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Savaitės
įvykiai
125 tūkstančiai, o gal ir dau
giau Bangladesh gyventojų žuvo
per audras, kurias sukėlė ciklo
nas, per kelias dienas nusiaubęs
šalies pietryčių pakrantę. Krašto
vyriausybė ir tarptautinės orga
nizacijos, jų tarpe ir Nobelio
premijos Taikos laureatė Motina
Teresa, rūpinasi nukentėjusiems suteikti reikalingą pagal
bą vandeniu, maistu, medika
mentais.
Irano valdžia pareiškė pasi
piktinimą, kad JAV pagalba Ira
ne esantiems Irako pabėgėliams
esanti menkavertė, nes didžiu
moje tai naudotos antklodės ir
drabužiai. Esą tai labiau įžeidžia
negu padeda.
Peru valstybėje choleros epi
demija dar nenugalėta. Kasdien
į Lima (sostinės) ligonines vis dar
atvyksta apie 50 pacientų. Iš lig
šiol susirgusių 174 tūkst. numirė
1,250 žmonės.
Arabų Lyga, kuri į juodą kny
gą įtrauldnėja visus tarptautinius
biznierius, prekiaujančius su
Izraeliu, paskelbė, kad jų knygo
je esąs leidėjas Robert Maxwell.
Tai tas pats čekų kilmės Britų
milijonierius, kuris išgelbėjo
New Yorko Daily News. Mano
ma, kad Maxwellįtrauktas už tai,
kad jis nupirkęs trečdalį šėrų
laikraščio Maariv, leidžiamo
Izraelyje.
Centesimus Annus (Šimtieji
metai) enciklikoje popiežius Jo
nas Paulius II nagrinėja ekono
minius klausimus, iškilusius
Rytų Europoje po 1989-ųjų paki
timų. Bet Popiežius kartu ir
įspėja kapitalistines šalis, kad jos
griūvančiame komunizme maty
tų reikalą atitaisyti neteisybes ir
savo ekonominėje sistemoje.
Enciklika išleista gegužės 2 d.,
minint 100 metų sukaktį nuo po
piežiaus Leono XIII-ojo encikli
kos Rerum Novarum išleidimo.
Ta enciklika nagrinėjo 19-ojo
šimtmečio pabaigos pramonės
darbininkų gyvenimo ir darbo
sąlygas.

Penktadienis-F riday
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J. TAUTOMS NAUJO GEN. SEKRETORIAUS BEIEŠKANT
— Tarptautinės organizacijos vadovo vietai kandidatų netrūksta —

KĘSTUTIS MIKLAS, Darbininko akredituotas korespondentas Jungtinėse Tautose
Nepaisant, kad daugiausia lai
ko praleidžiama Irako reikalams,
diplomatų tarpe net su ryškiu su
sirūpinimu kalbama apie tai, kas
užims Jungtinių Tautų generali
nio sekretoriaus vietą, kai dabar
tinis Javier Perez de Cuellar šių
metų gruodžio 31 užbaigs savo
antrąją kadenciją.

JT gen. sekretorius
Si pozicija Jungtinėse Tautose
yra pati svarbiausia, nes visas
koordinacinis veiklos ratas suka
mas generalinio sekretoriaus. Jis
yra vyriausias administracinis JT
vadovas ir visų uždavinių bei nu
tarimų vykdytojas.
Tinkamą ir visiems, ypač pen
kiems didiesiems, priimtina
asmenį surasti nelengva. Prak
tiškai tai pareina nuo Saugumo
Tarybos penkių didžiųjų—JAV,
D. Britanijos, Prancūzijos, So
vietų Sąjungos ir Kinijos. Ka
dangi tie penki turi veto teisę,
todėl sunku susitarti dėl visiems
priimtino kandidato. Bet kai jie
sutaria, jų rekomenduojamas
asmuo tada pristatomas Genera
linei Asamblėjai, kuri oficialiai jį
paskiria į šį postą penkerių metų
terminui.' Tų penkių didžiųjų
užimti pagal esančią tvarką.
Generalinio sekretoriaus pa
reigos yra labai sudėtingos. Jis
turi būti visiškai neutralus visuo
se veiksmuose. Salia administra
cinio darbo, jis privalo dalyvauti
visų pagrindinių JT organų
posėdžiuose ir rūpintis tų orga
nų nutarimų vykdymu, pavyz
džiui, šaukti įvairias konferenci
jas, reikalui esant, sudaryti JT
karinius dalinius ir 1.1. Kasmet
susirenkančiai
Generalinei
Asamblėjai jis privalo pateikti
pilną JT veiklos ataskaitą ir
biudžetą.

sipriešinant, Kinija nusileido, ir
tuo būdu de Cuellar užėmė šį.
postą.
De Cuellar yra gimęs 1920 nU
sausio 19 Lima mieste, Peru,
Pietų Amerikoje. Ten pat jis
užaugo ir baigė mokslus. 1943
m. jis baigė Limos Katalikų uni
versitete teisių fakultetą, ir tuo
jau pakviestas tame pačiame uni
versitete profesoriauti — dėstyti
diplomatinę teisę ir tarptauti
nius santykius. Už metų šis ga
bus 24 metų amžiaus jaunuolis
kviečiamas į diplomatinę tarny
bą. 1946 m. jis, kaip Peru dele
gatas, atstovauja savo kraštui JT
Gen. Asamblėjos pirmoje sesijo
je. Po to, jo diplomatinė karjera
auga. Jis skiriamas ambasado
rium į Venezuelą, vėliau tom
pačiom pareigom — į Sovietų
Sąjungą, Lenkiją ir į Šveicariją.
Nuo 1971 iki 1975 metų jis Peru
ambasadorius prie Jungt. Tau
tų, o nuo 1975 iki 1977 JT gen.
sekretoriaus specialus atstovas
Kipro saloje. 1979 m. jis skiria
mas į JT gen. pasekretoriaus po
stą JT specialiems politiniams
reikalams. 1981 m. šalia tų parei
gų jis taip pat darbavosi kaip ge
neralinio sekretoriaus asmeninis
atstovas Afganistane.

De Cuellar dėl savo santūraus
ir švelnaus būdo Jungt. Tautose

visų buvo labai mėgiamas, o dėl
tarptautinės teisės žinojimo ir
diplomatinės patirties buvo visų
vertinamas. Jo išrinkimas į gen.
sekretoriaus postą tada visus la
bai nustebino. Daug kas tada ne
pajėgė net jo pavardės teisingai
ištarti. Panašiai ir šiandien. Jo
pavardė ir pačioj Peru valstybėj
yra unikumas.
Kai buvo ieškoma naujo gen.
sekretoriaus^ jis jau buvo
sugrįžęs į Peru dirbti užsienio
reikalų ministerijoj. Jo išrinki
mas į šį postą ir jam pačiam buvo
staigmena. Kai atėjo jam praneš
ti, kad jis parinktas šiam postui,
jis tuo metu ramiai dirbo savo
darže, laistydamas gėles.
Gen. sekretoriaus pareigas jis
perėmė nuo 1982 m. sausio 1.
Po penkerių metų — perrinktas
antrai kadencijai.
Visų jo atliktų darbų neįmano
ma
išminėti.
Tarptautinėj
plotmėj
..
. visur. jo buvo pilna — ar
tai būtų buvęs Afganistanas, ar
Libanas, Namibija ar Pietų Afri
ka, ar tai karas su Iraku. Jo
įnašas, vadovaujant Jungt. Tau
tom, yra didelis ir paliks pėdsa
kus istorijoj.
Išėjęs pensijon jis neskurs.
Manoma, kad jis negrįš į savo
kraštą, bet apsigyvens Ispanijoj;
(nukelta į 2 psl.)

Juozas Urbšys, paskutinis nepriklausomos Lietuvos minist
ras, miręs Kaune gegužės 1 d. Klišė iš Lietuvoje leidžiamo laik
raščio Lietuvos Aidas

MIRĖ MINISTERIS JUOZAS URBŠYS
Vilniaus radijas gegužės 1 pra
nešė, kad tos dienos ankstų rytą
Kaune mirė buvęs nepriklauso
mos Lietuvos paskutinis užsie
nio reikalų ministeris Juozas Ur
bšys, kuris vasario 28 atšventė
95 metų sukaktį.
Šią žinią paskelbė ir New York
Times gegužės 2 dienos laidoje.
Taip pat pranešė, kad jis pašar
votas Karo muziejuje. Valstybės
lėšomis palaidotas gegužės 4,
šeštadienį.
Šiais sunkiais Lietuvai laikais
ministeris Juozas Urbšys buvo
visų lietuvių gerbiamas ir myli
mas, gyvas simbolis, kad Lietuva

De Cuellar nekandidatuos
Javier Perez de Cuellar, da
bartinis sekretorius, net kelis
kartus yra pareiškęs, kad jis norįs
Ginklų prekyba, iš kurios Če pasilsėti ir trečiai kadencijai ne
kandidatuosiąs. Jis yra jau per
koslovakija daugiausia padaryda
vo pinigo komunistų valdymo kopęs 71 metus. Taigi amžiumi
jis pralenkė visus buvusiuosius
laikais, ir dabar yra aktuali, nors
sekretorius. Nežiūrint prieš ket
jos prezidentas Vaclav Havel
verius
metus turėtos sunkios šir
JT gen. sekretorius Javier Perez dc Cuellar (kairėje) vieno susitikimo metu su akredinėra linkęs ja užsiiminėti. Di
dies
operacijos,
jo
sveikatos
sto

duotais JT spaudos atstovais. Dešinėje — Kęstutis K. Miklas, Darbininko specialus
delė ginklų pramonė, jei dabar
vis puikus. Tačiau jis pats jaučia,
korespondentas prie Jungtinių Tautų. Nuotr. S. Narkclifmaitės
būtų sustabdyta, atneštų šaliai
kad atėjo laikas išeiti poilsio ir
krizę. Tad ir toliau bus gaminami
užleisti vietą jaunesniam, enersovietinės konstrukcijos tankai
Aukščiausioji Lietuvos Taryba Sovietų kariams:
met laisvai prisieksite savo gera
T-72, kurių jau užsisakė Sirija ir gingesniam asmeniui.
valia pasirinktai ir tikrai esančiai
Ir antrąją kadenciją baigdamas
nori Iranas.
bei žvelgdamas atgal, jis tikrai
Tėvynei, ar ji būtų Lietuva, ar
Rusija ir Ukraina, — tik tokia
Braziliją valdžiusio imperato gali didžiuotis savo pasiekimais
priesaika padarys jus piliečiais.
riaus Doro Pedro II, kurį 1889 per savo vadovavimo dešimt
Tėvynės gynėjais. Supraskite,
m. nuvertė kariuomenė, pro metį.
Lietuvos Aukščiausioji Taryba nuo septyniasdešimties metų kad Lietuva seniai apsisprendė
Javier Perez de Cuellar, ra
anūkis princas Luis de Orleans
paskelbė kreipimąsi į TSRS ka apgaulės ir niekieno nerinktos, kaip nepriklausoma valstybė, ji
e Braganca ragina savo tautiečius maus būdo, dažnai su šalta šyp
sena veide, be oratorinių pre reivius ir karininkus Lietuvoje, apsišaukusios bolševikų valdžios niekad savo noru nejstojo j Są
1993 m. balsuoti už monarchiją.
ragino juos susitaikyti su isto nusikaltimų. Nei su Tėvynės, jungą, o dabar dar sykį patvirti
Jis sako, kad prezidentinė siste tenzijų asmenybė, pateko į šį po
rinėm ir politinėm realybėm, nei su liaudies interesais nieko no, kad nėra toje Sąjungoje, bai
ma privedusi prie ekonominio stą visiškai nelauktai ir tik po
būtent,
kad Lietuva seniai apsi bendra neturi partijos sekretorių gia kreipimąsi į Sovietų kariškius
chaoso, ir tik monarchija su ilgų, gan sudėtingų derybų tarp
sprendė
būti nepriklausoma val norai toliau valdyti viduramžiška Lietuvos Aukščiausioji Taryba.
grąžinsianti šaliai tvarką ir pakei penkių didžiųjų. 1981 m. rude
stybe,
kviečia
kariškius nepavir kumščio teise.
niop,
baigiantis
Kurt
Waldheisianti gyventojų moralę.
sti
į
užpuolikus
ir užkariautojus.
Kreipdamasi į Sovietų kariš
mo antrajai kadencijai, Kinija
TRISDEŠIMT METŲ
Izraelio valdžia jaudinasi, kad blokavo jo kandidatūrą trečiai
kius,
Lietuvos Aukščiausioji Ta
Tautos išreiškia savo valią rin
JAV nepritaria jos gyvenamųjų kadencijai, reikalaudama, kad kimuose, plebiscituose, referen ryba pažymi: Jūs neturite būti
Bendram Amerikos
namų statybos ministro Sharon šis postas būtų atiduotas taip va dumuose, pažymi-* Lietuvos tie, kurie užpuola laisvės trokš
Pabattiečių Komitetui
politikai įkurdinti imigrantus Pa dinamam Trečiam Blokui, į kurį Aukščiausioji Taryba kreipimesi tančią Lietuvą, besiveržiančią iš
lestinos užimtose žemėse. Pirma daugiausia įėjo Afrikos kraštai. į Sovietų kariškius. Pabaltijo ša Stalino-Serijos laikų kalėjimo.
Bendras Amerikos Pabaltiečių
tai buvo parodyta šaltu Sharono Vakarams tai buvo nepriimtina. lys ir Gruzija jau pareiškė savo Jūs neturite būti tie, kurie, ne komitetas atšventė 30 metų
' priėmimu, kai jis lankėsi Wa- Ieškant kompromisų, pasiūlytas valią tokiu neatšaukiamu ir ne susimąstę ar neturėdami išei įsikūrimo jubiliejų. Komitetą su
shingtone, o pereitą savaitę Sha labai mažai žinomas asmuo, bet nuginčijamu būdu. Todėl TSRS ties, prisiekė nežinia kam, galite daro Amerikos Lietuvių Tary ba,
rono politiką sukritikavo ir JAV gerai susipažinęs su JT struktūra vadovai ir valdininkai, nors ir pa būti stumiami prieš greta gyve Amerikos latvių sąjunga ir Ame
ambasadorius William Brown, ir diplomatine tarnyba. Sovie tys aukščiausi, neturi įgaliojimų nančius žmones, kad juos priver rikos estų komitetas. Šios sukak
kalbėdamas Tel Avive Pramonės tams stipriai remiant jo kandi kalbėti arba įsakinėti šių tautų ir stumėte vėl nuleisti galvas ir ne ties proga Baltuosiuose Rūmuo
ir komercijos klube.
datūrą, taip pat ir Vakarams ne- šalių vardu. Žmonės pavargo bedainuoti laisvės dainų. Kuo- se įvyko informacinis praneši-^

LIETUVA SENIAI APSISPRENDĖ
BŪTI PILNAI NEPRIKLAUSOMA!

buvo nepriklausoma ir Sovietų
Sąjungos okupuota. Dažnai bu
vo spausdinami įvairūs pasikal
bėjimai su juo. Jo gimtadienio
proga Lietuvos Aidas išspausdi
no pasikalbėjimą pirmame pu
slapyje. Pasikalbėjimas lietė ir
praeitį ir dabartį. Ten jis pasi
sakė, kad su Gorbačiovu reikia
būti korektiškiems, santūriems,
jei norime vykdyti rimtą, so
lidžią politiką.
Juozas Urbšys buvo gimęs
1896 m. vasario 29 d. Šateiniuose, Kėdainių apskrityje. Mokėsi
Panevėžio realinėje mokykloje,
kurią baigė 1914 m. 1917 baigė
Rusijoje Cugujevo karo mokyk
lą. Lietuvos nepriklausomybės
karų metu tarnavo Lietuvos ka
riuomenėje — pradžioje Pane
vėžio batalione, paskui 4 pėsti
ninkų pulke ir generaliniame
štabe operacijų skyriaus virši
ninko padėjėju. Iš kariuomenės
pasitraukė 1922 metais kapitono
laipsniu ir perėjo dirbti užsienio
reikalų ministerijom 1922 - 1927
Lietuvos pasiuntinybės Berlyne
konsuliarinio skyriaus vedėjas,
1927 perkeltas Lietuvos pasiuntinybėn Paryžiuje pirmuoju sek
retoriumi. 1933 pakeltas pasiun
tinybės patarėju, bet tais pačiais
metais nukeltas Lietuvos pa
siuntinio pareigoms į Latviją.
1934 liepos 17 perkeltas į centrą
ir nuo rugpjūčio 1 paskirtas
užsienio reikalų ministerijos po
litinio departamento direktoriu
mi. 1936 gruodžio mėn. genera
liniu tos ministerijos sekretoriu
mi.
Nuo 1938 gruodžio 5 iki 1940
birželio 17 buvo užsienio reikalų
ministeriu kun. VI. Mirono, gen.
(nukelta į 2 psl.)
mas — “briefing",
Nicholas Bums, Sovietų Są
jungos ir Europos reikalų direk
torius Nacionalinio Saugumo Ta
ryboje ir Paul Goble, Amerikos
valstybės departamento Pabalti
jo reikalų skyriaus vedėjas ir
specialus patarėjas Sovietų tau
tybių reikalams, aiškino JAV
užsienio politiką ir administraci
jos nusistatymą Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos atžvilgiu. Jie ypač
pabrėžė taikių ir konstruktyvių
derybų su Maskva reikšmę ir
įtaigavo parodyti daugiau lank
stumo, nes kelias į nepriklauso
mybę einąs per Maskvą. JAV, at
sižvelgdamos į savo gyvybinius
interesus ir esamą tarptautinių
santykių būklę, darančios viską,
kad pagelbėtų Pabaltijo val
stybėm pasiekti laisvę ir neprik
lausomybę.
(Eka)

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja to»n|uoM reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 Wost-SLrSlmsbury, Conn.
06070. Tol. 203 651-0261.
. ‘
SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84- 02 Jamaica Ava. (prie FOrest
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2344.

