų švenčių proga!

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
nuoširdžiai sveikiname visus parapiečius!

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
■amybės ir taikos visiems parapiečiams linki Sveikinu visus draugus, pažįstamus ir 

buvusius parapiečius Šv. Velykų proga!

Prel. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas 
Prel. Dr. VINCAS BARTUŠKA 

Prel. JONAS KUČINGIS, klebonas emeritas

Kristui prisikėlus, 
ramybės ir taikos visiems parapiečiams linki

Šventose Velykose 
ramybės ir taikos visiems parapiečiams linki

Kun. ALFREDAS T. ŽEMEIKIS, klebonas 
Kun. JUOZAS PRAGULBICKAS 
Dijak. HENRIKAS KETURWTT1S

Šv. Velykų proga ,.z 
nuoširdžiai sveikiname visus parapiečius!

Kristaus Prisikėlimo šventėje sveikinu visus parapiečius
- ir linkiu linksmų Velykų!

Sveikiname mielus parapiečius 
Šv. Velykų proga!

Sveikinu visus parapiečius 
Kristaus Prisikėlimo šventėje — Velykose!

Skaidraus Velykų džiaugsmo 
visiems linki

KEARNY, NJ 
Sopulingosios Dievo Motinos parapija

LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS 
TARYBA BEI ŠTABAS

LOWELL, MA 
Šv. Juozapo parapija

Nuoširdūs sveikinimai visiems 
Šventose Velykose!

Kun. FRANCIS V. KARVELIS, klebonas 
Kun. PAULIUS P. SABULIS

Kun. JONAS RIKTERATTIS, 
klebonas

Kristaus Prisikėlimo šventėje 
ramybės ir taikos buvusiems parapiečiams 

linki

Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS, 
S klebonas

Šv. Velykų proga 
linkiu visiems parapiečiams taikos ir ramybės!

Nuoširdžiai sveikinu visus parapiečius 
Velykų šventės proga!

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS, 
klebonas

MASPETH, NY 
V. J. Atsimainymo parapija

Šv. Velykų proga sveikina 
ir linki visiems 

gausių Dievo malonių

PUTNAM, CT 
Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserų 

kapelionas

Kristaus Prisikėlimo šventėje ramybės ir taikos 
visiems parapiečiams ir Darbininko skaitytojams 

linki

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS, 
klebonas

Visiems parapiečiams linksmų Velykų švenčių 
linki

Kun. A. MATULIS, 
klebonas

Kun. Dr. PETRAS STRAVINSKAS, 
klebonas

Kun. Dr. JUOZAS GRABYS, 
klebonas

Skaidraus džiaugsmo visiems parapiečiams 
Šv. Velykų proga linki

Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS, 
klebonas

Kun. PETRAS SHAKAUS, 
klebonas

Kun. ANTANAS BERTAŠIUS, 
klebonas

NEWARK, NJ 
Švč. Trejybės parapija

NEW BRTTAIN, CT 
Šv. Andriejaus parapija

. LAVVRENCE, MA 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija
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Kun. W1LL1AM L WOLKOWICH, 
klebonas

BOSTON, MA 
Šv. Petro parapija

Kun. Dr. EUGENIJUS SAVICKIS, 
klebonas
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Kristaus Prisikėlimo šventės proga 
nuoširdžiai sveikiname 

mūsų vienuolyno geradarius 
bei visus Kultūros Židinio rėmėjus

Kun. ALBERTAS CONTONS, 
klebonas

Kun. ADOLFAS KLIMANSKIS, 
klebonas
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BROOKLYN, NY 
Apreiškimo parapija

Prel. DOMININKAS POCIUS, 
klebonas
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|pŽVILGSNIS Į LIETUVOS LAISVAS " J 
EKONOMINES ZONAS ' “il

į Rusijos kariuomenės išvedimas paslaugas-prekybos, konstravimo, vėliau bus vystoma ir pietinės pak- k 
3 B Lietuvos miestų paskatino Lietu- matavimo, buities ir elektronikos • lausos prekių gamybi^Yra planuo-
2 vosvyriausybęimtistrirtųžtogsnių, prekių. "jama ir geležinkelių, kdių, sandėlių

įkuriant laisvas ekonomines zonas Pradžioje zona turės mokslinę statyba. Philip Morris, Ford, Veiks
nį paliktuose plotuose. Vyriausybė ir industrinę sritis. Bus palaipsniui vvagen ir kitos užsienio kompan|-
2į tikisi, kad šios zonos pritrauks įgyvendinami planai, kurie numa- jos jau pareiškė savo susidomėjimą 

«omaž>»k“>>F«nli>iofl^kon1piu- šia vieta.^kybą bet tranzitą.' " ’ terių Centro, bankų, finainšihių ' ^ėda^i^i: Laisva ekonominė ’

« Lietuva jau yra šešių laisvų ofisų, draudimo kompanijų, par- ..zona Kėdainiuose apims 535 hek- 
» ekonominių zonų kūrimo procese, duotuvių, restoranų ir viešbučių " tarus buvusio sovietų karinio aero-

Trys zonos bus išdėstytos buvusiuo- įkūrimą. uosto, kuris bus paverstas civiliniu
į se sovietų kariniuose aerouostuose Zona, pavadinta Technoparku, iki šių metų gegužės | d. Pirmiau-

ir jūros uostuose. _ yra įkurta dalyvaujant bendrai Lie- šia aerouostas žada vykdyti kargo- ;
cj Firmos, nusprendusios kurtis tuvos-JAV firmai Nova. Novos transportą tajp Rusijos ir Skandi- > - 

šiose zonose, turės daug lengvatų, savininkais yra Amerikos firma navijos.
•kurios padės greičiau vystyti eko- Centric Co. (28%), Kauno miesto
*nomiką. Numatomos sekančios

lengvatos: visiškas atleidimas nuo

Tarp potencialių investitorių J 
merija (10%), bendros įmonės Ir- yra Švedijos Taffo, kuris reguliariai 
dava ir Vėluva (kieviena po 15%) ir * vadovauja maršrutams iš Vilniaus į 
kitos mokslinės Ir' švietimo įstai
gos. Zona apims 255 hektarus da
bar apleistos žemės. Parkas tikisi 
pritraukti užsienio kapitalą, sujung
damas ryšiais parką su daugiau kaip 
,70 panašių parkų, išsidėsčiusių 
visame pasaulyje.

Antroji Kauno laisva ekono
minė zona bus įkurta civiliniame zona apims vieną septintąją Šiaulhf 
aerouoste, esančiame 15 kilometrų miesto teritorijos, kuriofe yra 
už miesto. Zona orientuosis į didžiausias Baltijos kraštų karinis 

■- -tarptautinį kargo ir keteivių trahs- aerouostas. Du pakilinio takai, kurių
3 Vilnius. Nors Lietuvos sostinė portą bei kargo saugojimą. Susido- /kiekvienas yra 3.5 kilometro ilgio 
<ir norėtų turėti savą laisvą eko- mėjimą šiuo projektu pareiškė Vo- *1 ir 46-80 metrų pločio, sudaro apie 
t neminęzoną,.tačiaudetalusekono- kietijos firma RWE. Kompanija —----- . ..

planuoja modernizuoti pakilimo 
,. takūs ir oro transporto kontrolės 

sistemą, pastatyti keleivių termi- 
: nalą ir užkandžių barą.

" Kitų investitorių vardai, 
i išskyrus Lietuvos avialiniją "Lie

tuva", dar nėra paskelbti.
Klaipėda: Ši 100 hektarų 

: ekonominė zona apims visą preky- 
- binį uostą ir dalį Klaipėdos miesto. 

Pirmajai statybos darbų stadijai 
2 Kaunas. Pirmoji laisva ekono- vadovaus miesto valdžia ir Vytau- 
” minė zona bus įkurta Kaune irkon- tas Paulius iš J AV. Pirmiausia zono- 
į centruos konsultacijos ir kitas je bus pradėta užsienio prekyba, o

į kesčių lengvatos užsienio investi- 
toriams iki penkerių metų ir 50%

2 sumažinimas mokesčių visiems.
įstatymai, reguliuojantys ląis- 

• vų ekonominių zonų veiklą, turėtų 
'būti patvirtinti Lietuvos vyriau- 
isybės per ateinančius tris mene-W . i > -•
2^- .
3 Dabar yra tyrinėjamos sekan
čios šešios galimos laisvos

'minis planas dar nėra paruoštas. 
2 Buvęs sovietų karinis miestelis, 
įkuriame numatoma įkurti zoną, 
gūžima apie 66 hektarus ir turi apie 
3270 laisvų pastatų. Miesto planas, 
^apimantis ekonominį ir socialinį 
os vystymą, turėtų būti užbaigtas per 

dvejus. metus. Jauyrakeletas Lietu
-vos ir užsienio firmų, kurios užpildė 
o pareiškimus, kad norėtų išsinuo- 
2 moti laisvus pastatus. <, .

£ minė zona bus įkurta Kaune irkon-

■» » -i'J-- > -

„Stocholmą kbtių Rusijos avialinijų 
ir Lietuvos privačių firmų.