Kardinojo Mindszenty palai
kai iš Austrijos-Vengrijos pasie
nyje esančio miestelio Mariazell
perlaidoti Vengrijos pagrindinės
bažnyčios kriptoje Esztergom
mieste. Kardinolas mirė 1975 m.
užsienyje, prieš tai ilgus metus
buvęs JAV ambasadoje Buda
pešte. Jis ten buvo priglaustas,
kai pabėgo nuo bolševikų, 1956
m. nuslopinusių vengrų sukili
mų. Tūkstantinės minios piligri
mų buvo susirinkę pagerbti bu
vusio kardinolo, kuris kietai
laikėsi prieš nacius ir komunis
tus, ir nepalūžo pastarųjų kalėji
muose. Savo testamente velionis
buvo pageidavęs būti palaidotas
Vengrijoje, kai ten “nukris be
dieviškojo
komunizmo
žvaigždė”. Paskutiniai Sovietų
kariuomenės daliniai iš Vengri
jos išvyksta šiemet birželio 30 d.
Jungtinių Tautų Saugumo 1 aryba sudarys kompensacijų ko
misiją nustatyti sumoms, kurias
Irakas privalo sumokėti per karą
nukentėjusioms šalims ir asme
nims. Lėšos bus imamos iš pini
gų, kuriuos Irakas gaus už savo
parduodamą naftą. Dar nežinia
kiek tos naftos parduoti Irakui
leis Saugumo Taryba.
Rytų Europos valstybių,
anksčiau vadinamų Maskvos sa
telitais, eksportas j Sovietų Są
jungą nuo sausio pradžios susto
jo ir dėl to j kapitalistinę rinką
perėjusioms
Čekoslovakijai,
Lenkijai ir Vengrijai atsirado
vargo, kur dėti savo gaminius.
Choleros plėtimasis Brazilijoj
stabilizuotas Amazonės aukštu
pyje. Specialiai buvo pasiųsta
laivyno plaukiojanti ligoninė,
helikopteriais nuskraidinti me
dikų ir" sanitarų būriai padėti su
stabdyti epidemijai. Bet dar ne
reiškia, kad ji nugalėta.
Albanijos prezidentas Ramiz
Alia atsisakė visų postų, turėtų
komunistų partijoje, net ir vado
vybės, kurią jis buvo 1985 m.
paveldėjęs iš stalinisto Enver
Hoxha. Pagal konstituciją, dabar
valstybės galva neturi teisės būti
kokios nors partijos pareigūnu.
Irako senienų apsaugos vado
vybė pranešė, kad karo metu,
kai Irake buvo sukilę šiitai prieš
Saddam Husseino režimą, iš
muziejų šiauriniame Irake dingo
labai vertingi senovės Babilono,
Nineveh ir Ur civilizacijų
eksponatai — pinigai, brange
nybės, molio, akmens if dramb
lio kaulo statulėlės, iškastos Mezopotamijoje ir Sumerijoje. Kal
tinami šiitai. .

BUYUS FUNERAL HOME.MarioTeixelra, Jr. laidotuvių direktorius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oraą šaldomas.
Daug vietos automobiliam pastatyti.
BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Avė., St Petersburg Beartų Fla.,
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813345-9393. WOODLAWN
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345
- 9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter.Gdrden Tavam.
•1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 8440. Salė vestu
vėms ir Irt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuvinlai pietūs. Pirmos
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baktng Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tą i. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., C aro ne, Oueens,
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. W1CN-FM 90.5
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jt,
70 Curtis St, Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

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

Čiurlionio ansamblis Kultūros Židinio scenoje. Ansamblio nariai su dideliu dėmesiu
seka dirigento mostus. Nuotr. V. Maželio

MALDOS IR PASNINKO SAVAITĖ
Stasio Šalkauskio fondas Lie- nčios agresijos prieš mus akivaituvoje pranešė Lietuvių Infor- zdoje, tebesant užimtoms svarmacijos Centrui, kad balandžio bioms Respublikos įstaigoms,
23-24 dienomis Vilriiuje įvyko tebetrunkant grėsmei dėl mūsų
■~konferencija*‘ttfi*!UJė ftpSvatS’tV“ ateities, Kvie^rSm’e’ryžtis: laiky
tos ekumenizmo praeities ir da tis tarpusavio susiklausymo, su
barties problemos. Jos dalyviai tarimo bei pagarbos kitų įsitiki
priėmė kreipimąsi, kuriame nimų žmonėms; remti teisėtai iš
gegužės 19-26 skelbia maldos ir rinktos Lietuvos Respublikos
pasninko savaitę už laisvę, taiką Aukščiausiosios Tarybos ir Vy
ir dvasinį atsinaujinimą:
riausybės pastangas įtvirtinti ne-

Mes, įvairių konfesijų ir skir
tingų tautybių atstovai, 1991 m.
balandžio 23-24 dienomis susi
rinkę į konferenciją Lietuvos Re
spublikos sostinėje Vilniuje,
svarstėme ekumenizmo praei
ties ir dabarties problemas.
Mums šiandien itin reikalingas
dialogas su visų religijų tikinčiai
siais Lietuvoje ir už jos ribų.
Remdamiesi tolerancijos tra
dicija, siekdami religinės ir tau
tinės santarvės Lietuvoje, krei
piamės į Jus, visų tikėjimų, visų
tautybių gyventojus, nesibaigia-

Madride turi savo namus. Jo
pensija bus $85,(XX), t.y. pusė
dabartinės jo algos.
Kas bus naujasis
generalinis sekretorius?

Kas užims gen. sekretoriaus
postą 1992 m. sausio 1 d. niekas
dar nežino. Visi gyvena tik
spėliojimais. Afrikos kraštai
mano, kad dabar jiem priklauso
šis postas, nes kiti kontinentai
jau juo pasinaudojo. Būtent, Eu
ropa net tris kartus (Norvegija
— Trygve Lie, 1946 - 1953, Šve
dija— Dag Hammarskjold, 1953
— 1961 ir Austrija — Kurt Waldheim, — 1972 - 1981), ar kiti
kontinentai, kaip Azija (Burma
— U Thant, 1961 - 1971) ir Pietų
Amerika (Peru — Javier Perez
de Cuellar, 1982-1991) po vieną
kartą.
Afrikiečiai yra įsitikinę, kad jie
turi pakankamai gerų kandidatų.
Pirmoj eilėj minimas gen. majo
ras Joseph Garba, buvęs Nigeri
jos užsienio reikalų ministras ir

buvęs Jungtinių Tautų Genera
linės Asamblėjos prezidentas.
Jis jau net pasisakė, kad su malo
numu priimtų šias pareigas. Iš
kitų kandidatų, tai Zimbabvės fi
nansų ministras Bernard Chidzero, Ugandos Tarptautinės Tai
kos Akademijos prezidentas Olara Otunnu ir buvęs Nigerijos
prezidentas Obusegun Obasanjo.
JAV ambasadorius prie JT
Thomas Pickering atmeta afri
kiečių poziciją, aiškindamas, kad
generalinis sekretorius yra pa
renkamas ne pagal regioninį ar
kontinentinį pasidalinimą, bet
pagal asmens administracinius ir
diplomatinius sugebėjimus,
Yra kandidatų ir iš kitų konti
nentų. Jų pavardės jau links
niuojamos diplomatų užkuli
siuose. Štai jie: JT gen. pasekretorius suomis Martii Ahtisaari,
JT gamtos apsaugos konferenci
jos generalinis sekretorius kana
dietis Maurice Strong, buvęs JT
komisionierius
pabėgėliams
princas Sadrudin Aga Kban,
1981 m. kandidatavęs ir pra
laimėjęs prieš Javier Perez de

Sesės, vienyti jėgas ir pastangas
vardan Lietuvos Nepriklauso
mybės, teisingumo, aukštos tau
tos dorovės ir kultūros.
Visų tikybų, išpažinėjus ir vi
li 'fMikelia j 5 psl.)
...........

MIRĖ MINISTERIS JUOZAS URBŠYS
(atkelta iš 1 psl.)
Černiaus ir A. Merkio kabine
tuose.
Tai buvo patys sunkiausi laikai
Lietuvai — reikėjo ginti Lietu
vos nepriklausomybę ir integra
lumą nuo dviejų imperialistinių
totalistinių valstybių — Sovietų
Sąjungos ir nacinės Vokietijos.
Abi valstybės savo pretenzijas
Lietuvai rėmė ne teise ir morale,

Cuellar, taip pat buvęs Costa Rikos prezidentas, Nobelio premi
jos laureatas Oscar Arias ir Nor
vegijos ministrė pirmininkė Gro
Mariem Brundland. Ilgainiui tas
kandidatų sąrašas, žinoma, pa
didės.
Spėliojimais dėl būsimų kan
didatų užsiima ir spauda, dary
dama net siūlymus. Štai prieš
kelias savaites komentatorius
VVilliam Safire New York Times
dienrašty aiškino, kad dabar
tinėse sąlygose būtų daug efek
tingiau, jei būtų sudaryta gene
ralinių sekretorių “troika”, kaip
tai siūlė Chruščiovas prieš 30
metų, nesutariant dėl pakaitalo
po Dag Hamma rskjold tragiškos
mirties lėktuvo avarijoj, Konge,
Afrikoj. Chruščiovo planas Vaka
rams tada buvo nepriimtinas, ir
jis sugriuvo, kai po ilgo ieškoji
mo surastas kompromisinis kan
didatas burmietis U Thant. Safi
re siūlo, kad šią “troiką” sudary
tų Eduardas Ševerdnadze, Margaret Thatcher ir pakistanietis
Yacub Khan.
Londono spaudoj pasirodė

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5
FM banga. “Music of Lrthuania” programa, vedama anglų kalba,
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 SunlH Dr., Watchung, N.J. 07060.
Tel. 201 753 - 5636.
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J. TAUTOMS NAUJO GEN. SEKRETORIAUS BEIEŠKANT
(atkelta iš 1 psl.)

priklausomą, demokratinę Lie
tuvos valstybę, pagrįstą visų jos
piliečių lygybe prieš įstatymus.
Šiomis lemtingomis mūsų
Tėvynei dienomis, krikščioniškų
konfesijų solidirūmo pavyzdžiu,

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

bet gryna jėga, nepaisydamos
Lietuvos suverenumo, esamų
tarp šių valstybių sutarčių.
Ministeris Juozas Urbšys
Jjuvo iškviestas į Maslcvą, ir ten
jam pasakė, kad Lietuva okupuojama, pasidalinta pagal slap
tus Molotovo-Ribbentropo do4 ^umentus.
Okupavus Lietuvą, jis su
žmona buvo areštuotas ir
išvežtas į Sibirą ir ten įkalintas.
Ten išbuvo 13 metų,, iš jų 11
metų buvo įzoliuotas vienui vie
nas. Po Stalino mirties jam buvo
leista grįžti į Lietuvą. Grįžo 1950
m. ir apsigyveno Kaune, gana
skurdo, uždarbiavo vertimais iš
prancūzų kalbos.
Prasidėjus laisvėjimo procesui, 1988 metais pasirodė jo pri
siminimų knyga Lietuva lemtin
gais 1939 - 1940 metais. Ta isto
rinė knyga vėl jį grąžino į visuo
meninį gyvenimą, vėl jis tapo
plačiai žinomas. Dėl silpnos
sveikatos jau riebedalyvavo poli
tiniame atsikuriančios I Jetuvos
gyvenime.
• •••>•’
Jis buvęs vedęs žymaus visuo
menininko,
rašytojo
Prano
Mašioto dukrą Mariją, kuri buvo
kultūros istorikė. Grįžusi su
vyru į Lietuvą, ji mirė Kaune
1959 kovo 2 d.

žinių, kad Gorbačiovas remsiąs
Margaret Thatcher kandidatūrą,
jei ji to norėtų. Į spaudos atstovų
klausimus buvusi Didžiosios Bri
tanijos premjerė tik nusijuokė.
Laiko nebeliko daug. Visiems
priimtiną kandidatą reikia sura
sti iki rugsėjo mėnesio, kada
Saugumo Taryba susirinkusiai
Generalinei Asamblėjai turės jį
pristatyti.

........

ir padėkime finansuoti ELTA biuletenių leidimą šešiomis
kalbomis. Jie pasiekia laisvąjį pasaulį, informuodami apie tik, rą padėtį okupuotoje Lietuvoje. Neužmirškime Lietuvos
Laisvės Iždo, pagerbdami savo artimuosius ir jų atminimą.
Aukos Tautos Fondui nurašomos nuo federalinių mokesčių
(IRS Tax Exempt No. 51-0172223). Aukas siųsti adresu:
Tautos Fondas,
Lithuanian National Foundation, Ine.,
P.O. Box 21073,
Woodhaven, N.Y. 11421.
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Jungiantis į pagarbą Motinai
'

' Motinos diena švenčiama tinų begaliniu pasiaukojimu
gegužės 12. Čia toks paprotys, buvo išsaugota praeities tyli di
kad visa šeima motiną išveda dybė ir paprastumas, lietuviškas
pietauti į restoraną. Nieko nesi ištvermingumas. Kur yra auka ir
gailima, kad vaišės būtų iškil meilė, doros supratimas, ten
bendruomenės pasidaro stiprios
mingesnės.
Ir paskui prisimenamos tos ir nugali vargus.
Ta geroji, ištvermingoji, savo
vaišės. Pagal jas matuojama
meilė motinai. Bet toji meilė ir šeimai pasišventusi motina atėjo
' - pagarba motinai glūdi viSai^ki- - iš praeito amžiaus ir įžengė į ne
priklausomą gyvenimą. Ji su už
tur, —- vaišės tėra tik viena dalis.
Ta atnešta pagarba motinai sidegimu leido vaikus į mokslus,
tegu pasilieka šeimose visą laiką. skatino šviestis ir būti geriems.
Bet taip juk pėra. Viskas grįžta Tai buvo toji karta, kuri kovojo
į banalybę, į seną gyvenimą, į kaip partizanai prieš melą, smur
siaurą egoizmą. Juk per pagarbą tą, okupaciją. Ir lietuvė motina
motipai surandame pagarbą ir negalėjo apraudoti savo kritusių
;.£neįlę visiems .šeimos nariams. sūnų už tiesą. Negalėjo nei jų
Juk ne- turtas, ne gražūs baldai palaidoti, kai jie buvo išniekinti
padaro mūsų namus jaukius, pa- rinkos aikštėje.
O kur Sibiras, neaprašomi var
- trauklius;- namus? kuriuose atsi.spindi, .laimingesnio gyvenimo gai ir nelaimės, nauji trėmimai
• atšvituliai. Visų-namų laimės pa ir naikinantys žygiai prieš tautą.
Ir toje situacijoje lietuvė moti
grindas yra toji tarpusavio meilė
na neprarado savo visa apglė
ir gėrio skleidimas.
Mūsų aplinkos gyvenimas da biančių rankų, širdies ir meilės.
irosi vis grubesnis ir grubesnis. Ir iš tokio skurdaus gyvenimo
Visi ješkome užuovėjos, kur ne ten auga naujos kartos, kurios
siektų apgaulės,. pikto žodžiai, neša tuos pačius lietuviškus
pašaipa? panieka. O tokia žodžius ir kalbą apie dorą, teisin
užuovėja tėra tik.ten, kur motina gumą ir meilę.
Todėl su didele meile pager
savo meile apgaubia visus ir vi
sus sušildo. Tai meilei nereikia biame tą lietuvę motiną, kuriai
teko tiek daug kentėti ir vargti,
brangių baldų ir didžių turtų.
* Tokiomis progomis apsižval- kad išsaugotų savo tradicijas, lieigome aplink ir nuliūstame •: • tuvišką žodį ir lietuvišką tikėjimą
dažnai: kur toji motina, didžioji į Dievą.
Išeivė motina, dažniausiai dėl
ir geroji motina, kuri savo auka,
aplinkybių
išblokšta iš tėvynės,
meile sukūrė šviesųjį gyvenimą.
Tada mūsų akys nukrypsta į irgi ėjo tuo pačiu vargo keliu. Ir
praeitį. Ir kiek ten kilnių moti jai rūpėjo šeima, jos ateitis, jos
nų, motinėlių sengalvėlių, tų doras ir geras gyvenimas. Ir ji
didžiųjų ir gerųjų rankų, kurios aukojosi šeimai. Ir pačių naujau
visus su meile apglėbė. Juk tik sių laikų šeimos juk pratęsia tą
pasiaukojančios motinos dėka patį lietuvišką bruožą — išaugin
lietuvių tauta išsaugojo lietuviš ti tvirtas šeimas, išmokslinti vai
ką žodį, nepasiklydo varguose ir kus, juos įkurdinti namuose ir
baudžiavoje, nenuklydo į bedie drauge jiem palikti didžiųjų
idealų ilgesį, kad žmogus yra tol,
vybės šunkelius.
kol jis sugeba aukotis ir spindėti
Lietuvių tautai buvo sunkūs
savo meile kitiems, kad tų šeimų
senieji istoriniai amžiai, tik movaikai ir vaikų vaikai nenutrauk-

JAU 50 METŲ
LIETUVIAI
PRANCIŠKONAI
GYVUOJA JAV
TĖV. LEONARDAS ANDRIUKUS, O. F. M.
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Toronto Prisikėlimo parapija. Jai
nuo pat pradžios iki šiol tebeva
dovauja pranciškonai. Anuomet
iš Europos į Kanadą atvykę lietu
viai pabėgėliai buvo beturčiai.
Pranciškonai, turėdami jau kelis
vienuolynus, finansiškai buvo
stipresni ir jiems galėjo padėti.
Per trumpą laiką iškilo pastatas
bažnyčiai, erdvi salė, vadinami
parapijos namai organizacinei
veiklai; patalpos dailės paro
doms ir net savam bankui. Para
pija iki šiol tebėra gyvastinga ir
pranciškonams teikianti daug
džiaugsmo. Be to, lietuvių pas
toracijai įvairiose Amerikos ir
Kanados vietovėse iš viso buvo
įsteigti 8 pranciškonų vienuoly
nai. Daug kas pamano, jog tai
gal per daug septyniasdešimt
. Vienuolių grupelei, nes ne visi
»
Nemažiau pastangų yra parei- vienodai darbingi.
Tačiau turbūt pats drąsiausias
., kalavusi ir 1953 m. iš pabėgėlių
suorganizuota didelė bei veikli ■ pranciškonų veiklos žygis yra lie

f Ji turėjo persikelti į Brooklyną.
t Ta dingstim čia įsteigtas vienuof. lynas palengva išsivystė į žinomą
lietuvių kultūros centrą rytinėje
' Amerikos dalyje. Be spaustuvės,
įrengtos patalpos organizacinei
1 veiklai, t.y^erdvi salė suvažiavit mams, koncertams, sportui, vai
šėms, kambariai susirinkimams,
kavinė, lituanistinė biblioteka.
• Dar yra atskiras pastatas Lietu; vių Informacijai ir Religinei Šal» pai, tvarkomas kun. Kazimiero
Pugevičiaus. Vienuolyne įrengta
• išeivijos lietuvių vyskupe, pran* ciškono Pauliaus Baltakio rezi-,. dencija, o spaustuvės pastate —
♦ Adomo Galdiko vardo dailės ga. lerijal Visas tas patalpų telkinys
vadinamas Kultūros Židiniu, ku. riam emigracinėmis sąlygomis
pastatyti reikėjo daug triūso.

Lietuva 1991: kryptis ir likimas
Tokius vyresniosios kartos pa
sisakymus girdime dažnai. Šiek
tiek tiesos jie turi. Į tai atsižvelg
dami, kai kurie mūsų jaunimo
atstovai, kiek išmanydami ir su
gebėdami, ėmė skatinti jaunus
profesionalus ir studentus jung
tis į JAV politinę veiklą Lietuvos
labui. Tai nebuvo lengvas užda
vinys. Šiuo tikslu balandžio 1214 dienomis Washingtone įvyko
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos
penktasis politinis seminaras.
Centro valdybos vardu jį su-

tų ryšių su tėvų žeme. Visiem
yra tik vienas rūpestis — Lietuva
ir jos ateitis. Tas rūpestis motinų
perduodamas iš kartos į kartą.
Šioje jaukioje ir didžioje
šventėje savo motinom parody
kime daugiau meilės, prisimin
kime maldose ir jau mirusias mo
tinas, nes jos padarė, kad mes
galėtume šviesti kitiems. Moti
nos garbei sukurta gražiausios
lietuviškos poezijos, daugybė
dainų, apskaitymų.Tegu atsisk
leidžia ir literatūros puslapiai
mūsų motinom, tegu jas atgaivi
na mūsų meilė ir pagarba joms.

JAUNIMO POLITINIAI SEMINARAI IR JŲ TIKSLAI
rengė VVashingtono skyrius, o jo
tema buvo “Lietuva 1991: kryp
tis ir likimas”.

Per visą šių politinių seminarų
istoriją VVashingtoną yra aplankę
vos ne 600 jaunų profesionalų,
studentų, aktyvistų ir vyresnio
sios kartos dalyvių. Tie, kurie at
vyko į šiuos seminarus, mano
manymu, dalyvavo svarbiau
siuose įvykiuose ne tik Šiaurės
Amerikos lietuvių jaunimo, bet
gal ir JAV Lietuvių Bendruo
menės politinės veiklos.
Seminarų tikslai
Prieš šešerius metus kartu su
Gintaru Grušu (tuometiniu Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos pirmininku) turėjome tą
pačią idėją - surengti politinį se
minarą, kuris išjudintų miega
nčią ir neveiklią JAV Jaunimo
Sąjungą. Tuo metu ir jaunimas
jautė, kad Sąjunga neegzistuoja,
o
ir JAV Lietuvių Bendruo
menė nemanė, kad jaunimas
galėtų pasireikšti rimtame politi
niame darbe.
Po pirmojo politinio seminaro
(1986) prasidėjo kasmetiniai se
minarai. Pagrindinis šių semina
rų tikslas buvo pažadinti jaunuo
sius profesionalus bei studentus,
paskatinti juos įsijungti į JAV po
litinę, “grassroots” veiklą bei
JAV politinių partijų struktūrą.
Ar šie seminarai pasiekė šį tik
slą?

Jau penkti metai VVashingtono
L. J. S-gos skyrius profesionaliai
organizuoja aukšto lygio semina
rus. Šiemet dalyvavo apie 160
asmenų. Penktadalis buvo naujų
veidų. Tai asmenys, pirmą kartą
atvykę j Washingtono seminarą.
Dalyviai atvyko iš įvairių Ameri
kos valstijų: Califomijos, New
Yorko, Illinois, VVashingtono,
D.C., Virginijos, Maryland,
New Jersey, Massachusetts,
Connecticut, Pensylvania, In
diana, Tennessee, Ohio ir iš To
ronto, Kanados.
Jau trečią kartą penktadienio
ryto programa vyko pačiose ka
pitelio patalpose, senatoriaus
Mike Mansfield kambaryje. Šis
kambarys buvo parūpintas sena
toriaus Jesse Helms (respubliko
nas iš North Carolina) štabo tar
nautojos dėka. Toje programos
dalyje dalyvavo Armėnų ir Lie
tuvių Bendruomenių visuome
ninių reikalų atstovai, pasidalinę
naujausiomis žiniomis bei takti
ka, kuri vartojama kovoje prieš
nepalankius kongresmanus, se
natorius bei JAV valdžios pa
reigūnus. Taip pat buvo lietuvių
kilmės kongresmanas Bill Sarpalius (demokratas iš Texas) ir kongresmanas Henry Hyde (respu
blikonas iš Illinois). Jie pasidali
no mintimis apie JAV vyriau
sybės laikyseną Lietuvos neprik
lausomybės atvžilgiu. Buvo laiko
aplankyti ir savo kongre > narių
būstines.

Iš motinos meilės glėbio ateina jaunosios kartos. Motiną ypač pagerbiame Motinos dieną.

tuvių berniukų gimnazija su
bendrabučiu, veikusi nuo 1956
iki 1970 metų. Ją statant, jau
buvo lietuvių marijonų išlaiko
ma gimnazija Marianapolyje.
Pranciškonai gi norėjo, kad jų
mokykla būtų lietuviškesnė ir
pritaikyta pabėgėlių vaikams.
Kai kam tai atrodė per sunkus ir
net rizikingas užmojis, bet to
meto pranciškonų provincijolas
tėv. Jurgis Gailiušis jį vykdė la
bai ryžtingtai. Reikėjo pastatyti
tinkamas patalpas, jas įrengti su
mokymo bei sporto patogumais,
paruošti mokytojus, gauti iš
valdžios leidimą, telkti aukas sta
tybai ir išlaikymui. Mokiniai čia
atvykdavo iš visos Amerikos ir
Kanados, nes tėvai norėjo, kad
jų vaikai išaugtų dori ir lietuviš
kai nusiteikę. Gimnazija turėjo
visokių tautinio auklėjimo prie
monių, kaip organizacijų, chorą,
tautinių šokių, vaidintojų būre
lių. Leistas ir laikraštėlis. Visi
mokiniai (apie 100) buvo lietu
viai ir gyveno bendrabutyje.
Vieni dalykai buvo dėstomi lie
tuvių, kiti anglų kalboiYiis. Moki
nių pirminis tikslas buvo stoti į
Amerikos universitetus. Pran
ciškonai norėjo, kad iš jų gimna
zijos išeitų susipratę lietuviai
veikėjai, ir bent vienas kitas pa
pildytų pranciškonų gretas.
Tačiau po keturiolikos metų,
daugiausia dėl didelių finansinių
problemų, gimnazija turėjo būti

uždaryta, palikdama brangius
prisiminimus ir liudydama, kad
svetimose šalyse kai kurios lietu
vių institucijos nepajėgia išsilai
kyti.
Pagaliau dar reikia paminėti
tuos, kurie per šį penkiasdešimt
metį vadovavo lietuviams pran
ciškonams. Tai provinciniai vy
resnieji, arba provincijolai. Tas
pareigas įvairiais titulais atliko
Tėv. Justinas Vaškys (1941 1952), Tėv. Jurgis Gailiušis
(1952 - 1958, 1960 - 1964, 1971
- 1979), Tėv. Viktoras Gidžiūnas
(1958.V. - 1959.VII), Tėv. Leo
nardas Andriekus (1964 - 1970);
Tėv. Paulius Baltakis (1979 1984), Tėv. Augustinas Simana
vičius (1984 - 1986: užbaigė Tėv.
Baltakio šešmetį, jam tapus vy
skupu), Tėv. Placidas Barius
(1986 — ). Kiekvienas provinci
jolas, be bendrųjų reikalų tvar
kymo, kreipė dėmesį į kokią nors
specialią veiklos sritį, ją labiau
iškeldamas ir puoselėdamas.

sauliečiams kunigams. Per tą
ilgą pokarinės išeivijos laikmetį
vos keli jaunuoliai ryžosi pasiau
koti pastoraciniam darbui. Visi
kiti metėsi į pelningas profesijas,
palikdami savo tautiečius be
dvasinių vadovų. Tai skaudžiai
išgyvenama ypač dabar, kai lie
tuvių parapijose miršta kunigai,
ir nėra kam jų pakeisti. Taip pat
tuštėja ir vienuolynai. Pranciš
konai dar atlieka pagrindinius
savo užsimotos veiklos uždavi
nius, bet nežinia, kaip ilgai. Dar
bas tęsiamas ramiai bei rūpestin
gai. Jaučiamas dėkingumas Die
vui už suteiktą progą pasidar-

Po penkiasdešimt metų

Bet laikas nesiskaito su žmo
nių polėkiais bei norais. Per 50
veiklos metų tai ypač pajuto
pranciškonai išeivijoje. Kai kurie
jau iškeliavo amžino poilsio. Ki
tus palenkė metų našta. Dar ki
tus pradėjo varginti ligos. Labai
apgailėtina, kad išeivijos jauni
mas neatėjo lietuvių vienuoli
joms į pagalbą. Taip pat nė pa

Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM,
buvęs provincijolu 1952 1958, 1960 - 1964, 1971 1979.

Aktualūs klausimai
Priešpiečių metu kalbėjo Skirma Kondratienė (assistant secretary), dirbanti sekretoriui Jack
Kemp (Butų ir miestų projekta
vimo departamente). Skirma pa
sidalino mintimis apie VVashing
tono politinių darbų galimybes
ir apie tai, kaip reikia pasirengti
politinio darbo ieškojimui ne tik
VVashingtone, bet ir vietinėse
kolonijose. Po to, seminaro pro
grama vyko pačiame Valstybės
Departamente, kur įvairūs pa
reigūnai pasidalino mintimis ne
tik apie įprastą Valstybės Depar
tamento liniją Pabaltijo valsty
bių atžvilgiu, bet ir pareiškė “off
the record“ asmeniškas nuomo
nes.
Šeštadienio programa buvo
gana įvairi. Profesorius John
Moore (iš Virginijos universite
to) ir advokatė Lowry VVyman (iš
Harvard universiteto) kalbėjo
konstitucijos reikalais. Taip pat
kalbėjo Čekoslovakijos ambasa
dos atstovas bei biurokratas iš
“Commission of the Conference
on Security and Cooperation in
Europe” apie Lietuvos ateities
ryšius su Europa. Penia Gražina
Landsbergienė atvyko trumpam
pasidalinti mintimis ir kartu su
dalyviais išklausė video juostoje
įrašytą prezidento Vytauto
Landsbergio pranešimą JAV L.
J- S-gai.
Lietuvos ekonomikos mini
stras Vytautas Navickas įdomiai
dėstė apie Lietuvos dabartinę
veiklą ir ateities planus sugrįžti
į Europos ekonominę šeimą.
Baigiant
rytinę
programą,
kalbėjo Stasys Lozoraitis, Lietu
vos atstovas VVashingtone ir prie
Šventojo Sosto. Prieš pradedant
suvažiavimą, Emilija Sakadolskienė apibūdino JAV L. J. S-gos
pirmuosius žingsnius. Taip pat
buvo įteikta Eugenijaus Kraučeliūno premija Tomui Nenortui.
Po to sekė JAV L. J. S-gos meti
nis suvažiavimas.
Ketvirti metai iš eilės semina
ras užsibaigė sekmadienį Lietu
vos Pasiuntinybėje. Kun. Kasty
tis Ramanauskas laikė mišias.
Mišių tradicija buvo pradėta
1988 m. Tada per antrąjį JAV L.
J. S-gos politinio seminaro užda
rymą mišios buvo laikomos pir
mą kartą pasiuntinybės istorijo
je. Šiais metais seminaro uždary
mas vyko toje pačioje nuotaiko
je.
f nukelta į 5 psl.)

buoti savo brolių labui, taip pat
ir Šv. Tėvui, kad jis, lyg įvertin
damas daugelio metų bendrą
triūsą, iš mūsų mažo būrelio pa
skyrė vieną net visos lietuvių
išeivijos vyskupu.
Dabar gi mūsų akys ir širdys
krypsta į Lietuvą, kur tokiomis
sunkiomis sąlygomis išaugo nau
ja ir veikli pranciškonų karta. Ji
yra mūsų didžiausia paguoda.
Prieš kelis metus prasidėjęs
glaudesnis bendravimas jau at
nešė brandžių vaisių. Mes vieni
kitus lankome, guodžiame ir gy
vename tais pačiais rūpesčiais.
Lietuvos ir išeivijos pranciškonai
broliškai susiglaudė į vieną dar
nią šeimą ir pasiryžo sutartinai
dirbti savo prisikėlusios tautos
gerovei.

— Prof. Vytautas Bernatonis,
Vilniaus miesto burmistras, tose
pareigose išbuvęs tik 9 mėne
sius, Vilniaus miesto tarybos na
rių balsų dauguma iš tų pareigų
atleistas. Nepramatoma, kad
greit būtų išrinktas naujas bur
mistras.
— Vilniaus miestas paskuti
niu laiku seserijos ryšiais susi
jungė su Krokuvos miestu ir pa
sirašė atitinkamus dokumentus.
Tokiais ryšiais Vilnius jau yra su
sirišęs su Madison — JAV, Oslo
— Norvegija ir Salzburgu —
Austrija.

P
ATVEŽIAU VISĄ GLĖBJ DAINŲ, LYG
ŠVIEŽIAI TĖVIŠKĖS LAUKUOSE SKINTŲ GĖLIŲ
— Muz. Dariaus Lapinsko pokalbis su Lietuvos operos žvaigžde Gražina Apanavičiūte —

Jau iš Lietuvos atklydusios arba man prireikdavo dainuoti
plokštelės liudijo apie nuosta Vilniaus operoje kaip tik tą pačią
baus grožio, plačios apimties, dieną, kurią buvau kviečiama
dramatinio užmojo, galingą so užsienyje dainuoti.
Rygos operos direktorius, ne
listės Gražinos Apanavičiūtės
Halsą. Solistės repertuaras pla- seniai mane sutikęs, nustebęs
tiis. Operoje ji dainuoja sudėtin- užklausė: “Tai Jūs esate sveika
giausias, nepaprastos ištvermės ir gyva? Išgirdę Jūsų plokšteles,
reikalaujančias pagrindines roles mes jau kelis kartus kreipėmės į
Aidos, Skrajojančio olando, Vilniaus- operos vadovybę,
Fausto, Toscos ir kitose pasauli norėdami pakviesti gastroliuoti į
nio masto operose. Lietuvos Rygos operą, bet mums visada
bažnyčias užpildo jos gilaus reli buvo sakoma, kad Jūs labai sun
ginio išgyvenimo persunktos re kiai sergate. Todėl, malonu ma
liginės muzikos kūrinių inter tyti gyvųjų tarpe ir nuoširdžiai
pretacijos. O ką gi bekalbėti apie kviečiu gastrolėms ateinantį se
jos beribį lietuviškos muzikos re zoną”.
pertuarą. Nėra Lietuvoje tau
— Kur reikėtų ieškoti Jūsų
tinės muzikos ansamblio, su ku
riuo solistė nebūtų dainavusi. dainavimo prado? Vaikystėje ar
Nėra Lietuvoje kompozitoriaus, vėliau? Kas daugiausia turėjo
kuris nebūtų solistei dėkingas už įtakos Jūsų kaip dainininkės
jo kūrinių išvedimą į sceną. brendime ir karjeroje?
— Nuo pat vaikystės svajojau
Todėl buvo malonu ir intriguo
jančiai džiugu su soliste pasida būti dainininke. Nuo penktos
linti mintimis apie jos nueitą klasės pradėjau dainuoti chore.
Vėliau konservatorija, na, ir pa
muzikinį kelią.
galiau opera. Tai, kuo esu dabar,
— Šiandien ne tik mūsų tar turiu būti dėkinga savo tėvams
pe, bet ir visame pasaulyje labai už tvirtas charakterio savybes,
trūkstą dramatinių sopranų ir savo mokytojai prof. Aleksandrai
tenorų. Jau ketvirtis šimtmečio Staškevičiūtei bei docentei Sa
klausomės iš Lietuvos atvyks lomėjai Vaidžiūnaitei, mokiu
tančių solistų. Kas gi galėjo taip sioms dainavimo meno, dirigen
ilgai ir sumaniai nuslėpti nuo tams: Jonui Aleksai, Juozui Do
markui ir daugeliui kitų meni
mūsų tokį galingą Jūsų balsą?
ninkų.
— Nors Lietuvoje laisvėjimas
— Žinau, kad labai mėgstate
prasidėjo prieš keletą metų, Vil
niaus operoje laisvė neprivilegi lietuvių liaudies dainas ir esate
juotiems solistams nušvito tik jas dainavusi su įvairiais Lietu
naujam direktoriui Juozui Sir- vos ansambliais, įskaitant ir čia
vinskui atėjus prieš keletą mėne Amerikoje gastroliavusią Armo
sių. Po to galėjau išvykti į Vakarų niką. Išklausęs šio ansamblio,
Vokietiją su mūsų Don Carlo koncerto, negaliu atsistebėti,
operos pastatymu, ir taip pat kaip jie galėjo palikti Jus namie,
buvo-sudarytos galimybės atvyk pakeisdami tokiais nediskutuo
tinai prastais dSihiriinkafs?
ti ^Am&Tką:
■Tfuėityje man-1 kvietimai'ga--- • — Su Armonika'daug daina
stroliuoti užsienyje arba dingda vau Lietuvoje ir gastroliavau
vo operos direktoriaus stalčiuose Lenkijoje lx?i Čekoslovakijoje.