. Planuojama, kad civilinis aero; - 
uostas pradės darbų su 16 lėktuvų*.

, kurie yra daugiausia Rusijos gamy
bos IL-76 (apytiksliaį. kiekvienų?

<kaina 4.5 bilijono talonų).
Šiauliai. Ši laisva ekonominė

Kun. Stasys Yla. Vytauto Valaičio nuotrauka

KUN. STASIO YLOS SUKAKTYS

Kun. Stasys Yla buvo vienas 
iš veikliausių, lietuvių kunigų,”: 
daugelio, daugelio knygų auto
rius, rašęs įvairiom temom, bet 

zonoje yra apie 100 pastatų, įskai-- savo esme jis buvo pastoralistas. 
tant 60 angarų, taisymo aikštelė, Jis buvo gimęs prieš 85 metus 

..elektroninės gamybos priemonės — 1908 m. sausio 5 d. Liuciūno 
(gali aprūpinti 1200 darbuotoji#/~'’kaifne, Kurklių valsčiuje, Uk- 
barakai, statybos priemonės ir dč-<’ mergės- apskrityje.
galų talpintuvai. Visa tai turėtų būti Mirė prieš 10 metų — 1983 
perduota; valdžiai iki šių metų-^-m.'kovo 24 d. Chicagoje, palai- 
gegužės mėnesio pabaigos. Jau dotas Putname seselių vienuoly- 
paskelbtas tarptautinis konkursas j, no kapinėse.
šios ekonominės zonos vystymo Kaune paminėtos jo sukaktys 
pasiūlymams. kovo 21 d. Arkikatedroje mišių

m?™’80% viso aerouosto kapitalo ir gali 
priimti didžiulius lekavus. Iš vispj.

metu giedojo Šiaulių Šv. Ignaco 
bažnyčios kamerinis choras, 3 v. 
popiet kunigų seminarijoje buvo 
minėjimas ir koncertas. Praneši
mus skaitė kun. Antanas Paskųs 
— St. Ylos asmens trauka; kun. 
Ričardas Repšys — St. Ylos ku
nigystės samprata. Prisimini
mais pasidalino svečiai iš Ameri
kos: sesuo Ona Mikailaitė, dr. 
Petras Kisielius. Giedojo Šv. 
Ignaco bažnyčios kamerinis cho
ras, kūrybą skaitė aktoriai Virgi
nija Kochanskytė ir Mindaugas 
Capas.

2 ’ Kįių&'ikę ./ž

JAV AMBASADORIUS LIETUVAI -
M

(atkelta iš 2 psl.)
5 **
-• krečiai Sočiai Security išmokėji- 
: mą Lietuvoje doleriais. Ambasa- 

dorius pareiškė, kad tie ' iš-

Dėl to kaltas Lietuvos bankas ir 
valdžia, kad nesugebėjo surasti 
kapitalo apmokėti sąskaitas už 
reikalingą kurą — dujas ir alyvą. 
Tačiau tuo tarpu Estija ir Latvija

5 mokėjimai jau vyksta. Kad pini- tokių problemų neturėjo. Ten 
gai eitų į Lietuvą be jokių su- buvo ir šiluma ir karštas vanduo, 
trukdymų, reikia visą dokumen- nes tam reikalui pasirūpinta.

Ambasadorius taip pat pritarė 
ir dėl kitos Televizijos stoties 
Vilniuje, per kurią iš užsienio , 
sklistų laisva informacija Lietu- 

. vai.
Buvo ir daugiau klausimų, bet * 

trūksta vietos viską apimti.

Apie ambasadorių Johnson

Regina Narušienė, pristatyda-

vokoje nevisada jam reikia vertė
jo. Jo lietuvių kalbos tarsena

Šalia savo gimtosios kalbos •jiš*6<’Pu^a*
yra pramokęs rusiškai, lenkiškai Savo Panešimuose ir atsaky- 
ir net kiniškai. Didelę pažangą * mubse jis buvo nuoseklus ir ritvii 
yra padaręs ir lietuvių kalboje. Atrodė, kad jis gerai pažįsta 
Anot jo, beveik “vieną ketvirt- Lietuvą ir jos žmones, gal net 
dalį” lietuvių kalbos jis jau mo- 0 geriau negu kai kurie mūsiškių 
kąs. Virtuvėje ir šiaip namų apy- išeivių.

’• . .T-? >

X( taciją sutvarkyti Amerikoje, ft-
* nigai išmokami per banką, kuris

patarnavimą pasiims iki 5%
3 nuo išmokamos sumos. Jis ir pats
3 bei kiti ambasados pareigūnai 

naudojasi tuo patarnavimu.
* Užtruko virš 10 mėnesių iki
2 buvo galima perimti ambasados 
~ patalpas Vilniuje. Tai r buvęs so-
2 vietinės Lietuvos užsienio reika-
X lų ministerijos pastatas, Ir juo jis ma ambasadorių Johnson Chica- 

esąs patenkintas. Pinigai jau per- gOS lietuviams, pabrėžė, kad jis
vesti Lietuvai. Kiek jam yra patyręs diplomatas, dirbąs di- r__.y_____________ ,______ . __

į žinoma, jieinispanaudoti Lietu- • pamatinėje tarirybėjė-iruo11965 lietuvių > Todėl Tautės - Pandą reikia
vos ambasados prie Jungtinių

X Tautų New Yorke pirkimui. n]O amoasaoose, naip wi<«a»uj< 
ri Iškilus klausimui dėl karšto Varšuvoje ir Beįjing, Kinijoje.

- vandens ir šilumos stokos, amba- 
m sadorius aiškino,, kad ši proble-
’ ma ne politinė, bet ekonominė.

Tautos Fondas palaipsniui iš^ - tojų valiai: Negana to! Ji (priešin- 
sivystė iš dar vokiečių okupuoto
je Lietuvoje Vliko įsteigtosios 
Kipro Bielin^V’YadtiVSutos Fi- - 
nansų komisijdš. ’Jdš’pagrindinis 
uždavinys buvo pampinti lėšų 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini.-,^ 
mo Komiteto veiklai. Tą savo 
uždavinį ji sėkmingai vykdė Lie- ko (kai kurios jau užsidaro), au- 
tuvos pogrindyje vokiečių oku- kos skandalingai sumažėjo (kai 
pacijos metu ir vėliau, Vlikui at- kurie aukotojai prašo grąžinti).

IS VISUR
l--------------------------------

— Lietuvos Bažnyčiai JAV Vy
skupų konferencijos padovanota 
televizijos studijos įranga, kaina
vusi daugiau negu $200,000, at
gabenta į Kauną.

—“Vaikai piešia laisvę” — to
kiu pavadinimu vyksta paroda 
Lietuvių Dailės muziejuje Le- 
monte, IL, nuo balandžio 3 d. 
iki 25 d. Piešiniai atvežti iš Lie
tuvos ambasadoriaus Stasio Lo
zoraičio pastangomis. Jie buvo 
rodomi Atstovų Rūmuose Wa- 
shingtone.

TAUTOS FONDAS KRYŽKELĖJE

Dalios Kasčiūnaitės, Lietuvos 
šiuolaikinės dailininkės, paroda 
vyksta Chicago CulturaI Center, 
78 East Washington Avė., Ran- 
dolph Street Cafe Gallery (1 
aukštas). Išstatyti 34 abstrakčios 
tapybos darbai. Paroda atidaryta 
kovo 19 d. ir tęsis iki balandžio 
25 d. Jos atidaryme dalyvavo Vil
niaus ir Chicagos burmistrai. Pa
rodą organizavo Chicagos ir Vil
niaus draugystės komitetas ir 
Balzeko lietuvių kultūros muzie
jus.

Dail. Marijos Tabelytės- 
Kuhlmanienės kūrinių paroda 
vyko balandžio 2 ir 4 dienomis 
Lietuvių Įdubo patalpose St. Pe- 
tersburge. Parodą Globojo Lie- 
^uyfų’lautinės Sąjungos St. Pe£ 
tersburgo skyrius. Dailininkė 
yra buvusio Lietuvos . Žemės 
ūkio ir vėliau ministerio pirmi
ninko Juozo Tūbelio dukra. Kurį 
laiką gyveno Taiwane, kur dirbo 
jos vyras inžinierius. Pasitraukę 
į pensiją, apsigyveno St. Peters- 
burge, FL. Marija yra taip pat 
ir rašytoja, savo noveles spausdi
no “Dirvoje”.

gai aukotojų daugumai) linksta į 
Lietuvos naujosios valdžios poli
tiką, įjūrtgtę*'į'atgalinius Mas k- 
von nutiestos bėgius.

Šitie reiškiniai žlugdo Tautos 
Fondą: atstovybių veikla sumen-

pabėgėlių stovykliniame gyveni- gelbėti, nes jis yra labai reikalin- 
me. >w ’,*»••. gas Lietuvos demokratinės val-

. ’ -stybės įtvirtinimui ir apsaugai.
Vilkui 1955 m. persikėlus į j. m. gegužės mėn. New Yor- 

JAV, Tautos Fondas,tfadoyauja- ke 2i<Jjnyje ivyks Tautos Fon.
mas prel. Jono Bailumo, tolydžio 
stiprėjo, kol pagaliau 1973 m.