3001 W. 59th Street
Lietuviai esame visi —
Lietuvių Fonde ar esi?

Chicago, IL 60629

(312)471-3900

linui mus /r' iniumii Himnu
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio
» aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pavardės

= įnašų iš viso.
1990 m. lapkričio mėn.

*

1 x $10 Tuskenis Antanas ir Apolonia, $120.
2 x $20 Lukienė Viktorija atm. įn., $30; Sipavičius Zigmas

atm., $1,120.
4 x $25 Numgaudas Vacys ir Olga, $125; Sarauskas
Aiphonse J., $125; Steponaitis kun. Justinas, $225; Valeška Edward ir Marcella, $250.
3 x $60 Kasputienė Antanina, $250; Keblinskas Algirdas P.,
$650; Keblinskienė Vida, $650.
54 x $100 Adienė Julija, $500; Adomaitis Jonas ir Ona, $310;
Balčiūnas dr. Algimantas, įm. gimtadienio proga Ona, Bronius ir
Rytis Balčiūnai, $1,125; Balsys Jonas atm. įn.: Balsienė Liuciją,
$200; Bilėnas Jonas ir Dana, $600; Chainas Viktoras, $800; Dap
kus Petras ir Ilona, $250; Galinaitis Artūras ir Antanina, $400; Ivašauskas Juozas atm. įn.: Ivašauskienė Juzė, $100; Janušis Ipoli
tas ir Gina, $300; JAV LB East St. Louis apylinkė, $2,400; JAV
LB PhHadelphijos apylinkė, $400; Jokubka dr. Petras Ironis ir
Elena, $400; Juodis Jonas, $350; Juodka Vytautas, $300; Kali
fornijos Lietuvių Filatelistų v-ba; Karuža Bronius, $100; Kaspa
ravičiūtė Petronėlė, $545; Kezienė Eugenija, $1,200; Kilius Povilas,
$1,503.71; Kirvelaitis Vytenis, $200; Kučėnas Jonas ir Dalia, $600;
Lintakas Julius, $500; Mačionis Antanas ir Irena, $400; Mačiulis
Kostas ir Lillian, $100; Markelis Adolfas atm.: Merkelienė Aldona,
$860; Mažrimas Pranas ir Konstancija, $1,100; Merkys Raimundas
atm. įn.: Merkienė Janina, $300; Mickus Albinas ir Antanina, $300;
Miką Juozas, $100; Miknius Stasys jr Elena. $400; Miliauskas
Juozas atm.: Miliauskienė Janina, $200; Miniatieoė Ona, $400;
Naujalis Juozas atm. įn.: Naujalienė Marija, $500; Pleškfenė
Veronika, $200; Prižgintas Vacius Ir šeima, $3,400; Popelis
Adolfas ir Jadviga atm. įn.: Jurkūnienė Laima, $4,906; Šakių

apskrities klubas, $1,100; Sapetka Kazimieras, $11,865;
Šimukonis Algirdas, $100; Skučas-Napjus Milda, $250; Sllažas
Algis atm. įn.: Biskienė Jadvyga, $900; Smilga Aleksas, $400;
SmMgtanė Julija, $200; Sodeika Paul R., $1,300; StaneHs Cassandra: įm. seneliai Pranas Ir Stasė Staneliai, $100; Stanefis Niekotas;
įm. seneliai-Pranas Ir Stasė Staneliai, $J00; Totitas Algimantas
ir šeima, $200; Vasaitis Alvydas ir Vitalija', $400; Vaikys Stasys

Tačiau, kai jie vykdavo į Vakarų
pasaulį, aš buvau paliekama na
mie. Kai dėl mūsų liaudies dai
nų, aš jas labai mėgstu ir jų visą
glėbį, lyg šviežiai nuskintų Lie
tuvos laukų gėlių, atsivežiau pa
sidalinti su miela Amerikos lie
tuvių publika. Man pritars ir solo
įvairiais lietuvių liaudies instru
mentais gros jaunas, gabus Lie
tuvos folkloristas Saulius Palio
nis.

— Skaitau Don Carlo operos
spektaklių programą iš Vilniaus
operos gastrolių Vakarų Vokie
tijoje šį pavasarį. Pirmojo sąsta
to solistų sąraše — sopranas
Gražina Apanavičiūte, bosas
Vaclovas Daunoras, baritonas
Eduardas Kaniava. Gi antrinin
kų sąraše — taigi solistai, kurie
užims pirmųjų vietą tik šiems
susirgus, atrandu solistų pavar
des, kurie dainuos Chicagoje
vykstančiuose I Lituani operos
spektakliuose. Kaip tai išaiškin
ti?
— Chicagos I Lituani spektak
liams solistai buvo atrinkti dar
buvusiojo Vilniaus operos direk
toriaus, gi solistų pirmąjį sąstatą
gastrolėms Vakarų Vokietijoje
atrinko Vokietijos operos muzi
kos vadovai.
— Žinant vokiečių muzikų
aukštą lygį, peršasi mintis, kad
Chicagon suvažiavę iš visos
Amerikos lietuviai I Lituani
operos spektakliuose išgirs tik
Vilniaus operos antrininkus soli
stus, kai tuo tarpu New Yorko
ir kitų rytinio pakraščio miestų
lietuviai likę namie ir atsilankę
į Jūsų koncertus, išgirs bent vie
ną Vilniaus operos pirmojo, są
stato solistę.

— Kartais faktai stipriau kalba
už žodžius.

sąlygas Vilniaus operoje, ar
neatėjo mintis nuversti valdžią?
«,
-i
— Prieš trejus metus buvome
pradėję organizuoti nuvertimo
akciją, bet kai tik tuometinis
operos direktorius pamatė, kad
bus blogai, paskambino Gor
bačiovui ir, nuvykęs į Maskvą,
gavo iš jo užtikrinimą, kad jis liks
operos direktorium, nes yra pats
geriausias visoje Sovietų Sąjun
goje. Nežinau, Įdek čia teisybės,
bet tokio turinio laiškas buvo iš
kabintas Vilniaus operoje, kad
atbaidytų bet kokius maištinin
kus nuo tolimesnių žygių. Kalbu
apie tuos reikalus Vilniaus ope
roje ne dėl man ir kitiems pada
rytų skriaudų, bet dėl to, kad
ateinanti jaunųjų Lietuvos daini
ninkų karta būtų apsaugota nuo
tokių šantažų ir galėtų atsidėti
vien tik meniniam tobulėjimui
puikiuose
Vilniaus
operos
rūmuose.
— Viena Vilniaus operos so
listė yra man pareiškusi: “Dai
nuosiu operoje, kol pajėgsiu, o
po to tai gal ir padainuosiu vieną
kitą lietuvių kompozitorių dai
ną”. Kokia Jūsų nuomonė šia
tema?

— Lietuvių kompozitorių ori
ginalios dainos ir liaudies dainų
harmonizacijos yra mūsų tautos
kūrybinis lobynas. Kai aš jas dai
nuoju ar bandau atrasti jų tikrąjį
kūrybinį pradą, aš atsirandu pa
saulyje, kuriame neegzistuoja
nei Verdi, nei Wagnerio operų
garsai, — vien tik aš ir tyliai pla
kanti, kūryba alsuojanti Lietu
vos širdis.

Vilniaus operos solistė Gražina Apanavičiūte

mūsų tautos raidoje ir taip smar
kiai
nuniokotas
paskutinių
dešimtmečių eigoje. Dainuosiu
lietuvių kompozitorių patrio
tinėmis temomis sukurtas dai
nas, kurios lyg šviesūs žibintai
nuskaidrino tamsią tautos naktį.
Na, dainuosiu, žinoma, ir lietu
vių bei pasaulinių operų arijas,
— Ką galėtumėte pasakyti į
kur galima ryškiau, nei kur kitur,
koncertą besirengiančiai publi
pademonstruoti savo vokalinį
kai apie Jūsų šiai progai paruoš
pajėgumą ir subrendimą.
tą programą?

liudininkai besibaigiančio pava
sario paskutinio lakštingalos
čiulbėjimo.

— Valdžia rengiasi greitai taip
pakelti lėktuvų bilietų kainas,
kad į Ameriką iš Lietuvos at
skristi galės tik spekuliantai.
Vargšam menininkam beliks
apie tai tik svajoti. Na, bet nieko
naujo — svajoti gerai išmokom
per ilgus metų metus. O dabar
esu jūsų tarpe ir džiaugiuos ne
—
Kiek
suprantu,
išvykimas
paprastai. Tegu lietuviška daina
— Dainuosiu lietuvių liaudies
dainas, kur trijų asmenų, ir įvai- "* iš'Liėtūvosgali greitai labai pa- ” užheįja mūšų širdis ir tebūna kelrių liaudies mstrumentų pagalba sunkėti;'Tad' džiaugiamės,''be-*'1 rod is1 tau tos ■ tolim es n iarii ‘ kelyj ė?
bus atkurtas lietuviškas kaimas, siklausydami Jūsų žavaus daina Kas bus, tas bus, bet lietuvis,
— tokią svarbią rolę vaidinęs vimo ir liūdėsim — lyg būtume kol dainuos, nepražus!

ir Sofija, $300; Venckus Daiva; įm. seneliai Karužai aukšt. mokslo
baigimo proga, $100; Vienužis dr. Rimas ir Janina, $1,200; Žlioba dr. Aras Ir Lina, $100; Žolynas Kostas ir Ona, $300; Žvinklys

1x $11,538.02 Adomaitis Jonas, testamentinis palikimas,
$14,538.02.
1 x $36(396.27 Petrauskas Shushys Julia, tasfamenfinis

Pranas ir Rožė atm. įn.: Žvinklys kųn. Antanas, $100.
1 x $160 Dabušis kun. Viktoras atm.: Kačinskas Leonas $25,
Krasauskas Mečys ir Helena $25 ir 9 kt. asm., $1,060.
1 x $170 Juzėnas Stasys atm.: Juzėnas Wafter $50, Svera

palikimas, $36,396.27.
IŠ viso $91,516.29

Jonas ir Birutė $30 ir 7 kt. asm., $770.
1 x $185 Pocius Antanas ir Birutė, $1,200.
27 x $200 Apeikis Vytautas Jr Nelė, $800; Banys Rimas,
$200; čyvas kun. Matas, $2,600; Gecevičius Kazimieras atm. įn.:

įm. Vizgirda Vyt., $200; Gelažius Vladas ir Marija, $200; Jokubauskas Stasys ir Prudencija, $500; Juzeiskis Antanas ir Stasė
(mirusi), $1,100; Lesniauskas Viktoras, $500; Lithuarrian National
Club of Montello, $1,300; Marchertas Antanas ir Vilią, $300; Mic
kevičius Gediminas ir Zota, $2,200; Momkus Vaclovas ir Margari
ta, $2,260; Norvilas Povilas ir Ona, $1,000; Pečkaitis Juozas,
$1,300; Ročkos dr. Benediktas ir Gabrielė, $1,400; Ročkuvienė
Marija, $1,300; Rožėnienė Elena, $200; Rugelis Jonas ir Ona,
$900; Saulis Algirdas ir Aušra, $200; X, $2,100; Šležas dr. Adolfas
ir Algė, $2,200; Stanelis Pranas Sr. ir Emilija atm. įn.: Stanelis
Pranas ir Stasė, $200; Urba dr. Vytautas ir Aldona, $2,060; Urttaitis Kazys ir Stasė, $750; Vasiukevičtus Juozas ir Antanina, $1,700;
Židžiūnas Vladas ir Marija, $800; X, $1,200.

1 x $250 Lietuvių Fronto Bičiulių Centro valdyba, $450.
2 x $300 Buivys Justinas ir Danguolė, $1,000; Varnelis
Apolinaras ir Jadvyga (mirusi), $4,700.
6 x $500 Ambrazaitis dr. Kazys ir Marija, $7,130; Grybauskas
Vytenis M.O., $2,200; Juška Petras, $4,000; Kazlas Stanley ir
Maria, $500; Krajauskas Leonas ir Petronėlė, $1,500; Sakalauskas
Vytautas, $1,000.
I x $600 Cibavičius Vladas atm. įn.: Cibavičius Algimantas,
$1,020.
II x $1,000 Cibas-Cibavičienė Maminskaitė Marija atm. įn.:
Cibavičius Algimantas, $1,000; Kaunas dr. Ferdinandas ir Van
da, $12,400; Kisielius dr. Tomas ir Rita, $3,050; Labanauskas dr.
Ignas ir Stasė, $1,460; Liaukus Justinas ir Elena, $3,500;
Lukošienė Birutė, $1,000; Povilaitis Petras ir Anelė, $5,100;
Razmaitė Alexa Elena; įm. Razma dr. Antanas, $1,000; Skučas
Andrius (miręs) ir Ada, $2,062; Standard Federal Bank, $1,000;
Tender Budreikaitė Bronė, $2,000.

1 x $1,100 Oženkaitis Juozas ir Bronė, $2,275.
1 x $1,280 Žemaitienė Laima atm.: Žemaitis dr. Petras
$1,000, Skiotys Edvardas $50, Majauskas Violeta $25, Svera
Jonas ir Birutė $25 Ir 12 kt. asm., $2,280.

1 x $1,800 Maziliauskienė Jadvyga (mirusi) ir MazMiauskas
Stasys, $2,000.
1 x $2,000 X, $155,000.
1 x $2,200 Lapšys Ignas ir Genovaitė, $5,767.50.
1 x $8,137 Krivickas kun. Jonas, testamentinis palikimas,

$8,137.

1990 m. gruodžio mėn.

3 x $5 BaHlonis Albert, $5; Pocius Sophie ir Kaczimier atm.
įn., $5; Svirmickas Ona atm. įn., $10.
6 x $10 Butkus Danutė ir Zigmas, $W; Grinis Gedas Marius,
$110; Kapacinskas Joseph atm. įn., $10; Paleckis Adolfas, $10;’

Palionienė Sofija, $175; Stulpinas Stasys atm. įn., $235.
10 x $20 Anužis Česlovas ir Elena, $220; Nutautas Anelė,
$305; Paronis Zigmans, $20; Petrauskas Adakris ir Salomėja,
$170; Pleirys Jonas ir Valė, $40; Polikaitis John ir Pauline, $40;
Radzevičiūtė Elena, $40; Sved Dana, $50; Vailokaitis Julia, $130;
Žeimys Mečislovas, $20.

12 x $25 Ancevičius Kostė, $25; Andrišiūnas Richard. $25:
Bačanskas Edward, $25; Bardauskas Tomas, $25; Grayson Vida,
$525; Jonelis Pranas, $25; Kablys Kęstutis ir Vitalija, $475;
Matulaitienė Jadvyga, $50; Neverauskas Pranas, $25; Petravičius
Vytautas ir Olga, $60; Skaisgirys Kazys, $150; Sperauskas Tomas
$25; Stankaitis dr. Jonas, $1,125; Steponaitis kun. Justinas, $250;
Valiulis Leonas ir Irena, $225.
2 x $30 Dargis Leonardas ir Jadvyga atm. įn.: G. L. Dargia,
$30; šimoliūnienė Stasė atm. įn., $30.

1 x $35 Kamitis Laima Eve, $35.
3 x $40 Gerhardienė Elena atm. įn., $40; Ivanauskas Mikalo
jus atm. įn., $40; šliažas Algis atm. įn.: Biskienė Jadvyga, $900.
17 x $50 Ashmanskas Thomas, $250; Banys-Banevičius
Kazimieras atm. įn.: Banevičius Victor ir Adelija, $200; Baukys
Kazimieras atm. įn.: Baukys Malas ir Elzbieta, $150; Baukys Matas

ir Elzbieta, $450; ktzelis Henrikas ir Salomėja, $250; Kolupaila prof.
Steponas ir Janina atm. įn.: KoiupaHaitė Eugenija, $1,675; Lat
vys Jonas ir'Stasė, $350, Lelienė Laimutė atm. įn.: Liaubienė
Danutė, $280; Liauba Albinas M. D. atm. įn.: Liauba Rimas, M.D.,
$506; Naruševičienė Michalina, $350; Palys Petras ir Marta, $600;
Skrupekelis dr. Ignas atm. įn.: Skrupskelienė Alina, $300;
Šmulkštys Renata atm. įn.: Šmulkštys Liudas ir Rūta, $50; Urbutis
Algimantas V'Dalia, $200; Užubalis Vladas ir Nijolė, $325; Valaitis

Kęstutis ir Rasa, $50; Varnelis Edmundas ir Gražina, $415.
1 x $62 Bemotavičienė Irena atm. įn.: Bemotavičius Petras,
$940.
1 x $55 BazHiauskienė Marija atm. įn.: Castle Anthony $30;
Jurgutis Jurgis ir Danguolė $25, $1,565.
1 x $62 Cibas Clbavlčtanė^Mirtai atm? {n.* Cibavičius*

Algimantas, $1,062; Cibavičius Vladas atm. jn.: Cibavičius
Algimantas, $1,082.

(nukelta į 6 psl.)

JAV prezidentų ir administraci
jų, nes tai kenkia mūsų tikslo sie
kimui. l• : :
. >r
Dr. K. Bobelis su P. Goble,
VLIKo valdybos posėdis
likti valdyboje tose pačiose pa Amerikos Valstybės Departa
Balandžio 27-28 įvyko VLIKo
reigose.
mento Pabaltijo reikalų skyriaus
valdybos posėdis. Jame dalyva
vedėju ir specialiu patarėju So
VLIKo pirmininkas tariasi
vo: dr. K. Bobelis, dr. D. Krivic
vietų tautybių reikalams, il
su E. Derwinski ir P. Gobia
kas, V. Jokūbaitis, V. Bražėnas,
gesniame pasikalbėjime ba-.
P. Narutis, dr. E. Armanienė,
landžio 30 aptarė einamosios po
dr. J. Stiklorius, R. Šakienė,
VLIKo pirm. dr. Kazys Bobe litikos reikalus, susijusius su
VLIKo reikalų vedėja J. Čiko- lis turėjo ilgesnį pasikalbėjimų Lietuvos siekimu atgauti laisvę
tienė, ELTOS Informacijos di Lietuvos reikalais su Veteranų ir nepriklausomybę. Tuo reikalu'
rektorius J. Bobelis, VLIKo ta administracijos sekretoriumi E. P. Goble pateikė eilę sugestijų.
rybos pirmininkas dr. F. Palu Derwinsld. Sekretorius Derwinc.
'
.
.
>»
binskas, Tautos Fondo tarybos ski yra ilgametis lietuvių draugas
Padės Vagai *
l
pirmininkas J. Valaitis ir Tautos ir vienas stipriausių Lietuvos
Grožinės
literatūros
ir
dailės
*
Fondo valdybos vicepirmininkas reikalų gynėjų JAV. Jo pasiūly
A. Vedeckas.
mas: lietuviams reikėtų rimtai, leidykla “Vaga” kreipėsi į VLI-’
Naujai perrinktas trejų metų vieningai veikti per JAV Kongre Kų, prašydama pagalbos per-1
kadencijai, VLIKo pirmininkas sų, administracijų, spaudų ir 1.1.; vežti į Lietuvų dr. Mykolo
dr. K. Bobelis pasidžiaugė, kad iš mūsų veiklos reikėtų išjungti Morkūno paskirtų poligrafinę
visi valdybos nariai sutiko pasi emocijas ir pareiškimus prieš technikų knygoms spausdinti.
Tuo reikalu platesnį pranešimų
apie šios technikos apimtį, per
PASIKEITIMAI TAUTOS
vežimų ir išlaidas, susijusias su
pervežimu pateikė P. Narutis.
FONDO VADOVYBĖJE
Valdyba principe pritarė para
mai ir pervežimui paremti ir pa
Tautos Fondo metinis narių
naujam terminui nekandidata
vedė Naručiui toliau aiškintis
suvažiavimas įvyko gegužės 4,
vo. Jis išrinktas Tautos Fondo
reikalus, susijusius su šio pro,
šeštadienį, Kultūros Židinyje.
garbės nariu už tų didelį darbų,
jekto įgyvendinimu.
Pirmininkavo Jurgis Valaitis,
kurį jis atliko Fondo labui.
(Elta) x
Tautos Fondo tarybos pirminin
Tarybos pirmininku perrink
:r
kas, sekretoriavo Romualda Šid tas Jurgis Valaitis, išrinkti ir kiti
lauskienė. Kalbėjo Vliko pirmi Tarybos nariai. Taryba iš savo
ninkas dr. Kazys Bobelis apie
pusės išrinko naujų valdybos pir
PUTNAM, CT
Vliko veiklų, dabartinę Lietuvos
mininkų. Juo išrinktas Aleksan
i*f
situacijų, padaryti kiti praneši dras Vakselis, prityręs visuome
Nepaprastas seminaras
mai.
nininkas, jau daug metų veikęs
Birželio 9 d. renkamasi Putna-3
Ilgametis Tautos Fondo val Tautos Fonde. Jis sudarys visų
dybos pirmininkas Juozas Gied valdybų ir jų patvirtinti pristatys me Religinio atsinaujinimo cen-'
raitis pasitraukė iš pareigų ir fondo tarybai.
tre paklausyti iškilaus svečio iš •'
Lietuvos Jo Ekscelencijos vy-‘
skupo Juozo Žemaičio minčių. '1
DAILĖS DARBŲ VARŽYTINĖS
Seminaras prasidės 10 vai. ryto.
Tai
bus nepaprastas seminaras '
Balzeko Lietuvių Kultūros ir nugabenimas į Lietuvų.
ne tik dėl jo vedėjo, bet dar la
Muziejus ir Lietuvos Kultūros
Iškilmingas varžytinių paro biau savo tema: Atlaidumas šei
Fondas rengia pirmųsias šiuolai
kinės lietuvių grafikos ir akva dos atidarymas įvyks Balzeko moje ir visuomenėje. Krikščio- *
relės varžytines Amerikoje. Ke Lietuvių Kultūros Muziejuje nio tikėjimas griežtai atmeta
turiasdešimt devyni Lietuvos šeštadienį, gegužės 11 d., 4 v. senų nužmoginantį įstatymų:
dailininkai pateikė varžytinėms popiet, o varžytinių pradžia dantis už dantį. Šv. Mato evan
171 darbų- Surinktas pelnas bus gegužės 27 d., 2-val. popiet.* Busv- gelijoje Kristus sako: “O aš jums
skirtas Lietuvos Kultūros Fondo išteistas Lietuvoje paruoštas-ka--- sakau: mylėkite savo priešus...”
projektams paremti, tarp kurių talogas. Kūrinių kainas galima Tačiau tai nereiškia, kad reikia
vienas iš svarbiausių yra išeivijos siūlyti jau prieš varžytines, paro palaidoti teisingumų ir, rodant
savo meilę, statyti paminklus
kultūrinio palikimo išsaugojimas dos metu.
tiems, kurie už kruvinus sidabri
nius parduoda savo sielų ir savo
artimų, gėrį ir tikėjimų.

IS VLIKO VEIKLOS

JAUNIMO POLITINIAI
SEMINARAI IR JŲ TIKSLAI

(atkelta iš 3 psl.)

Seminarų praktika
Esu girdėjęs iš kitų, kad orga
nizuoti politinį seminarų nėra la
bai originali mintis. Su ta nuo
mone sutinku. Mūsų seminaras
yra pasiskolinęs idėjų iš įvairių
šaltinių: iš Americans for Due
Process seminarų, kurie buvo
organizuojami Rasos Razgaitienės, ir iš įvairių seminarų, ku
rie vyksta šimtais kiekvienų
mėnesį VVashingtone, taip pat iš
Morton Blackwell’s Leadership
Institute ir American Conservative Unijos organizuojamų Conservative Political Action Conference, vykstančių kasmet Washingtone.
Seminaro formatų pasiskolinom taip pat ir iš Jungtinio Pabaltiečių komiteto surengto
“Washington Horizons” semina
ro. Tasai seminaras buvo skirtas
Washingtone 1984 m. specialiai
pristatyti valdžios darbo galimy
bes Washingtone ir surengtas
pabaltiečių ir ukrainiečių jauni
mui.
Grįžkime prie ankstyvesnio
klausimo: ar šie seminarai yra
pasiekę savo užsibrėžto tikslo išjudinti ir pritraukti lietuviškų
jaunimų į politinę veiklų? 20%
dalyvių buvo atvykę pirmų kartų
į šį seminarų. Galima sakyti, kad
šie seminarai yra pasiekę pusę
savo tikslo, pritraukiant naujus
asmenis:
Seminaro organizatoriai irgi
išmoko profesionaliai rengti in
formacinį seminarų. Be to,
reikėtų paminėti kitų pozityvių
pusę: JAV Lietuvių Bendruo
menė pradėjo reguliariai organizuotjgnetinius politinius semi
narus.

Ateities seminarai ir 1992-ieji
Pirmieji du JAV L. J. S-gos
seminarai turėjo dvi sudėtines
dalis. Pirmoji dalis buvo infor
macijos pristatymas, o antroji “vvorkshop” arba pratimų dalis,
per kurių dalyviai galėjo plačiau
dalyvauti ir balsiai pasidalinti
savo mintimis su seminaro pa
skaitininkais. Šiomis dienomis
šie seminarai tiktai turi vienų
dalį - informacinę. Seminarų or
ganizatoriai turėtų rimtai pagal
voti apie pratimų dalies sugrųžinimų.

Kų dalyviai veikia po semina
rų? Jie atvyksta į seminarų pilni
energijos ir idėjų.
Namo
sugrįžus, po keleto savaičių ta
ugnis užgęsta. Reikėtų labiau
sekti ir koordinuoti politinę
veiklų kolonijose. Ta koordinaci
ja ir dabar vyksta, bet kol kas tai
nedaroma efektyviai nei Jauni
mo Sųjungoje, nei Lietuvių Ben
druomenėje.
1992-ieji bus rinkimų metai.
Būtų gerai, kad ateinantis JAV
L. J. S-gos seminaras kitais me
tais turėtų daugau pragmatiškų
pratimų ir tuo pačiu, gal reikėtų
jį pailginti iki keturių dienų. Il
gesnė seminaro darbotvarkė
duotų progos dalyviams labiau
pasirengti ir geriau koordinuoti
įvairias temas, lankant savo kongresmanus ir senatorius. 1992
metai būtų tinkama proga ir pa
tirti, ar verta tokius seminarus
organizuoti. Jeigu jauni profe
sionalai ir studentai giliau įsi
jungs į politinę veiklų negu
praeityje, tai bus galima sakyti,
kad šie seminarai pasiekė savo
pagrindinį tikslų.
Algis Šilas

Richard Durbin, JAV Kongreso narys, kalba Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo vienerių metų minėjime Chicagoje
kovo 11d. Nuotr. Ed. Šulaičio

MALDOS IR PASNINKO SAVAITĖ
(atkelta iš 2 psl.)

vyr. red. kun. Vaclovas Aliulis,
MIC; Vilniaus universiteto rek
sus mums prijaučiančius geros torius prof. Rolandas Pavilionis;
valios žmones kviečiame į mal Lietuvos Katalikų Mokslo Aka
dos ir pasninko savaitę už laisvę, demijos vardu, Antanė Kučin
taikų ir dvasinį atsinaujinimų nuo skaitė; Lietuvos Evangelikų re
šių metų gegužės 19 iki 26 die formatų Bažnyčios vardu, Konsi
nos.
storijos pirmininkas kun. ReinPasirašė: Stasio Šalkauskio choldas Moras; Lietuvos Evan
fondo vardu, valdybos pirminin gelikų krikščionių baptistų var
kas Virgilijus Čepaitis; Pa du, vyr. presbiteris Albertas
nevėžio vyskupijos apaštalinis Latužis; Lietuvos Evangelikų
administratorius vysk. Juozas liuteronų Bažnyčios vardu, Vil
Preikšas; Vilniaus ir Lietuvos or niaus par. pirmininkas Viktoras
todoksų arkivyskupas, Švento Kiauka; Lietuvos Respublikos
sios Dvasios vienuolyno archi Kultūros ir švietimo ministras
mandritas Chrizostomas; žurna Darius Kuolys; Tautybių depar
lo “Katalikų pasaulis“ redakcijos tamento generalinė direktorė
Halina Kobeckaitė.
LIC
Šių dienų gyvenimo įtampoj
reikia pagalvoti, kaip suderinti
atlaidumų su teisingumu, kad ne
—Velykų švenčių laikotarpy
žodžiais, o širdim žmonės je šiais metais Lietuvoje užregi
mylėtų savo priešus, bet kartu struota labai daug vagysčių. Tarp
su tuo neprisidėtų savo duokle kitų vietų, nukentėjo ir Vilniaus
prie jų kruvinųjų sidabrinių, ku cerkvė, esanti gana judrioje Ba
riuos jie renka iš tamsybių kuni sanavičiaus gatvėje. Iš cerkvės
gaikščio rankų.
pavogti du sidabriniai kryžiai, si
Todėl bus ne tik įdomu, bet dabrinis šaukštas:,.dvylika ikonų
ir naudinga paklausyti vyskupo ir aukų dėžė. Bažnyčios šventi
Žemaičio minčių šia tema, kuri kas Viačeslavas Skovodko pa
dabar labai aktuali ne tik Lietu sakė, kad ryte atėjęs sargas rado
voje, bet kurios negalima už- nupjautas dviejų centrinių durų
miršti ir savo aplinkoje, savo san spynas. Nuo 1989 metų tai jau
tykiuose su artimaisiais.
antra vagystė.

Visus mums palankius gyvos minties reiškėjus kviečiame į bendrą kūrybos židinį!
Tokiais žodžiais 1924 m' gruodį į skaitytojus kreipėsi prof. Vincas Mykolaitis,
pradėdamas leisti žurnalą

ŽIDINYS
Sutelkęs gražias skaitytojų ir bendradarbių pajėgas iš šviesiausių Lietuvos žmonių,
daugiau kaip pusantro dešimtmečio jaukiai kūrenosi šis kultūros židinys,
kol lemtingais 1940 m. buvo grubiai užslopintas.

Po pusšimčio metų pertraukos garbingo pirmtako tradiciją atgaivina

naujasis ŽIDINYS
Tai iliustruotas mėnesinis religijos ir kultūros žurnalas,
nuo šių metų sausio mėn. leidžiamas Vilniuje ■ Katalikų pasaulio" leidyklos
/ '■
ir remiamas Lietuvos bei išeivijos kultūrininkų.

naujasis ŽIDINYS
~ skiriamas visiems tautiečiams,
kurie domisi filosofija, teologija ir religijos istorija,
kuriemėgsU literatūrą, dailę ir muziką,
' kurie rūpinasi mūsų religijos, kultūros ir visuomenės reikalais.

*

naujasis ŽIDINYS
bus Jūsų namuose ištisus metus,
' ' jeigu užsisakysite jį (12 numerių - tik $36!), kreipęsi adresu:
Lithuanian Catholic Religious Aid
i
Lietuvių katalikų religinė šalpa
351 Highland Blvd., Brooklyn NY 11207
Td.(718) 647-2434, Fax (718) 827-6696. Telex 5101013171.
•

a

,. '

naujasis ŽIDINYS

“■ ’e oor.
,
laukia Jūsų straipsnių, laiškų, atsiliepimų, pageidavimų ir pasiūlymų,
kuriuos galima siųsti adresu:
Pylimo 27, 232001 Vilnius, Lietuva/Lithuania
Tel.(0122)22 24 22. Fax (0122) 22 21 22.

’s/eusil*

Tik visos lietuvių šviesuomenės bendromis pastangoms gyvuos
pav...

naujasis ŽIDINYS!
.C
.ascito?

' *

* v
«

— JAV LB Krašto valdyba
specialiame posėdyje gegužės 28
patvirtino naujų JAV LB angliš
kai leidžiamo žiniaraščio Bridges
redaktorių Joe Arlauskų iš Virgi
nijos. Administratorė lieka JAV
LB Tarybos narė Zina Dresliūtė
iš Connecticut.
— Paryžiuje balandžio 16
vyko lietuviškos kultūros ir
meno renginys “Laisvė Lietu
vai”. Programoje dalyvavo: Laurent Yerzieff, Michael Lonsdale,
Pascale de Boysson, Caroline
Paliulis, Jean-Christopher Mončys, Michael Wladkowski ir Pa
ryžiaus “Madrigall” choras.
“Laisvė Lietuvai” renginys
įvyko Rebaud-Barrault teatre,
Paryžiuje. “Laisvė Lietuvai”
renginiui Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vytau
tas Landsbergis atsiuntė įrašytų
videojuostų apie Lietuvos muzi
kų ir menų.
— Jūratė Nausėdaitė — Ann
Jillian, Hollyvvoodo filmų, tele
vizijos ir teatro žvaigždė, vado
vaus septintąją! Lietuvių Dainų
šventei, kuri įvyks gegužės 26
Chicagoje.
— Kultūros premijų šventė
įvyks gegužės 18 Chicagos Jauni
mo Centre.
— Hanau buv. lietuvių gim- .
nazijos pirmosios abiturientų;,
laidos ..susitikimas pramatomas
gegužės 24 - 26 Chicagoje.