—------------------- ,z \ tapo savarankiška, inkorporuota /

S VERBŲ SEKMADIENIS APREIŠKIME /
* _ ... , bei sutankino su atstovybių tink-2 < Verbų sekmadienį Apreiški- - < giau negu kitais kartai; Jis mišių jungf.L ^men^s Valstijo- ~

se ir kitur. Tatai jį įgalino sutelkti 
tūkstančius aukotu kurie suHč- tbū7ni7ir Lietuvos d'emokra

į jo milijonines lėšas Lietuvai va- ,bnės vak^,bes jtvirtjnimlli nau. 
duoti iš sovietinės pavergties. 3jnga

m. Eilę metų jis praleido užsie
nio ambasadose, kaip Maskvoje,

Prieš paskyrimą į Vilnių, jis • 
dar sovietiniais laikais buvo 
lankęsis Lietuvoje. do narių metinis susirinkimas, 

kuris ieškos kelio, kaip išeiti iš 
šios kryžkelės. Turime šiame su
sirinkime dalyvauti ir Tautos

HARTFORD, CT
NAUJAS MEDICINOS 

DAKTARAS

pradžioje atliko vieną dalį iš Ros- 
sini “Stabat Mater”. Soprano 
dalį giedojo choro solistė Astra 
Butkutė. Svečias iš New Jersey -

i mo parapijos bažnyčioje Brook- 
lyne, NY, dalyvavo gana daug ti- 
Idnčiųjų. Daug kas ėjo išpažin-

* čių, kurių klausė kun. Bruno
S Kruzas. Bažnyčia buvo atitinka- - smuikininkas Julius Veblaitis,
X mai dekoruota. Is palmių lapų ir 
“ jau "katinėliais” pasipuošusios 
«■’ verbos buvo padėtos ant alto- 

riaus ir aplink jį? Pašventinus
X verbas ir po procesijos bažnyčios 

viduje, mišias laikė parapijos
i klebonas kun. Vytautas Palu-
* binskas. Jis, skaitant “Kristaus 

kančią”, kalbėjo' Kristaus žo-
v: džius, o narratoriaus pareigas
* atliko P. Palys.
* Paprastai choras Verbų sek-
± madieniais suruošdavo religinės
» muzikas koncertą. Šiemet kon- 

ceriui pasirengti nebuvo suspė-
,• ta. Bet už tai parapijos choras 

dabar pasistengė pasfrodyti dau-

vadovybė turėtų aukotojų pasi
tikėjimą ir atstovautų jų valiai. 
Tada Tautos Fondo veikla vėl

A Žydėjimo metu dab^Šumahumo * 
ir energijos parodė jo vadovybė^ 
žmonės, Aleksandras Daunys,

Atnašavimo ir Komunijos metu, 
smuiku grojo Bacho “Arrioso" ir

1 . » niCTKMIlUI 43 MdUHVS,
Aria , o m,s.ų pabaigoje - Giedraitis, Jurgis Valai’-”

Mozarto— Avė Verum .Cho- ' 1

iyaejo ^mrare M^viena kita
Kadangi pamaldos ilgiau užsi- - .

i i i i neįstengė paimti kanadiskes.tęsė, pamokslo nebuvo. Vietoje 
jo klebonas, paaiškinęs Didžio- Našią ‘•’lMtftbs Fondo veiklą 
stos savaitės pamaldų ir apeigų . tačiau lydėjfl hesėknte. Dėl Vli- 
reikšmę bei jų grožį, kvietė ga
limai gausiau tose pamaldose da
lyvauti.

Pamaldose dalyvavusieji išsi
skirstė kupini šviesios Prisikėli
mo vilties!

Bronius Nemickas

'. Al . , . r — Valstybinę skrydžių valdy-
ris, Aleksandras Vaksys Ir daug M ,arp_

utines ęjvdi,:ės avfcto nrga- 
nizacijos IKAO standartus, Lie
tuvai padeda pertvarkyti Pran- 
ėūzijosufThomson" firma. Iki 
lapkričio mėnesio pramatoma 
Vilniuje ir Klaipėdoje pastatyti 
šiuolaikinius radarus, apmokyti 
specialistus tarnautojus. Re- 

vadovybę neteisėtai pasiglemžė,.konstrukciją žadama liaigti iki 
ambicingų vyrų šutyė, kuri, pa- 1995 m. Pradžiai $12 milijonų 
sikeitus Tautos Fondo sąrangos lengvatinę paskolą Lietuvai su-

ko susilikvidavimo bendradar
biavimui su juo pasibaigus, per
nai pertvarkant Tautos Fondų, jo

Labai malonu išgirsti ar skai
tyti spaudoje apie mūsų jaunimo 
pasiryžimą siekti aukštojo moks
lo. Tai turtas ne tik jiems, bet ir 
lietuvių tautai. Tarp jų yra Linas 
Simonaitis, Algio ir Lionės 
Simonaičių sūnus.

Linas gimė 1963 m. Hartfor
de, CT. Lankė pradinę Noah 
Webster mokyklą ir Kingsvvood- 
Oxford gimnaziją, kurią l>aigė 
cum Įaudė 1981 m. birželio mėn. 
Tais pačiais metais įstojo į Yale 
universitetą ir baigė 1984 m., įsi
gydamas fiziko laipsnį. Tačiau 
apsigalvojęs, kad fiziko darbas 
jam nebus prie širdies — pakeitė 
šaką. Įstojo į medicinos mokyk
lą, University <>f Maryland, Bal- 
timorėje.

Baigęs ir gavęs daktaro laipsnį 
1992 m. gegužės 27 d-. Linas pa
sirinko vidaus ligų specialybę. 
Dabar, kaip rezidentas, gilinasi 
Medical Center Hospital of Ver- 
mont, Burlington,Vermonte.
4 Linas nuo mažų dienų dalyva
vo lietuviškoje veikloje: lankė ir 
baigė Hartfordo šeštadieninę 
mokyklą, šoko tautinius šokius 
“Berželio" grupėje, priklausė 
Hartfordo skautams. Dalyvavo 
lituanistikos seminaruose Ame
rikoje ir Lietuvoje.

Linas-wryh Lietuvą ir jau tris 
kartus tėti lankėsi. Šiuo metu vėl 
planuoja nuvykti ir tam tikrą lai
kų padirbėti.- lg S-tis

Jaunučių krepšinio pirme
nybės įvyks balandžio 24-25 die
nomis, Detroite, MI. Pirmeny
bes vykdo Detroito LSK Kovas.

Jonas Žadeilds, ilgametis 
“Draugo” dienraščio Ateitininkų 
skyriaus redaktorius, po sunkios 
ligos mirė kovo 17 d. Chicagoje, 
sulaukęs 76 metų. Amerikoje iš
gyveno 42 metus. Buvo kilęs iš 
Žemaitijos, baigęs Kražių gim
naziją. Palaidotas kovo 20 d. Šv. 
Kazimiero kapinėse Chicagoje. 
Veikė įvairiose organizacijose, 
bet daugiausia dėmesio skyrė 
savo redaguojamam ateitininkų 
skyriui “Draugo” dienraštyje.

Antanas Kutka, buvęs Lietu
vos karo aviacijos majoras, mirė 
vasario 9 d. Sydnėjuje. Velionis 
buvo gimęs 1889 m. Vyžuonių 
vals., Utenos apsk. Nuo 1937 m. 
buvo karo aviacijos vyriausiasis 
instruktorius. Nuo 1927 m. iki 
1940 m. be jokios rimtesnės ava
rijos atliko 7,500 skridimų, ore 
išbuvo apie 1,750 valandų. Šalia 
darbą aviacijoje, “Aušros” ber
niukų gimnazijoje dėstė karinį 
parengimą.

— Ieško giminių, gyvenančių 
JAV. Vitas ir Eugenija Kulbokai, 
gyvenantys Lietuvoje, ieško sa
vo giminių, gyvenančių JAV: 
Vito motinos, pavardė Žuran- 
sky; Eugenijos dėdės Jurgio 
Kvedaravičiaus arba jo palikuo-

tis. Jie patys arba žinantieji apie 
čia minimus asmenis prašomi ra
šyti: Vitas ir Eugenija Kulbokai, 
Jungėnų paštas, Trakiškių kai
mas, Marijampolės rajonas, 
Lithuania. (sk)



JAV LB EUZABETHO 
APYLINKĖS VASARIO 16 D.

MINĖJIMO METU 
SURINKTOS AUKOS

$300 — Albinas Stukas, Geno
vaitė ir Kazys Trečiokai.

$200 — Uršulė Maceiko- 
nienė.

$150 — Dalia ir Rimantas 
Bitėnai, Ona ir Vaclovas Budni
kai, Irena ir Julius Veblaičiai.

$100 — Kazys Čiurlys, Bronė 
Lukas, Veronika Misiūnienė, 
Birutė ir Antanas Pociai, Elena 
Šeštokienė.

$75 — Vanda ir Alfonsas Jar- 
mai, Albina Normantienė.

$50 — Adelė Bartienė, Ieva 
Byla, Rasa ir Juozas Juškai, Eu
genija ir Kazys Kaspariūnai, An
gelė Kiaušaitė, Milda ir Algis 
Kvedarai, Ona Linartienė, Gi- 
landa ir Kazys Matoniai, Monika 
ir Jonas Ramanauskai, Bruno Ši
las, Julija ir Stasys Vaičiūnai.

$40 — Raimondas G raudy s, 
Valerija Janavičienė, Jonas Ka- 
sauskas, Elena Raudienė, Da
nielius Švenčiūnas.

$35 — Ema ir Antanas 
Gražuliai.

$20 — Leonas Morkūnas, Ka
zys Šipaila, Jokūbas Stukas.

$25 — Genovaitė ir Henrikas' 
Bitėnai. L

$20 — Nijolė ir Vladas Audė
nai, Kotryna Grandys, Agota 
Gurskienė, Meilė ir Jonas Iva- 
šauskai, Leonardas Šimkus, Ba
lys Vyliaudas.

$15 — Vilūnė ir Arūnas 
Bitėnai

$10 — Vincas Kudirka, Elz
bieta Kudirkienė, Antanas 
Strazdas.

Iš viso suaukota 2,965.00 do
lerių.

GAUTOS AUKOS APPLE 
STIPENDIJOMS 1993 M. 
VASAROS SEMINARUS 

LANKANTIEMS LIETUVOS 
MOKYTOJAMS 

Elizabetho apylinkė

$200 — Americans for an In- 
dependent Lithuania (AIL) (Lo
reta Stukas).

$100 — Ona ir Vaclovas Bud
nikas, Bemard Covalesky, Ray 
Didžbalis, Newarko LB apylin
kė (Dana Rogers), Bruno Šilas, 
dr. Darius Slavinskas, Geno
vaitė ir Kazys Trečiokai.

$50 — Ieva Byla.
$40 — Albinas Stukas.
$20 — Valerija Janavičienė,

Deimantinė Vasario 16 
sukaktis

Lietuvos nepriklausomybės 
deimantinis 75 metų jubiliejus 
Elizabethe paminėtas vasario 14 
d. Mišios vyko lietuvių Šv. Petro 
ir Pauliaus bažnyčioje. Jų metu 
klebonas Alfredas Žemeilds pri
siminė šių svarbią Lietuvos die
ną. Mišių metu J. S. Bacho Ario- 
so smuiku atliko Julius Veblaitis, 
vargonais palydėjo Eric Hough- 
ton.

Pirmininko žodis

Tuojau po pamaldų iš baž
nyčios persikėlėme j parapijos 
salę. Netrukus visi dalyviai su
giedojo Lietuvos himną. Mi
nėjimą atidarė LB Elizabeth 
apylinkės pirm. Julius Veblaitis. 
Jis padarė trumpą Lietuvos įvy
kių santrauką, bet daugiau 
kalbėjo apie prezidento rinki-

Bronė Lukas, Irene ir Mikas Ma
cys, Regina ir Valentinas Moli
niai, Veronica Misiūnas, Celeste 
Šiultė.

Iš viso — $1,110.00.

mus Lietuvoje, kartu išreikšda
mas ir bendrą Amerikos lietuvių ’* 
rūpestį ir nerimą dėl tolimesnės 
krašto ateities. Ar dabartinis par
lamentas, atėjus sunkiai valan
dai, sugebės atsispirti? Ar jis 
paklus ir nusilenks jėgai, jei tai 
pajus iš Rytų kaimyno? Ar Lietu
va vėl bus įstumta į raudonąjį 
soclagerio liūną? Tokie ir pa
našūs klausimai vis neduoda ra
mybės mums, užjūrio lietu
viams.

Kalba gen. konsulas
Lietuvos generalinis konsulas 

dr. Linas Kučinskas pasisakė, 
kad jis šiom pareigom buvo pa
skirtas Vytauto Landsbergio vy
riausybės, o po rinkimų grįžo į 
Vilnių ir prezidento Algirdo Bra
zausko parėdymu vėl buvo pa
tvirtintas konsulo darbui New

(nukelta į 7 psl.) 

'rssESŪ’ 
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA A VENŲ E
(Cor. 77th Street)

Woodhaven, N. Y. 11421 
WE DELIVER

V Tel.: 296 - 4130 J

SKELBIMŲ TAISYKLĖS DARBININKE
DARBININKAS pasilieka teisę atsisakyti spausdinti 

skelbimus, kurie, mūsų nuomone, netarnauja bend
ram skaitytojų labui. Taip pat nebus dedami skelbi
mai, kurie turės arba pornografinį pobūdį, arba tikslą 
suklaidinti, arba einantys prieš skaitytojų interesus.

Užuojautų ir skelbimų reikalais, norint paskelbti, 
ar sustabdyti, arba norint sužinoti kainas ir kt.,prašo
ma skambinti DARBININKO administracijai nuo pir
madienio iki penktadienio tel.: 718 827-1351 9 v, r, 
— 4:30 v. v.

LIETUVIŠKA KOMPANIJA IŠ CHICAGO

♦ atlanta IMPORT EXPORT 
Trumpiausias kelias į Lietuvą 
SIUNTINIAI | LIETUVA

SIUNTINIAI PRISTATOMI Į NAMUS
NEWYORKE, KREIPKITĖS į MOŠŲ ATSTOVĄ

TEL. (718) 441-4414 
85 - 17 101 ST.

Richmond Hill, NY 11418
IŠ TOLIAU, SKAMBINKITE NEMOKAMU TEL 

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

Nereikia persėdimu. Kainos žemos.
PRANEŠIMAS

RYGA!
American Trans Air 
patogiausias kelias j 
Rygą ir Baltijos 
valstybes.
Jau dabar planuokite 
savo atostogas ir biznio 
keliones. Latvija — 
vartai į Baltijos kraštus! 
Taip pat galite padaryti 
rezervacijas savo 
draugams ir giminėms, 
kurie nori jus aplankyti:

Nuo:

$380
*kelionė į vieną pusę 

perkant ten ir atgal

Niekas negali duoti 
geresnio pasiūlymo.
Žema kaina. Lengva 
išsiaiškinti; 
nusipirkti

lengva

Dainai

Patyrimas
American Trans Air 
turi didelę patirtį, nes 
per 20 metu aptarnavo 
milijonus keleivią, 
skrendančiu į visus 
pasaulio kraštus. Mes 
puikiai suprantame, ko 
tikisi keleivis iš 
tarptautinės oro linijos.

Pradedant š.m. birželio 2 
d.z kelionės į Rygą ir 
Baltijos kraštus bus 
patogesnės ir pigesnės. 
American Trans Air - 
vienintelė tiesioginė oro 
linija iš JAV-biv į Baltijos 
kraštus.

šventė
Nepamirškite 
planus įtraukt Rygos,

♦kur
Dainų

vasaros

į .

IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IŠ NEW YORK.

AMERICAN TRANS AIR
Bilietus būtina įsigyti iki š.m. gegužės 15 d. 

Skambinkite ŠIANDIEN ir užsitikrinkite kelionės datas.
1-800-382-5892

Arba kreipkitės į savo kelioniŲ agentą. s
Kelionė vieną pusę perkant ten ir atgal. Bilietai galioja nuo birželio 1 d. ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 dieną prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mokestis, muito ir imigracijos 
mokesčiai į kainą nejskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, $1.45 
agrikultūrai.

________________________ © atlanta import exfort, isss

BALTIC
TOURS

Rugpjūčio 31 d. - rugsėjo 15 d. 
organizuojama piligriminė kelionėj Lietuvą Popiežiaus Jono 
Pauliaus II lankymosi Lietuvoje proga.

Ekskursiją organizuoja:’
Kun. A. Contons 
St. Peter's Church 
50 Orton - Marotta Way 
So. Boston, MA 02127 
Tel.: 617 268-0353

Kun. f. Rikteraitis
Saint Andrevv Church 
396 Church Street 
P.O. BOX 515 
New Britain, CT 06050 
Tek: 203 224-0341

Visų piligrimų pavardės bus surašytos 10 pėdų kryžiuje, 
atvežtame iš JAV ir įtvirtintame Kryžių Kalne, prie Šiaulių.

Po piligrimines kelionės išvykstama į atostoginę ke
lionę -dvi paros eruise laivu Helsinkis-Stockholmas ir atgal, 
ir dvi paros puikiame Stockholmo viešbutyje.

Bendra kaina, įskaitant maistą yra $2549. Kambarys 
vienam - priedas $299. Depozitas $300 turi būti įneštas iki 
balandžio 30,1993, dėl limituoto lėktuvo bilietų skaičiaus.

Kelionės reikalus tvarko:
• ALGIS MITKUS

BALTIC TOURS 
77 Oak SI., Sulte 4 

Newtown, MA 02164 
TeL: 617 965-8080, FAX 617 332-7781»«-------------------------------

() |dedu savo $300 depositq.

Mano kambario draugas bus............. ..............

() Aš norėčiau kambario vienam ($299)

() Prašau suorganizuoti skrydį iki JFK iš (miestas).

Mano vardas...................................Telefonas.....

Adresas.