—Lietuvių kunigų rekolekci
jos Putliame šiemet įvyks
birželio 10 - 14. Joms vadovaus
Vilkaviškio vyskupas Juozapas
Žemaitis. Registruotis pas kun.
dr. V. Cukurų, ICC. Rt. 23, Putnain. CT 06260.
— Operos I Lituani premjerų
diriguos Vytautas Viržonis, Lie
tuvos Respublikos operos ir ba
leto teatro dirigentas. Antrų
spektaklį diriguos Alvydas Vasai
tis.
-— Snieguolės Zalatorės rašinį
apie Vilniaus Šv. Kazimiero baž
nyčios grųžinimų tikintiesiems
įsidėjo visoje Amerikoje platina
mas katalikų laikraštis Our Sunday Visitor kovo 24 laidoje. Čia
plačiai nupasakojama šios bažny
čios praeitis ir cituojamas dabar
tinis šios bažnyčios klebonas,
Lietuvos jėzuitų provinciolas
kun. Jonas Boruta. Žurnalistė
Zalatorė, anksčiau gyvenusi Ciceroje ir Bervvyne, dabar dau
giau negu metai darbuojasi laik
raštyje Klaipėda Lietuvoje.
— Dr. Antanas Bartusevi
čius, iš Vilniaus, nuo praėjusio
rudens gilinęs teisės studijas Il
linois u-te Urbanoje, atsisveiki
no su Amerika ir išvyko namo,
pakeliui dar sustodamas pas gi
minaičius Toronto mieste, Kana
doje. Dr. Bartusevičius, kuris
yra Lietuvos Teisininkų draugi
jos valdybos narys, plačiai
reiškėsi Chicagos ir Urbanos lie
tuvių veikloje, skaitė paskaitas,
rašė lietuvių spaudoje. Kurį lai
kų pas jį buvo atvykusi jo žmona
dr. Meilutė Talijūnaitė, taip pat
pasirodžiusi su paskaitomis iš
savo srities - sociologijos.

— Rašytoja Danutė Bindokienė rengia Dainų šventės lei
dinį.
— Lietuvių Dukterų draugi
jos Phoenixo skyrius, užbaigda
mas savo gyvavimų, pasiuntė
“Caritas” organizacijai 440 dol.
aukų.
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Velžą Vladas ir Eleonora, $2,101; Zizniauskienė Marytė atm. įn.:
L.of»rtąuskas Vladas ir Vincė, $100.
, (, t. 1 x$105 Juodviršis Juozas atm. įn.: Juras Frank M.D., $105.
1 x $120 Baini«ė Ona atm. įn.: Alkuvienė Elena, $120.

K viso $54,721.11
' +
H
Lietuvi^ Fondo pagrindinis kapitalas 1990.X.31. pasiekė

5,179,400 dd. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą,
meną,, kultoj ir jaunimą 2,787,586 dol.
Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso patiksnate
gauta 1,528,618 dol.

gte Stasys ir Monika atm. įn.: Raišys Vidmantas ir Maria, $1,000;
Kisielius dr. Alfonsas ir Enna, $2,300; Skikunas Stays atm. įn.:
Skikunas Peter, $300; Sodeika Leonas ir Irena, $300; Vitkus
Juozas atm. įn.: 4-tų mirties metinių proga Vitkuvienė Apolonija,
$1,050.

Sudarykime testamentus ir bent daįj turto palikime Lietuvių Fondui.
Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

1 x $395 Sirmenis dr. Vincas atm. įn.: Vaškelis Aleksas ir
Prima $35. Grinis Gedas ir Aldona $30, American Lithunian Club

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remiama
lietuvybė.

“LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFlt TAX
EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, CHICAGO, IL”

$25, Gruzdys Antanas ir Vanda $25, Kačinskas Leonas $25,
Reventienė Bronislava $25, Sutartis Joseph ir Aldona $25 ir 7 kt.

asm., $385.
7 x $500 Adomavičius Vladas ir Liucija, $600'; Ažubalis dr.
Alfonsas atm. įn.: Ažubalienė Genovaitė, $1,220; Baltrušaitis
Algimantas, Vytautė, Tomas ir Gabija: įm. Baltrušaitis Andrius,
$500; Rožėnas Albertas atm.: Rožėnienė Konstancija, $1,500;
Simanas Vacys, $2,600; Sutkuvienė Ada ir dr. Pranas (miręs),
$3,185; Užupis Juozas ir Sigutė, $1,000.
2 x $700 Raišienė Jadvyga atm. įn.: Raišys Vidmantas ir
Maria, $1,300; Rubšys kun. Antanas, $1,000.
7 x $1,000 Babilius Vincas, Petronėlė, Antanas, Rokas, Ona
ir Elzbieta: (pi. Babilius Joseph Alex, $1,000; Glambiai Justinas,

1991
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Terese, Ireną ir Algis: įm. Glamba Justinas, $1,000; Goeldneris
Anastsia testamentinis palikimas, $1,000; Kepenis Alfonsas atm.:

Nuo 7 iki 14 dienų Lietuvoje
19 įvairių maršrutų

Dauguma kelionių aplenkia Maskvą. Maršrutai įdomūs —
Šiluvos atlaidai, kelionė laivu Baltijos jūroj, Lietuva, Kopenhaga,
Varšuva, Helsinkis.

PARDUODAMAS NAMAS

‘ ‘LIETUVA AMERIKOS TELEVIZIJOJE
u

$11,895.11

7 x $300 Brighton Pąrko Lietuvių Namų Savininkų draugija.
$600; Bumeiienė Janina atm. įn.: Bumelis Ignas, $1 000; Galbuo-

Pptras ątm. įn.: Užgirienė Audronė, $400; Trinka Stąsys atm. įn.:
Ąndrijauskaš Vladas ir Regina, $300; Uksas Jurgis ir Marcelė,
^,3W;; Vaineikis Juozas, $3,200; Vaišnys drs. Juozas ir Elona,
$950; yąn^jūnienė Stasė atm. įn.: Vanagūnas Stasys Jr., $700;

.

2 x $5JMO X stipendijų fondas, $5,000; Maurukas dr. Jonas
ir Dalia, $5,000.
«,»*..
«
1 x W,000 Gudėnienė-Petkevičienė Justinas atm.Unz:
Gudėnas Jonas A $4,500, Gudėnas Kazys C. $4,500, $9,100.
1 x $1*745.11 Sadauskas Kazys testamentinis . palikimas,

$1,500.
3 x $290 Bankauskas Česlovas, $1,000; Juozo Daumanto
šaulių kuopa, $1,000; Paskųs Raymond E., $250.

•*. klubas, $400; Lopatauskas Aldona, $100; Markalonis William J.,
‘ 1 $15300; Mažeika ir Vanda, $800; Minelga Antanas ir Aldona, $350;
>. Morris Vida, $350; Norvilas Vaclovas ir Ona, $100; Petrauskas
- Bronius, $100;Ouinn dr. Tomas ir Dainė, $400; Reimanas Jonas
• irtm. įnz Romanas Stanislava, $100; Reimanas. Zigfridas ir
Stanislava, $200; Sandargas Jonas M.D. atm. įn.: Sandargfonė
Aldona, $1,125; LŠST Stasio Butkaus Šaulių kuopą Detroite, $325;
Šimkus rnaj: Jonas atm. įn.: Šimkus Marijona, $1,200; Stakė

;

Kępanienė Julija, $2.000; Krištolaitis Jurgis Vytautas'atm. įn.:
Daug$lien<Krištolaitytė Juzė. $1,000; Nemickas dr. Rimgaudas
ir Joan, $4:200; Stankus Steponas atm. įn.: Bumelis Elizabeth,
$1,000:
i

Kazimiera, $1,320; Stapulonte Antanas atm. įn.: Stapuflonte Genė;
$2^10; Tamkutonte Geraid C., $1,700; Vameckas Vladas ir Adelė,
$200; Žemeckas Kazys ir Helena, $500; Zoštautas Vaclovas,

1 x $95 Venclova Tomas, $425.
ti}
,^1 ą $75 Bukante Peter atm. įn., $75.
. j..lyx MątMirppas Andrius ir Ona, $200.
(
. 39.x $10p,Ąglinskas drs. Kęstutis ir Juzė, $1,700; Andriukai,n tte §fpQiuą ir Suzanne, $550; Anonte Vytautas ir Danutė, $2,500;
Vyskupas Paulius Baltakis, $400; Briedis Juozas ir Ona, $1.400;
Budetekis Zigmas atm. 4-tų mirties metinių proga: Budelskis
Eugenija, $600; Drasutis Pranas atm. įn.: Drasutis Aldona, $600;
Piminskis Jonas, $200; Jankus Vytautas ir Vanda, $300; Jatulis
<Izidorius atm. įn.: Jatulis Mindaugas, $200; Juška Viktoras P.,
$100;-Kaireiis Alfonsas, $100; Kontvte Alfons ir Steila, $450; Lingte
Vincas' atm.'Iri'.:‘Lingienė Albina, $1,100; Long Beach Lietuvių

h
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Laimutė, $200; Gauronskas Petras ir Marija, $1,600; Gedgaudas
Antanas ir Jadvyga atm. įn.: Gedgaudas Wafter, $1,000; X, $3,265;
tiekis Alfonsas ir Teodora, $500; Januškevičius Vincas atm. įn.:
Janys Antonia, $1,250; Kalvaitis Antanas Ir Zofta, $1,000;
Prižgintas Vacius ir šeima, $3,600; Skėrys Petras atm.:škėrieoė

psl.)

?

I.m

Leveckte Stepas ir Potepe, $250.
v
"j
17 x $200 Brazis Algard ir Aklona, $1,600; CNapetta DomMc
k Sophia, $300; Daulys Kazys, $1,300; Eltmanas Algirdas ir

3001W. 59th Str.
Chicago. III. 60629
Tel. 312 (471-3900)

utim

»v
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. .,.fj,ĮrvP[vįejų yaląndų vaizdajuostė, rodanti Sovietų smurtą
„,,'UzSįLgpinti Lietuvos nepriklausomybės atstatymą. Spaudos
rūmų užėmimas, kruvinasis sekmadienis, nužudytų laidotuyės. Emocinga lietuvių demonstracija Bostone ir kitur.
Pasaulio reakcija ir komentarai. Naujas Lietuvos vaizdų,
poezijos ir dairių montažas. įrekorduota VHS video ka
setėje; Kaina su persiuntimu $35.00. Čekį su savo adresu
siųsti
ži

Smulkesnėms informacijoms'Tr lankstinukams kreipkitės į

Graži aplinka, patogi vieta
vieno aukšto, pigus išlaikymas

BALT1C TOURS . 77 Oak St., Sulte 4 • NEWT0N, MA 02164.
Tel. 617/985-8080 • Fax 617/332-7781

Netoli nuo 44-to ir 21-mo
keliy kryžkelės. Putnam, CT

snnH Bvmmi

Kreiptis:

Jona^y. Strimaitis
(203) 651-0261
(203) 651-8376 fax

...... k

743 E, BROADWAY
SO. BOSTON, MA 02127 ‘
TEL. 617 - 268 - 5876

n

-Postoge paid both ungs
Fast, [DnvEniEnt.priuntE, safe
įtart uuhnt BRnKinG-BVmnilis

Mllil.* '

Greitai, prlalnamal, privačiai, saugiai, neimki--

VISI SIUNTINIAI Į LIE’AJVĄ siunčiami su PRISTATYMU
Į NAMUS papigintomis kaino
mis. Drabužiai, maistas, vaistai
— KIEKIAI NERIBOJAMI,
5 t MUITO NĖRA. Savo dailctus
’ siųskite mums paštu arba UPS.
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.,
’ Chicago, IL 60629. Tel. 312 436
i . - 7772.

. F.

HIGH TECH KOMPUTERIAI
Mūsų parduotuvė, pirma ir vienintelė jser emigraciją, par
duoda aukščiausios kokybės įrengimus dėl biznio pa
skirties ir asmeniniam naudojimui. Mes turime 30-ies
žymiausių firmų kompiuterius. Jūs nusipirksite mūsų
parduotuvėje tik geriausią elektroniką, taip pat gausite
tikrai profesionalų patarnavimą.

žšnir:;

«i» < '“’riMeš parduodame visas kompiuterio atsargines dalis, reikmenis Ir programas.
»

Mes turime didžiulį pasirinkimą Televizijos aparatų, FAZ-ų, Kamkorderlų, VSR>i.; ąi, Trumpųjų bangų radijo aparatų, 2-iejų kasečių rekorderių, telefono aparatų,

>tefefono atsakymo aparatų, virtuvės reikmenų ir t.t.

•’*ffial. Tai taupymas paitu So. Boston Savlngs
\ Bank bodu. Ar Jums reikia pinigus padėti J ban* M ar juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet G
kuriuo laiku. JOsų siuntu gavęs, bankas tuoj F

proc*ntu>’

~~ž

leidžiamus Įstatymų. \

Eg

Del lengvo taupymo bo

do per paltą skambinkit Mr."
Donahue 268-2500

arba raiyktt paduotais adresais.

1(3

U

■ DEXTER PARK
PHARMACY

llHl

Wm- Anastasl. B. S.

South Boston /i
Savings Banku

77-01 JAMAfCA AVENUE
(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421
WK D1CLLVKH

Speciali kaina 220 Voltų Kompiuteriams ir PAL SECAM
sistemos elektronikai, kurią jūs galite naudoti Lietuvoje
ir Europoje.

THC LUDUf

296-4130

., Mes kalbame angliškai ir rusiškai.

i

traukia sumę j sąskaitą. Prisideda Ir užtikrink
mas, kad JOsą pinigai
^ę^ipelnoaukičlauslui;

AUMOW.AMCHWAID»A£»0£MZ

.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

K A SA

. 41 W. 35th QATVĖ, tarp 5 ir 6 Avenues, Manhattan, NY
212 465-0621

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

' .1991 metų

O

— STOVYKLŲ
• , KALENDORIUS

Neringa^?
WEST BRATTLEBORO, VERMOKT

Lietuvių kilmės vaikams anglų kalba

-

šeimų savaitė

-

-

birŽ. 30 - liepos 13 dd.

718-441-6401

2615W. 71 st Street, Chicago, 1L60629, 312-737-2110
1445 So 50th Avė., Cicero, IL60650, 708-656-2201
9525 So79th Avė., Hickory Hills, IL 60457, 708-598-1333

FLORIDOJ:

400 70th Avė., St. PetersburgBeach, FL33706,

DETROITE:

24060 W. 9 Mile Rd., Southfield, Ml 48034,

813-367-6304

313-350-2350

WATERBURY:‘ 6CongressAvė.,Waterbury,CT06708, 203-756-5223

liepos 28 - rugp. 3 dd.

rugp. 4-11 dd.

Veda Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys
' INFORMACIJAI:

CHICAGOJ:

86-21114th Street, Richmond Hill, N.Y., 11418

0S3O1 *

< ,x.. Lietuviškai kalbantiems vaikams - liepos 14 - rugp. 3 dd.
<(Galima stovyklauti 2 >.r 3 savaites)
' Jaunimui 17-18 m.

NtvVYORKE:

Neringa, ICC - 600 Liberty Highvvay
Putnam CT 06260 ♦ Tel.203/928-7955

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

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

y

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

f

ORGANIZUOJAMA SKUBI REAKCIJA
•» -

Lietuvoje padažnėję raudono
sios kariaunos (o jai ateina į talką
ir lietuviškieji kvislingai) nele
galūs ir brutalūs veiksmai, kaip
įvairių pastatų užėmimas, ati-

HARTFORD, CT
Lietuvių
Bendruomenės
Hartfordo apylinkės visuotinia
me narių susirinkime, sušaukta
me balandžio 7, išrinkta nauja
valdyba: pirm. Birutė Zdanytė,
vicepirm. A. Dzikas, ižd. A.
Maciūnas, sekr. Jūratė Bemotaitė-Di Benedetto, nariai spec.
reikalams — B. Bematonienė,
Vida Zdanytė-Leming, JI. Zabulytė, N. Gureckaitė, E. Krakauskas, koresp. D. Grajauskienė.
Valdybos pirmas renginys bus
motinos dienos minėjimas. Jis
įvyks gegužės 12, sekmadienį,
po 9 vai. lietuviškų mišių Svč.
Trejybės bažnyčios salėje, 53
Capitol Avė., Hartford, CT. Bus
užkandžiai. Atgimimo lietuviš
kos mokyklos vaikučių progra
ma, p. Mačiulienės, viešnios iš
Lietuvos įspūdžių pasidalini
mas.

minėjimas ginklų iš lietuvių po
licininkų, sulaikymas ir užgau
liojimas Aukščiausiosios Tarybos
narių, mus aliarmuoja. Žinios iš
Lietuvos apie tuos “žygdarbius”
mus pasiekia žaibo greičiu.
Todėl TV, spauda, senato bei
kongreso-nariai, o ir pats JAV
prezidentas turėtų apie tai gali
mai greičiau išgirsti. Į tuos veik
smus mes privalome tuojau pat
reaguoti, ar tai pareikalautų de
monstracijų, telegramų ar laiš
kų. Nes pavėluota reakcija nori
mo tikslo jau nebepasiekia.

Kaip tą staigią ir efektyvią re
akciją suorganizuoti? Tuo reika
lu balandžio 21 per “Laisvės
Žiburio” radijo laidą kalbėjo
Daiva Kezienė. Ji kvietė visuo
menę atsilankyti į skubiai šaukia
mą susirinkimą, kuris ir įvyko
balandžio30, 7:30v.v., Kultūros
Židinyje. Atsilankė apie 25
asmenys. Vadovavo LB NY apy
gardos pirmininkas Vytautas
Alksninis. Apsvarstyta ieškant
būdų, kaip trumpiausiu keliu
būtų galima vieniems su kitais
susisiekti, kad, reikalui ištikus,

IŠKILMES BROOKLYNO KATEDROJ
Gegužės 5,
sekmadienį,
Brooklyno katedroje buvo spe
cialios pamaldos už Lietuvą. Jos
prasidėjo 10:15 v. kunigų proce
sija prie didžiojo altoriaus. Jų
buvc apie 10. Vadovavo ir mišias
koncelebravo Brooklyno vysku
pas Thomas Daily drauge su 5
lietuviais kunigais ir keliais ame
rikiečiais kunigais.
Skaitymus atliko Henrikas SatinskasirRūtaVirkutytė. Skaito
ma buvo lietuvių ir anglų kalbom&^Rtfp pat irgi esmes giedojo: lietuviškai — Apreiškimo para
pijos choras ir katedros choras
— angliškai.
Pamokslą pasakė Brooklyno
vyskupą^. Tik gaila, kad katedros

garsiakalbiai blogai rezonuoja
balsą, tai buvo sunku suprasti,
ką jis kalba apie Lietuvą.
Po pamaldų katedros salėje
buvo kavutė. NY tautinių šokių
grupė Tryptinis pašoko keletą
tautinių šokių. Šokius apibūdino
ir ansamblį pristatė ansamblio
narė Rasa Adams. Ansambliui
vadovauja Jadvyga Matulai
tienė.