City. State. Z1P.



POSĖDŽIAVO JAV LB 
KULTŪROS TARYBA

JAV LB Krašto valdybos Kul
tūros taryba posėdžiavo kovo 20 
d. dail. Aleksandros Kašubienės 
bute, Manhattane. Kultūros ta
rybos pirmininke Krašto valdyba 
buvo paskyrusi Audronę 
Misiūnienę, bet ji išvyko ilges
niam laikui į Lietuvą. Savo vie
ton buvo palikusi Vytautą Voler- 

", tą, bet ir šis pasitraukė iš tų pa
reigų. Dabar iniciatyvos ėmėsi 

. pats LB Krašto valdybos pirmi
ninkas Vytas Maciūnas, sukvietė 

“ šį posėdį ir jam pirmininkavo.
Jame dalyvavo Aleksandra Kašu- 
bienė, Dalia Bajorūnaitė, Haris 
Perlšteinas, Aldona Macke
vičienė, Laima Sileikytė-Hood. 
Taip pat buvo pakviesta Lietuvių 
Tautinių šokių instituto pirmi
ninkė Dalia Dzildenė, iš Hart
fordo, ir Paulius Jurkus.

Kalbėta apie ateities veiklos 
organizavimą, premijų šventę, į 
ką Kultūros Taryba turi daugiau 
dėmesio kreipti, kas jai privalu 
organizuoti. Kad tie klausimai 
pasidarytų aiškesni ir kad jie 
būtų tiksliau sprendžiami, Pau
lius Jurkus pažadėjo surinkti 
medžiagą apie tai, kokie 
Kultūros Tarybos nuostatai buvo 
paskelbti anksčiau, kokios buvo 
skiriamos premijos ir kokiu 
būdu. Tai būtų Kultūros Tary
bos veiklos statutas, kuris 
padėtų išvengti dabar pasitai
kančių nesklandumų.

BALFo Direktoriui ir
New Yorko Skyriaus Pirmininkui 

A.tA.
VINCUI PADVARIEČIUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo 
dukrai, BALFo direktorei Reginai Ridikie- 
nei su šeima ir visiems artimiesiems.

BENDRO AMERIKOS 
LIETUVIŲ ŠALPOS FONDO 
Centro Valdyba ir Direktoriai

A.t A.
MINDAUGUI JURIUI 

tragiškai žuvus, jo tėvelius Živilę ir Zenoną 
Jurius, taip pat ir jo sesutes Daivą ir Viliją 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ona ir Kęstutis Miklai

Lietuvos Kariuomenės Majorui 

A.tA.
LEONUI VIRBICKUI

mirus, jo žmoną Mariją ir visus šeimos 
narius jų liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Jonas ir Arianė Bortkevičiai

Savanoriui Kūrėjui 

A.t A.
Mjr. LEONUI VIRBICKUI

St. Petersburge mirus, jo žmoną Mariją, sūnų 
Vyt| su Seimo ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Donata ir Alfonsas Samušiai 
Andželė ir Petras Petraičiai

A.tA.
EMILIJAI SANDANAVIČIENEI

mirus, jos dukroms Irenai ir Marytei, sūnui 
Petrui ir visiems artimiesiems reiškiu gilią 
užuojautą. . .

Romualdas Kisielius

A. t A.
EMILIJAI SANDANAVIČIENEI
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame 
Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyk
los vedėją Marytę Sandanavičiūtę-Newsom, 
jos šeimą ir kitus artimuosius.

Los Angeles Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos 
mokytojai, mokiniai ir 
mokinių tėvai

Plačiau kalbėta tema, kad Lie
tuva turi geriau pažinti išeiviją. 
Tad reikia pagaminti vaizdajuos
čių apie lietuvių gyvenimą Ame
rikoje ir jas persiųsti į Lietuvą. 
Pats Krašto valdybos pirminin
kas Vytas Maciūnas yra pasiutęs 
organizuoti ar vieną ilgesnę vaiz
dajuostę ar kelias trumpesnes 
apie konkrečius išeivių žygius, 
dainų, šokių, šventes, kongre
sus, muziejus ir t. L Sį projektą 
jis vystys toliau.

Jis taip pat iškėlė mintį, kad 
Philadelphijos lietuviai turėtų 
pagaminti vaizdajuostę apie ra
šytoją Vincą Krėvę, kuris ten il
gai gyveno ir mirė. Ten buvo ir 
palaidotas. Dabar jo palaikai 
pervežti į Lietuvą. Prie tos ame
rikietiškos dalies reikėtų dar pri
jungti svarbesnius momentus ir 
iš jo viso gyvenimo. Žinoma, jei 
tai šitose sąlygose įmanoma. Prie 
šio projekto pirm. Maciūnas 
žada atsidėjęs dirbti.

Ilgai nagrinėta klausimas, ar 
įmanoma iš Lietuvos atsikviesti 
berniukų “Ąžuoliukų” chorą. To 
choro ilgametis dirigentas bei 
vadovas buvo Haris Perlštei
nas. Išnagrinėjus visas galimy
bes, atrodo, kad šiuo metu choro 
pakviesti neįmanoma dėl galimų 
per didelių išlaidų. Reikia ieško
ti amerikiečių institucijų, kurios 
pakviestų chorą, nes jis yra 

pasižymėjęs, plačiai koncertavęs 
Europoje. ,

Kultūros Taryba jau yra 
pradėjusi parengiamuosius dar
bus vienam elektroninės čeki 
muzikos koncertui, apie kurį bus 
paskelbta vėliau.

Kultūros Tarybos veikla vėl iš
judinta, supažindinta, ką šioje 
srityje yra padaręs LB Krašto 
valdybos pirmininkas Vytas Ma
ciūnas. Jis dabar rūpinasi gauti 
lėšų premijoms. Premijų šventė 
įvyks rudenį. Ji bus rengiama 
Kultūros Židinyje Brooklyne, ją 
globoja ir jai talkina LB NY apy
gardos valdyba.

Kultūros Tarybos veikla yra 
labai svarbi. Ji palaikė išeivijos 
lietuvių kultūrinį gyvenimą, or
ganizavo jį, skirdama premijas, 
atkreipė visuomenės dėmesį, 
kad labai svarbu yra išlaikyti ir 
puoselėti savo tautinę kultūrą. 
Būtų didelis nuostolis, jei išeivi
jos kultūriniam gyvenimui vi
suomenė nebeskirtų savo dėme- 
šio u- savo premijų.

Atrodo, kad iki kadencijos 
galo šiai Tarybai vadovaus pats 
LB Krašto Valdybos pirminin
kas. ,(p.j.)

— 900 tūkstančių lietuviškų 
pasų jau išrašyta Lietuvoje. 
Planuojama, kad greitu laiku 
bus žinomas ir milijoninis šio do
kumento savininkas. Sovietinio 
pavyzdžio pasai galios iki šių 
metų liepos 2 d.

Mirė poetas -V 
Viktoras Simaitis

Kovo 26 d., sulaukęs 75 metų, 
mirė poetas Viktoras Simaitis, 
autorius dainos “Kaip aras 
pašautas ir blaškomas vėjo”. Pa
skutiniu laiku gyveno Sawyer, 
MI, ank§cTžu gyveno Chicagojė'. 
Buvo ^Anęs Ožnugario kaime, 
Batakių vals., Tauragės aps. Pa
laidotas kovo 29 d. Sv. Kazimie
ro kapinėse Chicagojė. Jis buvo 
brolis dr. Vlado, visuomenės

New Jersey gubernatorius Jim Florio tarp lietuvių. Gubernatorius kalbasi su Algiu 
Gudaičiu apie “Žalgirio” krepšinio komandos būsimas rungtynes New Jersey šią vasarą. 
Nuotr. Valentino Raugo

ELIZABETH, N.J.

(atkelta iš 6 psl.)
Yorke. Jis pabrėžė, kad rinkimai 
buvo laisvi ir demokratiški, ir pa
tikino, kad Lietuvai sugrįžti į 
Maskvos glėbį yra neįmanoma. 
Tačiau, nepaisant to, kas mums 
patinka ar nepatinka, mes visi 
turim dirbti Lietuvos gerovei, 
nes dabar jai reikalingas visų lie
tuvių susiklausymas ir konkreti 
pagalba.

veikėjo, gyvenusio Chicagojė, ir 
taip pat Antano; abu jau mirę.

Viktoras Šimaitis eilėraščius 
rašė nuo pat gimnazijos dienų, 

* spausdiriopėriodikoje. Nemažai 
rašė eilėraščių vaikams. Būtų 
gera, kad giminės ir kiti artimieji 
sudarytų jo eilėraščių rinkinį ir 
išleistų, nes vėliau visas paliki
mas išsibarstys ir dings.

Po jo kalbos susirinkusieji jam 
pateikė įvairių klausimų: apie 
dar tebesančią dalį okupacinės 
kariuomenės, pilietybės ir nuo
savybės atgavimo įstatymus, lie
tuviškos mafijos ir spekuliantų 
veikimą bei plėšikavimą Lietu
voje ir t.t.

Į visus šiuos klausimus gauti 
gana išsamūs atsakymai. Konsu
lo kalba tęsėsi 40 minučių. Jis 
kalbėjo ramiai,nuosekliai,galima 
sakyti^ lyg profesorius savo klau
sytojams, be jokios retorikos 
puošmenų.

Prieš meninę programą pasi
rodė du Maironio šeštadieninės 
mokyklos mokiniai, broliai Aistis 
ir Kovas Juškai. Jie paskaitė po 
vieną lietuvišką eilėraštuką.

Meninė dalis
Meninę dalį smuiku atliko Ju

lijus Vęblaitis^ pagrodamas po 
vieną Beethoveno, Schuberto ir 
Gossecko kūrinį. Jis taip pat pa- 
smuikavo ir mūsų didžiojo varpi
ninko dr. Vinco Kudirkos sukur
tus valsą ir Dėdienės polką, o

LB NY APYGARDOS POSĖDIS
LB New Yorko apygardos po

sėdis įvyko kovo 31 d., trečia
dienį, Kultūros Židinio posėdžių 
menėje.

Apygardos valdybos sekretorė 
Malvina Klivečkienė perskaitė 
praeito susirinkimo protokolą. 
Pirmininkas Kęstutis Miklas 
painformavo, kaip sekasi dviem 
Kauno Technologijos universite
to profesoriams, stažuojantiems 
Farmingdale universitete. Uni
versitetas duoda jiems tik butą, 
bet už maistą reikia patiems 
mokėti. Reikia ir šiaip išlaidom. 
Tam pinigų duoda Lietuvių 
Bendruomenė. Dabar Tautos 
Fondas davė 1000 dol. jų išlaiky
mui.

Plačiau kalbėta apie Vasario 
16 minėjimų, jo eigą, išlaidas, 
pajamas. Rengėjai dar nėra pa
rengę galutinės apyskaitos. Kaip 
buvo skelbta, minėjimą rengia 
trys organizacijos: Lietuvių Bend
ruomenės apygardos valdyba, 
Tautos Fondas, Amerikos Lietu
vių Tarybos Nevv Yorko skyrius. 
Pirmininkauja iš eilės. Šiemet 
pirmininkavo LB apygardos val
dyba.

Painformuota apie Aleksandro 
Abišalos viešnagę Nevv Yorke, jo 
atsilankymų Kultūros Židinyje ir 
jo pranešimų apie padėtį Lietu
voje. Jį buvo pakvietusi LB apy
gardos valdyba.

Kęstutis Miklas kovo 26-27 
dienomis lankėsi Chicagojė, kur 
dalyvavo JAV LB apygardų pir
mininkų suvažiavime ir taip pat 
metiniame Lietuvių Fondo su
važiavime.

Jis trumpai papasakojo apie 
pirmininkų suvažiavimą, kuria
me plačiai išsikalbėta svarbiais 
Lietuvių Bendruomenės veiklos 
klausimais, jis taip pat papasako
jo ir apie Amerikos ambasado
riaus Lietuvai Darryl Johnson 

pabaigai — Aleksandro Kača- 
nausko lopšinę.

Beje, salėje buvo ir Vinco Ku
dirkos dukterėčia, poetė Kotry
na Grigaitytė-Graudienė su savo 
sūnumi Raimundu.

Fortepijonu palydėjo gydyto
jas Michael Yudd-Jucevičius, 
kuris neseniai iš Lietuvos atsi
vežė vienerių metų našlaitį Jo
nuką ir jį įsūnijęs augina. Dr. 
Yudd yra gabus akordeonistas ir 
geras pianistas. Jis rūpinasi ir 
stengiasi siųsti vaistus ir medici
nos įrankius Lietuvos ligo
ninėm.

Iš 45 susirinkusių šeimų aukų 
buvo surinkta $2,965. Daugiau
sia teko Lietuvių Bendruome
nei. Jas tvarkingai surinko Ri
mantas Bitėnas ir Rasa Juškienė. 
Po minėjimo vyko bendri užkan
džiai apatinėje salėje, kur pa
bendrauta su konsulu Linu Ku
činsku. Užkandžius paruošė Ra
sa Juškienė, Dalia Bitėnienė ir 
Vilūne Bitėnienė.

Julius Veblaitis

susitikimus su apygardų pirmi
ninkais ir su kitais lietuviais.

Apie ambasadoriausjohnsono 
vizitą rašoma šios laidos pirma
me puslapyje.

Iždininkas Linas Šidlauskas 
pranešė apie dabartinį iždo 
stovį. Plačiau kalbėta apie atsto
vų metinį susirinkimą-suvažiavi- 
mą, kuris rengiamas balandžio 
24 d. Kultūros Židinio pirmojo 
aukšto patalpose. Suvažiavimo 
registracija bus 9:30 vai. r., po
sėdis prasidės 10 vai. Tikimasi, 
kad suvažiavimo darbai baigsis 
apie 1 vai.

JAV LB nuostatai reikalauja, 
kad tokie suvažiavimai būtų šau
kiami kasmet. Jų tikslas išsi
kalbėti, susipažinti su apylinkių 
veikla, surinkti narių mokesčius.

Trumpai prisiminti ir ateities 
darbai. Birželio 13 d. rengiamas 
Baisiojo birželio minėjimas. 
Svarstyta to minėjimo progra
ma. Prisiminta ir politinė konfe
rencija, kuri organizuojama Wa- 
shingtone birželio ar rugpjūčio 
mėnesį.

Šiemet sueina 60 metų nuo Da
riaus ir Girėno skrydžio. Anks
čiau buvo skelbiama, kad iš Lie
tuvos atskris lėktuvas, panašus į 
Lituaniką, bet dabar paaiškėjo, 
kad ir Lietuvoje ir čia nedaug 
kas daroma. Lietuvoje lakūnų 
skrydis bus plačiai paminėtas 
miestuose ir kaimuose. Skridi
mo per Atlantą nesuorganizavo, 
nebus tokio skrydžio ir iš Ameri
kos į Lietuvą.

Rudenį Kultūros Židinyje 
rengiama kultūros šventė — 
premijų įteikimas. Jis bus 
rugsėjo ar spalio mėnesį.

Kitas LB apygardos posėdis 
kviečiamas gegužės 5 d.

(P-j.)



DARBININKAS

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

Atvelykio popietės, kuri jau 
buvo virtusi tradicija, LMK Fe
deracijos New Yorko klubas šie
met nerengia. Tai praneša klubo 
pirmininkė Marija Žukauskienė.

Poeto Leonardo Žitkaus 
eilėraščių rinkinys vaikams “Su 
tėvelio kepure” išeina Lietuvo
je. Leidžia “Vyturio” leidykla. 
Knygos pirmoji laida buvo pasi
rodžiusi dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais.

Literatūros šventė, turėjusi 
įvykti kovo 27 d. Philadelphijo- 
je, susirgus abiem laureatam, 
buvo atšaukta. Dabar toji šventė 
bus gegužės 8 d., šeštadienį, 
Philadelphijos lietuvių kultūros 
centre, 2715 E. Allegheny Avė. 
Pradžia 5 v. popiet. Šventę ren
gia Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba, talkinant Philadelphi
jos kultūros centro valdybai. Pir
moje dalyje bus pagerbti laurea
tai — rašytojai Kostas Ostraus
kas ir Vytautas Volertas, laimėję 
1991 metų premijas už grožinę 
literatūrą. Premijų mecenatas 
— Lietuvių Fondas. Premija — 
1000 dol. Bus pakalbėta apie jų 
kūrybą, o jie patys paskaitys iš
traukų iš premijuotų veikalų. 
Antroje dalyje dainuos solistė 
Rasa Krokytė-Veselldenė, piani
nu ją palydės Angelė Kaulinytė. 
Po programos kavutė.

Velykų pamaldos 
lietuvių bažnyčiose

Apreiškimo parapijos bažny
čioje Brooklyne išpažinčių bus 
klausoma Didįjį Šeštadienį nuo 
4 vai. iki 6 vai. Prisikėlimas Ve
lykų rytą 6:30 v.

V. Atsimainymo parapijos 
bažnyčioje Maspethe: išpažinčių 
klausoma Did. Šeštadienį nuo 4 
vai. iki 5 vai. popiet. Prisikėli
mas Velykų rytą 7 vai.

Aušros Vartų bažnyčioje New 
Yorke Prisikėlimo mišios Velykų 
rytą 9 v.

KUN. STASYS RAILA JUBILIATAS
60 metų kunigystės sukaktis bus minima 

1993 m. balandžio 25 d., sekmadienį.
Padėkos mišios aukojamos 11 vai. Apreiškimo 

parapijos bažnyčioje,
259 N. 5th Street, Brooklyn, NY 11211 

Pagerbimo banketas tuoj po sumos Apreiškimo 
parapijos didžiojoje salėje.

Minėjimą globoja kun. Vytautas Palubinskas, 
klebonas, ir Apreiškimo parapija.

Užsisakykite sau vietą bankete iki 
balandžio 19 d. Tel.(718)387-2111

Rašykite:
Kun. Railos Jubiliejui Rengti Komitetas,

259 N. 5th St., Brooklyn, NY 11211. 
Auka $20.00.

KRJR Komitetas
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TRANSPAK praneša:
BfeAS VELYKINIAI MAISTO SIUNTINIAI:

55 svarai (vairaus maisto $98.
22 svarai įvairaus maisto $65.