Katedra buvo pilna, o šiame
*= priėmime dalyvavo =Tipie -4(X)^
asmenų.
*
*
Pamaldas suorganizavo New
Yorko Lietuvių Jaunimo Sąjun
ga. Ypatingai daug dirbo Laura
Šatinskaitė.

. '.V>. .

ar tas būdas bus mums finansi
niai prieinamas.

ATVYKSTA JAUNIMO TEATRAS

. A-

galimai greičiau galėtume rea
guoti į okupanto vykdomus
siautėjimus Lietuvoje. Numaty
ta sudaryti telefoninį sąrašą
asmenų, kurie sutiktų dalyvauti
toje akcijoje.
Susirinkime dalyvavo Morality Action Committee, Ine. pir
mininkas Paul Morrissęy. Jis turi
nemažą patirtį, organizuojant
mitingus ir demonstracijas. Jis
siūlė telefonus įrekorduoti į ko
mercinį kompiuterį, kuris tuos
šaukimus galėtų atlikti per kelio
lika minučių. Į tai buvo atkreip
tas dėmesys, tik reikės sužinoti

Šiam skubiam reikalui tvar
kyti sudarytas komitetas iš šių
asmeniu: Daiva Kezienė, Ra
mutė Cesnavičienė, Vida Jan
kauskienė, Ann Morrissęy ir Al
dona McCarthy. Ši veikla bus
tvarkoma LB New Yorko apygar
dos rėmuose.
Pakeliui, grįždamas į Lietuvą,
susirinkime dalyvavo ir Lietuvos
Aukščiausiosios Tarybos narys
Rimas Valatka. AT jis atstovauja
Palangos rajonui. Valatka yra
buvęs Gimtojo krašto redakto
riaus Algirdo Cekuolio pavaduo
tojas. Susirinkime Valatka pa
darė trumpą pranešimą.
p. palys

Garsusis Vilniaus Jaunimo laukėsi Amerikoje — Houstone
Teatras yra pakviestas į New ir Chicagoje, ir susilaukė labai
Yorką. Jis čia gastroliuoja nuo gražių įvertinimų. Dabar teatrą
pakvietė Joyce teatras, Lincoln
birželio 13 iki liepos 8.
Atveža du veikalus: “Dėdę Center teatras drauge su New
Vanią” ir ‘ Kvadratą”. Abu veika Yorko tarptautiniu meno festiva
lus surežisavo Eimutis Nek liu.
rošius. Spektakliai vyks Joyce
Kiekvieno vaidinimo bus po
teatre, 175 8th Avė., prie 19 St.
Vaidinimai vyksta lietuvių kal 14 spektaklių. Šeštadieniais ir
ba, tuoj verčiami į anglų kalbą. sekmadieniais bus po du spek
Visi bilietai turi vienodą kainą taklius, pirmadieniais ir antra
— 30 dol. Bilietų ir informacijos dieniais spektaklių nebus. Taip
reikalu skambinti 212 242 - 0800. pat nebus ir liepos 4. Vaidinimai
Jei susidaro 20 asmenų grupė, bus 8 vai. vak., šeštadieniais —
2 vai. ir 8 vai. vak., sekmadie
galima bilietus drauge pirkti.
Teatras prieš porą metų niais 2 vai. ir 7:30 vai. vak.
gerbti žuvusieji, kenčiančios au
kos, prisiminti nuostoliai Ukrai
noje ir Lietuvoje. Vaikai Boston
Common parke pasodino mede
lį, simbolizuojantį gyvybę ir

DIDŽIOSIOS
ŠVENTĖS
JAU ČIA

lektyvas turi vilčių, kad visi
šventės renginiai susilauks pu
blikos paramos ir pagyrimo. Fi
nansinės išlaidos bus nemažos,
tad buvo kreipiamasi į visas JAV
Lietuvių Bendruomenės apylin
Lietuvių Muzikos festivalio kes bei j pavienius asmenis. Mu
rengimo komitetas turėjo pasku zikos šventę oficialiai rengia JAV
tinį savo posėdį prieš šventę ba ir Kanados Lietuvių Bendruo
menės.
landžio 29 d. Komiteto
nariai
-opranešė apie atliktus darbus ir li
kusius rūpesčius. Bilietų platini
JAV Lietuvių Bendruomenės
mas vyksta sparčiai, reklamos
šventės leidiniui surinktos, at- krašto valdybos Visuomeninių
vykstantieji užregistravo kamba Reikalų taryba koordinuoja
rius viešbučiuose ar pas draugus prez. Vytauto Landsbergio viešir gimines. Dar ieškoma nakvy nagę/įsipareigojimus Chicagoje.
nių visiems dalyviams iš Lietu Tikimasi, kad prez. Landsbergis
vos (80 su viršum). Šventės pir savo viešnagės metu susitiks su
mininkas Stasys Baras ir visas ko- amerikiečiais žurnalistais, laik
raščių redaktoriais, politikie
a
riais, Amerikos lietuvių visuo
Neužmirškime lietuviškos mene. Taip pat tikimasi, kad jis
knygos. Ji šaukte šaukiasi galės dalyvauti Muzikos šventės
mūsų pagalbos. Nusipirkime atidaryme - religiniame koncer
bent vieną lietuvišką knygą te gegužės 15 d. prieš išskrenper mėnesį.
dant atgal į Lietuvą.
Ramunė Kubiliūtė

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

A. A.
VYTUI GERULAIČIUI
mirus, žmonai Aldonai, dukrai Rūtai ir sūnui Vytui
nuoširdžią užuojautą reiškia

Lietuvių Atletų Klubas

A. A.
KAZIUI KLEIVAI

viltį.
Su rež. Jonu Vaitkum

Balandžio 14 Lietuvių Piliečių
Klubo salėje įvyko LTI kultūrinė
popietė su Lietuvos dramos ir
kino režisierium Jonu Vaitkum.
Jį pristatė filmuotojas Romas
Šležas. Pašnekesio formoje su
Šležu Vaitkus pasidalino minti
mis apie teatro kūrybos procesą,
praeities darbus ir ateities pla
nus.
Paskutiniaisiais metais Vait
kus dėstė aktorinį meną Lietu
vos Valstybinėje Konservatorijo
je. Jis Lietuvos Dramos Teatro
vyriausiasis režisierius. Nuo sau
sio mėn. jis yra pakviestas vizi
tuojančiu profesorium vienam
semestrui į Boston Emerson
College skaityti paskaitų studentams-aktoriams ir režisuoti pa
statymus.
Peržiūrėtos ištraukos iš dviejų
vaizdajuosčių: Strazdas — žalias
paukštis, komp. B. Kutavičius ir
Mozarto Don Giovanni, kurias
režisavo Vaitkus. Autorius inter
pretavo liaudies meno ir klasi
kinės muzikos kūrinius ir ko
mentavo tuos fragmentus, jų rei
kšmę kūrinio visumai. Šia popie
te tautodailės pirm. Saulė Ša
tienė užskleidė šių metų rengi
nių ciklą.
Apie specialistų paruošimą

mirus, KASOS tarnautojai Loretai Kynienei, netekus
brangaus tėvelio, reiškiame gilią užuojautą ir kartu

liūdime.
Taip pat reiškiame gilią užuojautą žmonai Viktori
jai, dukrai Angelei su šeima ir visoms kitoms gi

minėms.
Tegu jis ilsisi Viešpaties ramybėje!

Lietuvos Teniso Pirmūnui ir Mokytojui

A. A.
VYTUI GERULAIČIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Aldoną, dukrą
Rūtą, sūnų Vytautą ir gimines.

Alfonsas ir Donata Samušiai
KASOS Direktoriai ir štabas

A. A.
MARIJAI KAREČKIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą jos broliui Vaclovui Butkiui ir artimiesiems reiškia

Jeronimas I>andsbergis
Algirdas ir Joan Landsbergiai
Mamertas ir Gražina Erčiai
Algimantas ir Teresė I.andsbergiai —
su šeimomis

A. A.
VYTUI GERULAIČIUI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną Aldoną, dukrą
Rūtą, sūnų Vytautą ir visus gimines.

Janina, Sofija, Kazimieras, Edvardas
Skobeikai

A. A. a
VYTUI GERULAIČIUI
staiga mirus, giliai užjaučiame žmoną Aldoną, sūnų
Vytautą, dukrą Rūtą ir visus jo šeimos artimuosius.

Eugenija, Juozas ir Antanas
Pažeminai

Mielam Bičiuliui

A. A.
VYTUI GERULAIČIUI
staiga mirus, jo žmonai Aldonai, dukrai Rūtai, sūnui
Vytui ir giminėms nuoširdžią užuojautą reiškia

A. A.
KAZIUI ADOMAVIČIUI - ADAMS
mirus, reiškiame užuojautą žmonai Onai, dukterims

Vanda Bagdonienė
Eduardas Senkus

Birutei, Ramunei, sūnui Viktorui ir jo seimai ir kartu
liūdime.
L. B. Cape Codo apylinkės
valdyba ir nariai

Kauno Technikos Universite
to rektorius prof. Vladas Domar
kas balandžio 21 vakare papasa
kojo apie jaunų specialistų,
inžinierių paruošimo pakeitimus
Lietuvoje, universitetų ir mok
slo įstaigų perorganizavimo pro
blemas, atsakė į klausimus. Susi
rinkimas įvyko inž. Brutenio ir
Irenos Veitų namuose, svečio
priėmimu rūpinosi inž. Donatas
ir Saulė Šatai.
Baisiojo birželio
50-ies metų minėjimas

Birželio 16 4 vai. popiet Bo
stono Šv. Kryžiaus Katedroje
bus mišios, minint tragiškas
1941 birželio dienas, trėmimus
ir 1991 sausio 13 kruvinąjį sek
madienį. Mišias koncelebruos
kardinolas Bemard Law, vysk.
Paulius Baltakis, OFM, kun. Ka
zimieras Pugevičius, kleb. kun.
Albertas Kontautas. Laukiama ir
Lietuvos vysk. Juozo Žemaičio..
Sudarytas 11 asmenų komitetas.
Pirm. Brutenis Veitas kviečia vi
sus N. Anglijos lietuvius daly
vauti.
E. Vasyliūnienės tapyba

Gegužės 13 - 25 d. Cambridge
Public Library, 449 Broadway,
įvyks Elenos Vasyliūnienės ta
pybos darbų paroda. Gegužės 15
4 vai. popiet priėmimas ir su
pažindinimas su tapytoja ir jos
darbais.
Prisiminė Černobylį

Balandžio 26 Boston City Hali
Plaza lietuviai kartu su ukrai
niečiais paminėjo Černobylio
nelaimės 5 metų sukaktį. Pa

Svečiai iš Lfetuvus

Balandžio 28 popiet Lietuvių
Piliečių Klubo salėje Bostono
LIC suruošė susitikimą su Lietu
vos vyriausybės nariu Kęstučiu
Cilinsku ir teisės profesoriumi
Stasiu Stačioku. Kalbėtojus pri
statė ir susitikimą pravedė ALTo
pirm. Gintaras Čepas.
Kęstutis Čilinskas, teisinin
kas, vadovauja Lietuvos vyriau
sybės valdybai. Jis išdėstė vy
riausybės vykdomą ekonominės
reformos esmę, apimančią pra
monę ir žemės ūkį. Vykdant pri
vatizaciją, 2/3 suvalstybinto tur
to bus sugrąžinama žmonėms.
Kadangi vyriausybės nutarimu
pripažintas nuosavybės teisės
tęstinumas, tai turto susigrąžini
me galės dalyvauti ir užsienyje
gyvenantys lietuviai. Vertingas
turtas bus parduodamas iš
varžytinių. Įvedami kompensa
ciniai čekiai, už kuriuos bus ga
lima įsigyti bet kokį turtą, pvz.
butus ir kt. Jau galima perve
dinėti palikimus ir pinigus gi
minėms Lietuvoje į Vakarų ban
kus. Lietuvos vyriausybė skiria
daug lėšų ir dėmesio krašto ir
sienų apsaugai. Išleistas nutari
mas dėl pastatų ir objektų saugo
jimo, panaudojant ginklus. Gy
nybos būreliai nėra apginkluoti,
kad nebūtų konfliktų su Sovietų
kariuomene.
Pastaruoju laiku iškilo naujos
ekonominės blokados galimybė;
sutartys su kitomis respubliko
mis dėl aprūpinimo žaliavomis
nepilnai vykdomos (patiekta tik
1/3 žaliavų įmonėms), neseniai
buvo pristabdytas grūdų tieki
mas. Čilinsko kelionės į JAV tik
slas — surasti ekonomikos, ban
kų, biznio specialistų, kurie
galėtų mokyti savo srityje Lietu
voje, ir išvystyti Lietuvos infor
macijos biurų tinklą Vakarų pa
saulyje.
Prof. Stasys Stačiokas Lietu
vos konstitucinės komisijos na
rys, pranešė apie naujos Lietu
vos konstitucijos paruošimą. Jis
pažymėjo, jog tai nėra ankstes
niųjų konstitucijų “lopytas” vari
antas, o naujas suverenios lietu
vių tautos valios dokumentas. Jis
pabrėžė konstitucijos priėmimo
svarbą okupacinio režimo sąly
gose, nes tai teisiškai izoliuotų
okupantą. Svarbiausias šio laiko
politinis tikslas — reikalauti, kad
JAV ir Vakarų valstybės pri
pažintų demokratiškai išrinktą
Lietuvos vyriausybę.
Abu kalbėtojai susilaukė dide
lio dėmesio. Juos į Ameriką pak
vietė Harvardo bendradarbė
Lawry Wyman, kuri su savo
vyru, konstitucinės teisės ek
spertu Barnabu Johnston, daly
vavo konstitucijos paraušimo
darbe Vilniuje. Svečiai jau skaitė
paskaitas Baltimore University
Law School, kur susipažino su
JAV teisine sistema ir teisės
dėstymui. Taip pat turėjo progų
susitikti su šio krašto valdžios at
stovais ir Lietuvių išeivija.

Liuda Žiasgrienė

sr.
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YORKE^
341 Hlghland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

Camegie
koncertų
salė
gegužės 5 iškilmingai paminėjo
100 metų sukaktį. Sukaktuvinis
koncertas tęsėsi keturias su puse
valandas. Dalyvavo N.Y. filhar
monija, solistai, instrumentali
stai, didžiulis choras ir eilė diri
gentų. Koncertas buvo tran
sliuojamas per televiziją ir radi
ją. Jį girdėjo ir matė Siaurės ir
Pietų Amerika, Europa, Japoni
ja. Šioje salėje yra buvę ir lietu
viškų renginių ar kitų ruošia
muose koncertuose dalyvavo lie
tuviai menininkai. Čia 1951 m.
koncertavo M. K. Čiurlionio an
samblis, 1952 m. — Dainavos
ansamblis. Su muzikiniais viene
tais yra koncertavusi solistė Al
dona Stempužienė ir solistas Al
gis Grigas, Vytautas Bacevičius
čia rengdavo savo piano rečita
lius. .
Pasižymėjusi aktorė Ann Jillian (Jūratė Nausėdaitė), kuri
gegužės 26 Chicagoje praves
Dainų Šventės programą, birže
lio 13 - 16 dienomis kartu su iš
kiliausiu Amerikos humoristu
Bob Hope pasirodys Westbury
Music Fair, Long Island teatre.
Ji kiekviena proga pažymi savo
lietuvišką kilmę, kalba puikiai
lietuviškai ir visada įvertina save?
tautiečių apsilankymą į jos pasi
rodymus. Dėl bilietų į Westbury
Music Fair rašyti 960 Brush Hollqw.Rd., NY 11590, arba skam
buti 516 - 334 - 0800.
Dr. Regina Siniutė-Ayer iš
vyko į Urugvajų, kur Montevideo mieste mirė jos giminaitė,
našlė Grišonienė, buvusi Lietu
vos pasiuntinio žmona. Išvyko
tvarkyti jos palikimo.
New Yorko jaunimas, kuris
domisi Manhattano Lietuvių Są
jungos įkūrimu ir artėjančiu jau
nimo kongreso reikalais, ma
lonėkite apie tai pranešti Mildai
Palubinskaitei, tel. 212 666 7943. Paskambinusiems bus su
teikta informaciją.
Solistės Gražinos Apanavičiūtės koncertą New Yorke
rengia Kultūros Židinio admini
stracija. Koncertas bus gegužės
19 Kultūros Židinyje.