Ąįį&į&y 22 svarai mėsos gaminių $98.
45 svarai (vairaus maisto be mėsos $75.

Mažas, bet vertingas: kava, arbata, kakava, apelsinų koncen
tratas, aliejus, mėsos koncervai, vitaminai - tik $35.

Visi gaminiai sudaryti iš užsienietiškų produktų, 
išskyrus rūkytas dešras ir sūri.

Pinigai pervedami doleriais.
Konteineriai išsiunčiami kas savaitę.

Siųskite per seniausią persiuntimo (Lietuvą ištaigą.
Daugiausia siuntinių ( Lietuvą siunčiama per TRANSPAK.

Skubius siuntinius siunčiame AIR CARGO.
TRANSPAK, 2638 W. 69th ST.

CNcogo, IL 60629, tol. 312 436-7772

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

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

Darius R&meza, Dartmouth 
kolegijos studentas, konkurso 
keliu buvo parinktas šį semestrą 
dirbti internu Baltuosiuose 
Rūmuose Washingtone. Darius 
yra Evaldo ir Virgilijos Remezų 
sūnus, užaugęs New Yorke ir ak
tyviai dalyvavęs lietuvių gyveni
me.

Prel. Juozas Antanavičius, 
Panevėžio katedros klebonas, 
buvo atvykęs į Ameriką ir čia 
pravedė keliose parapijos reko
lekcijas. Grįždamas į Lietuvą, 
buvo sustojęs Apreiškimo para
pijos klebonijoje. Atsilankė Lie
tuvių Religinėje Šalpoje ir pran
ciškonų vienuolyne. Į Lietuvą 
išskrido kovo 31 d.

Rūta Žuklytė, akių gydytoja, 
yra atvykusi iš Lietuvos pasito
bulinti savo profesijoje. Dr. Li
no Sidrio globojama, ji stažavosi 
vienoje ligoninėje Chicagoje, 
paskui Toronte. Dabar atvyko į 
New Yorką ir čia stažuojasi pres- 
biterijonų ligoninėje Manhatta- 
ne. Porą savaičių ji gyveno Anta
no Matulaičio namuose, dabar 
išsikėlė į New Jersey, prie Wa- 
shingtono tilto, iš kur jai bus 
arčiau į ligoninę. ,--------

Dail. Kazimieras Zoromskis 
Lietuvoje kovo 4 d. paminėjo 
savo amžiaus 80 metų sukaktį. 
Ta proga jo apžvalginė kūrybos 
paroda buvo surengta šiuolaiki
nio meno centre. Parodos apra
šymas su nuotraukomis buvo at- 
spaudintas “Gimtajame krašte”. 
Ten dailininkas pristatomas kaip 
vienas žymiausių pasaulio daili
ninkų, kurio kūriniai yra visuose 
garsiausiuose pasaulio meno 
muziejuose. Kadaise dail. Žo- 
romslds gyveno New Yorke, į 
Lietuvą grįžo 1986 m. birželio 
mėn.

Lietuvos radijas iš Vilniaus 
girdimas 9 v.v. 11750 dažniu, 
arba 25 m. banga.

Skaitytojai, kurie iki ba
landžio 1 d. atsiliepė į naujų 
skaitytojų vajų, ir kurie dar ne
buvo paskelbti: V. Nakutavičius, 
Fishkill, NY; Marcella Laurec- 
kas, Waterbury, CT; Helen Ma
tulionis, Maspeth, NY; J. Gim
butas, Arlington, MA; V. Taras- 
ka, Wickliffe, OH; Marie Gou- 
da, Rockville Ctr., NJ; J. ir N. 
Dėdinas, West Chester, PA; V. 
Banevičius, Phila., PA; Ona Ta
raila, Worcester, MA; A. J. Mik
nius, NYC, NY; D. Miniotas, 
Chester, CT; Anna Skurdenis, 
Brooklyn, NY; A. Dumbra, Sagi- 
naw, MI; Elena Miknius, New 
London, CT. Jie visi atsiuntė pa
vardes savo draugų ar pažįsta
mų, kurie Darbininko dar ne
skaito. Jiems siusime 5 numerius 
nemokamai susipažinimui. Bus 
pasiųstas ir laiškas nurodant, kas 
jų pavardes atsiuntė administra
cijai. Kviečiame visus skaityto
jus į talką: atsiųskite pavardes tų 
pažįstamų, kurie Darbininko 
neskaito; jie nemokamai gaus 5 
numerius susipažinimui.

Valstybinis Lietuvos meno ar
chyvas iš Amerikos gavo nepilną 
Lietuvių Enciklopediją. Trūksta 
šių tomų: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
11 ir 12. Kas turėtų liekamus 
tuos tomus ir galėtų padovanoti 
šiam archyvui, prašom susirišti 
su Vitalių Žukausku: 88-59 75 
St., Woodhaven, NY, 11421, 
tel. 718 296-5907. Jis palaiko 
glaudesnius ryšius su šiuo archy
vu ir suteiks pilną informaciją.

Emilija Sandanavičienė, gy
venusi Apreiškimo bažnyčios ar
tumoje, kovo 31 d. buvo rasta 
mirusi savo bute. Mirti galėjo 
net kovo 27 d., nes sekmadienį 
jos nebuvo bažnyčioje. Palaidota 
balandžio 3 d. iš Apreiškimo 
bažnyčios Sv. Karolio kapuose, 
kur palaidotas jos vyras Stanislo
vas Sandanavičius, miręs maž
daug prieš 25 metus. Velionė ak
tyviai reiškėsi Apreiškimo para
pijoje, priklausė LB pirmai apy
linkei, Lietuvos Vyčių 41 kuo
pai. Jos mergautinė pavardė 
buvo Tamkevičiūtė, dabartinio 
Lietuvos vyskupo Sigito Tamke- 
vičiaus tolima giminaitė. Jos bro
lis iš Alytaus neseniai ją buvo 
aplankęs. Liko dukros: Irena ir 
Marytė su šeimomis ir sūnus 
Petras. Marytė ir Petras gyvena 
Los Angeles.

Kazys Beleckis, Richmond 
Hill, NY, kaip kasmet, taip ir šie*- 
met, atskubėjo Darbininkui į pa
galbą su didesne auka. Jis užsi
mokėjo prenumeratą, atsiųsda
mas 80 dol. čekį. Dosniam nuo
latiniam rėmėjui nuoširdžiai 
dėkojame.

American Trans Air, Ine. 
birželio 2 pradės skrydžius iš-; 
New Yorko tiesiai į Rygą. Ši- 
kompanija skraido po visą pa-; 
šaulį nuo 1973 metų. Ji žinoma: 
kaip didžiausia Charter kompa-j 
nija, bet turi ir tvarkaraščiu nu
matytus skrydžius. Šiuo metu 
ji vartoja lėktuvus: Lockheed 
L-1011, Boeing 757 ir Boeing. 
727. Žiūr. American Tran.s Air- 
skelbimą 6-tam puslapyje.

English speaking, live-in 
housekeeper needed for family 
with two children. Five days a 
week. Salary $250. Call 718 - 
296-2688. Ask for Ms. Joanna.

(sk.į

TRANSPAK firma praneša, 
kad CONNECTTCUT valstijos 
tautiečiai gali siųsti per p. a. Ust- 
janauskienos įstaigą COSMOS 
INTERNATIONAL, W. Hart
ford, CT. Telef. 203 232-66G

VELYKŲ STALUI LIETUVO
JE SIŪLOME 3 žąsis (20 svarų),c 
palendvica 2 kg, rūkytos dešros 
3 kg, alyva iš Amerikos 64 oz., 
8 o’clock coffee 39 oz., aspirinas 
250et., butelis šampano ir bute-* 
lis prancūziško vyno—su prista
tymu į namus $100, “ŽAIBAS”, 
9525 SO. 79th AVE„ HICKO- 
RY HILLS, IL 60457. TEL. 708 
430-8090.

Lietuvos nepriklausomybės šventėje su New Jersey gubernatoriumi: iš k.: dr. Robertas 
Samalavičius, gubernatorius Jim F!orio, dr. Daumantas Kavoliūnas ir dr. Rimantas 
Karalius. Daktarai yra atvykę iš Lietuvos kartu dirbti su Deborah Heart Foundation 
Lietuvos vaikų naudai. Nuotr. Valentino Raugo

RUOŠIAMASI LIETUVIŲ SPORTO
ŽAIDYNĖMS NEW YORKE

Šiaurinės Amerikos lietuvių 
sporto 43-ųjų žaidynių pirmasis 
organizacinio komiteto posėdis 
įvyko kovo 23 d. Kultūros Židi
nyje, Brooklyne. Posėdžiui va
dovavo komiteto pirm. Pranas 
Gvildys.

Buvo pristatytas ir patvirtintas 
šventės Garbės komitetas: Lie
tuvos ambasadorius JT Anicetas 
Simutis, vysk. Paulius Baltakis,

Patikslinama. Praeitame 
“Darbininko” numeryje straips
nyje “Lufthansa ištiesė pagalbos 
ranką”, 8 psl., paskutinė skiltis, 
dešinėje, netiksliai užrašyta akių 
gydytojo pavardė. Jis yra Tho- 
mas M. Sperandeo, M.D., D.C. 
Jo adresas: 101-05 Lefferts 
Blvd., Richmond Hill, NY 
11419. Telef. (718) 847 8851.

Prel. Pranas Bulovas šiais 
metais mini savo kunigystės 50 
metų sukaktį. Ji bus paminėta 
rugpjūčio 8 d., tą pačią dieną, 
kai buvo įšventintas į kunigus.
Prel. P. Bulovas ilgą laiką buvo 
Viešpaties Atsimainymo parapi
jos klebonu Maspethe, N Y. Pasi
traukęs į pensiją, gyvena tos pa
rapijos klebonijoje.

Šventasis Raštas, Senojo te
stamento tomas, pranašų kny
gos, išleista gražiu leidiniu. Iš 
hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų 
išvertė kun. Antanas Rubšys, 
kuris profesoriauja Manhattano 
kolegijoje ir dėsto Šventąjį Raš
tą. Knyga turi 670 puslapių. Jos 
kaina 12 dol. Gaunama “Darbi
ninko” administracijoje. Per
siuntimo išlaidoms pridėti 2 dol.

Family in New Jersey vvith 3 
children need live-in female to 
assist vvith child care and house- 
hold duries. Tel. (908)832-5890. 
(sk.)

Irena Lukoševičiūtė-Medi- 
nis, 4104 S. Montgomery Avė., 
Chicago, IL 60632, ieško savo 
pusbrolio Jono Lukoševičiaus, 
gyvenusio 87-80 96th St., Wood- 
haven, Queens, New York.

Kultūros Židinio mažajai salei 
labai reikalingas pianinas. Jei kas 
sutiktų savo naudotą, bet dar ge
ram stovyje esantį pianiną pado
vanoti Kultūros Židiniui, prašo
mas skambinti “Darbininko” re
dakcijai telefonu 718 827-1352.

NEPASIKARTOJANTI PROGA!
Pirmą kartą istorijoje Po

piežius lankysis Lietuvoje! O ta 
katalikų Bažnyčios istorija jau 
tęsiasi beveik 2000 metų. O dar 
įdomesnis įvykis būtų, jei ir 
asmeniškai būtų galima aplanky
ti Lietuvą, kai ten bus Šv. Tėvas 
Jonas Paulius Il-asis. Šią vasarą 
tokia galimybė yra. Tokios gali
mybės jau bus sunku sulaukti 
kitą kartą.

Lietuvoje bus aplankyta ne tik 
Vilnius, bet ir Trakai, Druski- 

JAV LB KV pirm. Vytas Maciū
nas, Kanados LB KV pirm. Jonas 
Vaičiūnas, ŠALFASSpirm. Audrius 
Šileika, S LA pirm. dr. Vytautas 
Dargis, Tautos Fondo pirm. Aleks
andras Vakselis, Lietuvos krep
šininkas Šarūnas Marčiulionis ir 
Kultūros Židinio Tarybos pirm. 
Algirdas Mačiulaitis.

Aptarta visa šventės eiga — 
susipažinimo vakaras, kiti pasi
linksminimo vakarai, finansų tel
kimas, šventės leidinėlis, atskai
tomybė, sportininkų priėmimas, 
informacija, dovanos iratžymėji- 
mai, maitinimas, transportacija.

Šventė įvyks Memorial dienos 
savaitgalį, gegužės 28-31 dieno
mis New Yorke. Krepšinio ir 
tinklinio varžybos vyks trijose 
salėse Long Island, šachmatai ir 
stalo tenisas — Kultūros Židiny
je. Bus paruošti žemėlapiai, nu
rodant pagrindinius šventės 
punktus. Organizacinio komite
to sąstatas: pirm. Pranas Gvil-

JACHTA “LIETUVA” ISPANIJOJE

Vyteniui Radzevičiui, gyve
nančiam Norvvalk, CT, ba
landžio 3 d. telefonu paskambi
no Rimas Dargis, "Lietuvos” 
jachtos įgulos narys, buriuotojų 
klubo prezidentas, ir pranešė, 
kad jų jachta dabar yra Las Pale- 
mas uoste, Ispanijoje.

Į tą uostą buvo ką tik atplaukę

LAIKO PAGRĖBSTAI — tai 
Vlado Kulboko prisiminimų 
knyga apie gyvenimą Suvalkijo
je, jo mokymąsi Vilkaviškyje ir 
Kaune, darbą, pasitraukimą į 
Vokietiją, atvykimą į Ameriką ir 
gyvenimą naujoje tėvynėje. Iliu
struota nuotraukomis. Parašyta 
gyvai ir vaizdžiai,336 psl., kaina 
8 dol. “Darbininko” administra
cija dar turi keletą egzempliorių.

Nebrangiai parduodamas pe
čius kepti raguoliams (baumku- 
chen). Skambinti Jonui Stankui 
tel. (617) 479-1104. (sk.).

VVoodhavene išnuomojamas 3 
kambarių butas vienam arba 
dviem asmenim, prie gero susi
siekimo ir parduotuvių. Skam
binti po 6 vai. vak. (718) 849- 
3325. (sk.)

n inkai, Šiauliai, pasaulyje garsu
sis Kryžių Kalnas, Kaunas.

Patogus susisiekimas, greitas 
patarnavimas, kasdien visi trys 
valgiai.

Tai dar ne viskas! Bus ir graži 
kelionė puikiu poilsio laivu iš 
Stockholmo į Helsinkį ir atgal. 
Dar dvi naktys Helsinkyje.

Dėl kainų ir rezervacijų žvel
kite į skelbimą “Darbininko” šio 
numerio šeštame puslapyje.

dys, nariai: Vytautas Kulpa, To
mas Lora, Paulius Jurkus, Alek
sandras Vakselis, Rasa Alksni-
nytė, Vida Jankauskienė, Ričar
das Nemickas, Romas Kezys, 
Juozas Milukas, Aras Vebe- 
liūnas, Pele Kezienė, dr. Saulius 
Skeivys.

Varžybinį komitetą sudaro: 
pirm. Algis Jankauskas, krepši
nis — Patrick Torney, tinklinis
— Vytas Papartis, plaukimas — 
Arvydas Barzdukas, šachmatai
— Edvardas Staknys, lauko teni
sas — Algis Kezys, stalo tenisas
— Rimas Ignaitis.

Aptartas ir priimtas provizori
nis šventės biudžetas. Išlaidos
— $13,500, pajamos — $11,000. 
Gvildys jau yra surinkęs apytikrį 
šventės dalyvių skaičių. Laukia
ma 400-500 sportininkų. Tarp jų 
bus: 8 vyrų A krepšinio koman
dos, 12 vyrų B krepšinio koman
dų, 3 moterų krepšinio koman
dos, 2 jaunių B krepšinio koman
dos, 8 vyrų tinklinio komandos, 
6 moterų tinklinio komandos, 
apie 40 lauko teniso žaidėjų, 15 
šachmatininkų, 8 plaukikai.

tą dieną, pavėlavę visą mėnesį, 
nes buriavimo sąlygos buvo ne
palankios — nebuvo vėjo. Įgulos 
savijauta gera, visi sveiki ir geros 
nuotaikos. Užtruko visą mėnesį 
ilgiau nei buvo suplanavę, iš
plaukdami iš Cape Town, Pietų 
Afrikoje.

Klaipėdos uostą jie mano pa
siekti gegužės pradžioje. Ši jach
ta keliauja aplink pasaulį, dabar 
reikės nuplaukti paskutinį etapą 
— grįžti į tėviškę.

NAUJASIS TESTAMENTAS
Darbininko administracija 

gavo keletą Naujojo Testamento 
egzempliorių. Tai naujausia lai
da, versta iš graikų kalbos. Išlei
do Katalikų pasaulio” leidykla 
Vilniuje 1992 m. Priekyje įdėta 
spalvoti Jeruzalės ir Palestinos 
žemėlapiai, gale—apaštalo Pau
liaus kelionių žemėlapis. Įrišta į 
kietus viršelius, 648 psl. Kaina 
15 dol. su persiuntimu.

JAV LIETUVIŲ

ISTORIJA ANGLIŠKAI

Po karo į JAV atvyko dr. Anta
nas Kučas ir profesoriavo Scran- 
ton, PA, universitete. Jis parašė 
daugel istorinių veikalų. Viena 
jo knyga, išversta į anglų kalbą, 
vadinasi "Lithuanians in Ameri
ca”. Išvertė Juozas Boley-Bule- 
vičius.

Knygoje aprašoma lietuvių įsi
kūrimas Amerikoje, lietuviškos 
parapijos, draugijos, spauda, 
žymieji žmonės. Surinkta daug 
informacinės medžiagos. 349 
psl., įrišta į kietus viršelius. Kai
na $10, persiuntimui pridedama 
$2. Knygą galima gauti “Darbi
ninko” administracijoje.