KASOS metiniame susirinki

me balandžio 28 įvyko tarybos*
narių rinkimai. Kandidatavo
konsulas Vaclovas Kleiza Algir
das Šilbajoris ir Gintautas Že
maitaitis. Visi trys buvo perrink-4
ti 3-jų metų laikotarpiui. Susi
rinkimo eigoje pranešimus pa-<
darė iždininkas G. Žemaitaitis,
revizijos komiteto pirmininkas
Kęstas Bileris, paskolų komiteto
pirm. Vida Jankauskienė ir infor
macijos vedėjas Algirdas Šilbajo
ris. Pagrindinį pranešimą pa
teikė KASOS tarybos pirmininkas prof. dr. Rimas Vaičaitis.
Apie paskirų skyrių veiklą infor
mavo Gailė Dėdinienė, iš Detroto, Vytautas Papartis, iš New
Yorko, Ritas Pavilionis, iš St. Petersburg Beach, ir Vytenis Rasų
tis, iš Chicagos. Po susirinkimo,
direktorių tarybos posėdyje
buvo nutarta palikti tuos pačius
asmenis revizijos ir paskolų ko
mitetuose dar vienerius metus.
Direktorių tarybą 1991 metams
sudaro pirm. R. Vaičaitis, vicepirm. V. Alksninis ir A. Šilbajo
ris, ižd. G. Žemaitaitis, sekre
torė L. Šileikytė-Hood, nariai V.
Kleiza ir T. Remeilds. Paskolų
komitetas: V. Papartis, V. Jan
kauskienė, L. Eitmanas ir D.
Migonytė-Terracciano. Revizi
jos komitetas: K. Bileris, A. Česnavičius ir V. Penikienė.

Laisvės Žiburį jo 25 metų saukakties proga New Yorko miesto
valdyba apdovanos specialia
proklamacija, kuri radijo progra
mos vedėjui Romui Keziui bus
įteikta gegužės 23 miesto valdy
bos — burmistro įstaigoje.
Lietuvių Katalikų Religinė
Šalpa praneša, kad gauta $665
auka a. a. Aldonos Januškienės
atminimui.
Religinė
Šalpa
nuoširdžiai dėkoja visiems auko
jusiems ir užjaučia Rochester,
NY, gyvenančia Januškų šeimą.
Viktorija Čečetienė jau kuris
laikas guli Roosevelt — St. Luke’s ligoninėje. Kas norėtų ją li
goninėje aplankyti, jos adresas
yra 9 Avė. ir 58 St. kampas, sep
tintas aukštas, kambarys 26. Lin
kime Viktorijai kuo greičiau pa
sveikti. Ji gyvena Manhattane ir
vis dėlto surasdavo galimybei
Romas Pūkštys vėl vyksta į
dalyvauti svarbiausiuose rengi Lietuvą gegužės gale. PERVE
niuose Kultūros Židinyje.
DAMI doleriai, PALIKIMAI
Birutė ir Jonas Mikalauskai, jūsų giminėms ir draugams. Per
iš Seminole, FL, buvo atvykę į veža dokumentus ir vaistus
savo sūnaus Gedimino šeimą, mažais kiekiais. Atsiskaityti iki
kai jų anūkėlė ėjo prie pirmos gegužės 21 d. TRANSPAK, 2638
komunijos. Pasidžiaugę anūkais, W. 69th St., Chicago, IL60629,
aplankė pažįstamus. Jonas Mika tel. 312 436 - 7772.
lauskas apsilankė ir Darbininko
Art Club teatras, kuris veikia
— redakcijoje ir administracijo
Aušros Vartų parapijos salėje,
je, kur jis dirbo prieš išvykdamas
stato seniausią komediją — grai
į Floridą. Anksčiau Mikalauskai
kų Aristofano veikalą Lysistrata.
gyveno Richmond Hill, NY, į
Stato moderniame stiliuje pagal
Floridą išvyko prieš keletą
Bertold Brecht. Veikale pasisa
metų.
koma už moterų teises ir prieš
JAUNIMO KONGRESAS
karus. Vaidinime yra daug juo
ARTĖJA
ko.
Spektakliai vyksta iki
Jaunimo kongresas Pietų gegužės 17. Pradžia 8 v.v.
Amerikoje artėja. Jaunimas susi įėjimo auka 10 dol. Informacijos
rinks Buenos Aires, Montevideo ir bilietų rezervacijos reikalais
ir Sao Paulo aptarti išeivijos jau skambinti 718 768 - 0925.
nimo gairių.
Savo auka paremk lietuvišką
New Yorko Jaunimo Sąjunga spaudą
rengia atstovų rinkimus. Balsa
NAUJA RINKIMINĖ
vimas vyks paštu birželio pra
džioje. Jaunimo Sąjunga pradės
BŪSTINĖ
rinkti aukas atstovų kelionei.
Queens
apylinkės
(buv.
Kas nori kandidatuoti į atsto
Queens,
Woodhaveno
ir
Masvus, prašom atsiųsti gyvenimo
petho
apylinkių)
rinkiminė
būs
aprašymą — Curriculum vitae ir
nuotrauką iki gegužės 23 Laurai tinė buvo numatyta Vyto Geru
Šatinskaitei: 35 Woodvale Rd., laičio kelionių biure — Vitas
Travel Service, 94-10 Jamaica
Syosset, NY 11791.
Avė., VVoodhavene, NY. Vytui
Gerulaičiui staiga mirus, rinki
minė būstinė perkelta į Kasos
įstaigą. Jos adresas: 86-21 114
KULTŪROS ŽIDINIO TARYBA KVIEČIA J
St., Richmond Hill, NY 11418.
LIETUVIŠKŲ IR TARPTAUTINIŲ KŪRINIŲ
Rinkimai vyksta šį savaitgalį:
gegužės 11, šeštadienį, nuo 10
iki 2 vai., gegužės 12, sekma
dienį, nuo 12 v. iki 1 vai. popiet.

Sekmadienį, gegužės 19 d., 3:00 vai. popiet

Programą

atlieka:

GRAŽINA APANAVIČIŪTĖ - Vilniaus operos sopranas
DARIUS LAPINSKAS - fortepijonas
SAULIUS PALIONIS- liaudies instrumentai

Nuomojamas butas, Sunnyside, NY, 5 min. nuo Manhattano,
vienas miegamasis, apstatytas
baldais, nauji įrengimai, šviesus
ir švarus. Skambinti 718 489 1859.

MIRĖ VYTAUTAS GERULAITIS
Gegužės 2 popietėje New
Yorko
lietuvių
visuomenę
sukrėtė žinia, kad staiga mirė
žinomas sportininkas, teniso
žaidėjas Vytautas’ Gerulaitis,
turėjęs savo kelionių biurą Ja
maica Avė., netoli Columbijos
banko, Woodhavene.
Iš savo kontoros išėjo pavalgy
ti priešpiečių į priešais banką es
ančią valgyklą. Ten bevalgant jį
ir ištiko masyvus širdies prie
.puolis. . Jis buvo nukirstas
______ _ lyg
šautuvo kulkos iš karto. Buvo suteikta visa pagalba, iššauktas ambulansas, kuris nuvežė į Jamaica
ligoninę. Ten tik buvo konsta
tuota mirties priežastis.
Vytas Gerulaitis su žmona Al
dona ir dukra Rūta gyveno tolo
kai Long Island saloje. Namų ar
tumoje jis ir buvo pašarvotas.
Palaidotas gegužės 4, šeštadienį,
iš Apreiškimo parapijos bažny
čios Sv. Karolio kapinėse, kur
yra palaidoti jo tėvai ir kiti gi
minės. Liko žmona Aldona Cenkutė-Gerulaitienė, sūnus Vytas,
žymus teniso žaidėjas, dukra
Rūta ir daug kitų giminių. Velio
nis čia turėjo savo dėdžių ir tetų,
kun. Jurgis Gurinskas buvo jo
dėdė, motinos brolis.
Vytas Gerulaitis buvo gimęs

VYTO
GERULAIČIO
LAIDOTUVĖS
Staiga miręs gegužės 2 Vytas
Gerulaitis buvo pašarvotas Syosset, LL Atsisveikinimas buvo
gegužės 3, penktadienio vakare.
Rožančių sukalbėjo kun. Jonas
Pakalniškis. Šeimos vardu žodį
tarė sūnus Vytas. Jis paskaitė
tėvelio piniginėje rastą raštelį
apie jaunystę.
Į atsisveikinimą susirinko
žmonįų iš artimųjų miestų, taip
pat ir iš Woodhaveno, Brooklyno. Atvyko ir lietuvių vyskupas
Paulius Baltakis, OFM, Tėv.
Leonardas Andriekus, OFM.
Velionis buvo laidojamas iš
Apreiškimo parapijos bažnyčios.
Šeštadienį 9 v. susirinko gana
daug žmonių į Apreiškimo
bažnyčią. Mišias aukojo kun. Jo
nas Pakalniškis, kun. Stasys Rai
la, kun. Kazimieras Pugevičius.
Pamokslą pasakė kun. J. Pakal
niškis. Velionio karstas buvo pri
dengtas neolituanų korporacijos
juosta ir uždėta korporacijos ke
puraitė, nes Vytas priklausė neo
lituanų korporacijai nuo savo
studentavimo laikų.
Laidoti išvežtas į Šv. Karolio
kapines, kur palaidoti jo tėvai.
Kapinėse prie karsto stovėjo
neolituanų garbės sargyba, jų
vardu atsisveikinimo kalbą pa
sakė dr. Bronius Nemickas. Mal
das sukalbėjo kun. Jonas Pakal
niškis. Šeimos vardu visiems
padėkojo dukra Rūta. Polaidotuviniai pietūs buvo restorane.
Apie Vyto Gerulaičio mirtį pa
rašė New York Times gegužės 4
laidoje, b CBS radijas tą dieną
žinią pakartojo bent kelis kartus.

Ieškoma moteris namų ruošos
darbams. Skambinti 203 938 9522.

Išnuomojamas studio aparta
mentas vienam ar dviem asmenims. Arti traukinys ir krautuvės. Skambinti 718 - 235 3961. ,,

Ieško darbo. Laima Giedrai
tytė, atsakydama! darbo pasiūlą,
nepranešė savo adreso. Prašoma
ją vėl kreiptis, pridedant savo
adresą: P. O. Box 21270, Woodhaven, NY 11421.

Moteris ieško darbo. Gali
prižiūrėti vyresnio amžiaus
žmonės bei jų namus. Kreiptis:
Laima Giedraitytė, 19 Tim Clark
Čir., P. O. Box 513, Simsbury,
CT 06070.

JĖJIMO AUKA - $10

AMERIKOS LIETUVIAI PADĖS
LIETUVOS LIETUVIAMS
Grupė Amerikos lietuviu, priklausančiu organizacijai, kuri
vadinasi

Vilniuje skubiai parduodamas dvieju miegamųjų
butas, pilnai naujai įrengtas. Dėl informacijos skam
binti 718 259 - 2025. Kreiptis į Vladę.

ALCOHOUCS ANONYMOUS
ir grupė kitu, kurie darbuojasi gydymo nuo alkoholizmo srityje,
gegužės 30 d. išvyksta trim savaitėm J Lietuvą. Jie ten pasidalins
savo patyrimu, stiprybe ir viltimi, paremiant savo broliu Ir seserų
pastangas nugalėti girtavimo problemas.
Dėl daugiau Informacijų skambinti 212 861 - 3809.

Vytas Gerulaitis

1915 m. vasario 16 Galkiemio
kaime, Kupiškio valsčiuje, Vil
kaviškio apskrityje. Augo Kybar
tuose, kur lankė Žiburio gimna
ziją ir j$ baigė 1933. Studijavo
Vytauto Didžiojo Universitete ir
kartu tarnavo švietimo ministe
rijoje, nuo 1939 Lituanistikos in
stitute ir vėliau Mokslo Akade
mijoje, Vilniuje. Buvo tos akade
mijos reikalų/.vedėjas.
1944 m. pasitraukęs iš Lietu
vos, kurį laiką gyveno Vienoje,
po karo gyveno Augsburge. Iš
ten į Ameriką atvyko 1949 m. ir
apsigyveno Brooklyne. Dirbo
Pfizer bendrovėje, paskui spe
cializavosi kelionių ir apdraudos
srityje. Prieš kokius 25 metus
suorganizavo savo kelionių biurą
ir apdraudos įstaigą. Vėliau atsi
sakė nuo apdraudos, buvo tik ke
lionių biuras. Taip pat visą laiką
duodavo ir teniso pamokas.
Stalo tenisas
Gimnazijoje pradėjo žaisti sta-.
lo tenisą. Jam skyrė daug laiko
ir pasidarė žymus stalo teniso
meisteris, dalyvavo pasaulinėse

Iš stalo teniso perėjo į lauko
tenisų. Ir čia atsidėjęs treniravo
si, kol pasiekė rezultatų ir iškilo
kaip lauko teniso meisteris. Tre
jus metus buvo Lietuvos teniso
meisteris. 1937 pirmoje tau
tinėje olimpiadoje laimėjo aukso
medalį lauko teniso varžybose ir
1938 Rygoje Pabaltijo lauko ten*
so meisterio titulą. 1947 Vokieti
joje Oberleningene laimėjo 10ties geriausių stalo tenisininkų
varžybas.
Teniso sporto pamėgimą jis
perdavė ir savo sūnui Vytui, ku
ris pagarsėjo visame pasaulyje
kaip teniso meisteris. New Yorke Vytas, senjoras, plačiai buvo
žinomas ir labai vertinamas kaip
teniso mokytojas.
Velionis buvo draugiškas,
linksmo būdo, paslaugus, visada
mandagus. Savo klientams stro
piai patarnavo ir juos maloniai
priimdavo. Jo įstaigoje vyko ir
lietuviškas gyvenimas — bičiu
lių pokalbiai, draugijų posėdžiai,
LB Woodhaveno apylinkės bal
savimo būstinė irgi buvo jo įstai
goje.
’
' ■
Visi pasigės jo kaip sportinin
ko entuziasto, pasiges ir jo bičiuliškumo ir paslaugumo visiems.
Visi artimieji jo bičiuliai, kurie
ten susirinkdavo daugiausia šeš
tadienio vidudienį, reiškia gilią
užuojautą visai jo šeimai ir ki
tiems artimiesiems, (p.j.)

“ŽAIBAS” NR. 6 - MAISTO
PRODUKTAI bus pristatyti
Jūsų nurodytu adresu bet kur
Lietuvoje: 10 sv. miltų, 10 sv.r
cukraus, 6 sv. ryžių, 29 oz. dėžė
persikų, 4 sv. valg. druskos,
dėžė ananasų, 2 dėž. džiovintų
slyvų, 2 dėž. razinų, 64 oz. alie
jaus, 1 dėž. įvairių arbatų, 39 oz.
pupelių kavos, 12 oz. kakavos.
Pilna kaina $100.00. Kreiptis:
“ŽAIBAS”, 9525 South 79th
Avė., Hickory Hills, IL 60457.
Telef. 708 430-8090.

“ŽAIBAS” NR. 9 - GERBER
BABY FOOD, 10 dėžių — po
12 stiklainių kiekvienoje: persi
kai, bananai, žalios pupelės, žir
niai, morkos, veršiena, jautiena,
kiauliena, kumpis, kalakutas.
AMERIKIEČIŲ PEDAGO
Pilna kaina $150.00. “ŽAIBAS”,
GŲ IR MOKSLO SPECIA
9525 So. 79th Avė., Hickory
LISTŲ GRUPĖ vyksta į Lietuvą
Hills, IL 60457. Telef. 708 430
pravesti seminarus Vilniaus Pe
- 8090.
dagoginiame Institute. Dar yra
NAUJAS “ŽAIBO” NR. 10.
penkios (5) vietos. Pilna kaina
22 svarai skaniausių mėsos pro keliaujant per Berlyną — $2,130
duktų: 4 dėž. po 0,5 kg kumpis , su skrydžiais, viešbučiais ir tu
konservuose, 2 kg file plėvelėje, ristinėmis ekskursijomis po Lie
1,5 kg lietuviškas skilandis, 1,5 tuvą. Kelionės datos: birželio 18
“Servilatas” dešra, 1 kg "Žalgi
- 30. 9 naktys Lietuvoje ir 2 nak
ris” dešra, 2 kg “Sodžius” dešra. tys Berlyne. Kelionę organizuo
Pilna kaina — $100. Kreiptis: ja G. T. International. Susi
“Žaibas", 9525 So. 79th Avė.,
domėję skambinkite 708 430 Hickory Hills, IL 60457. Tel. 7272.
708 430 - 8090.
DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIO
BE BELGRADO IR MASK NĖ Į LIETUVĄ SU ŠVENTO
VOS IR BE VARŠUVOS “MIE VIŲ
APLANKYMU.
Nuo
LOS” SU LUFTHANSA PER birželio 6 iki 22 pramatoma
BERLYNĄ SKRENDAM MIE aplankyti Šiluvą, Kryžių kalną,
STAN GEDIMINO. Chicaga- Žemaičių Kalvariją, Pažaislio
Berlynas-Vilnius. Sporto šven bažnyčią, pal. arldvysk. J. Matu
tėn: liepos 23 — rugpjūčio 8 — laičio karstą Marijampolėje, at
nuo $1,095.00. Sporto šventėn:
statytą
Taikos
Karalienės
liepos 25 - rugpjūčio 10 — nuo bažnyčią Klaipėdoje. Skiemo$1,125.00. Meno ir muzikos nius — Marijos apsireiškimo vie
šventėn: rugpjūčio 22 — rugsėjo tą ir kt. Kelionės vadovas — kun.
7 — nuo $1,125.00. G. T. Inter dr. Kęstutis Trimakas. Kaina
national, Ine., 9525 So. 79th
nuo $1,290.00iki $1,850.00. KeAvė., Hickory Hills, IL 60457. . lionės agentūra; G. T. INTER
Telef. 708 430 - 7272.
NATIONAL, INC., 9525 So.
Vlado Kulboko naujausia kny 78th Avė., Hickory Hilfc. IL
ga Laiko pagrėbstai jau gaunama 60457. Telef. 708 430 - 7272.

Darbininko
administracijoje.
336 psl. Kaina $8.00, plius per
siuntimui $1.50.
Dr. Konstancijos Paprockaitės-Simaitienės knyga Moteris su
baltu chalatu jau platinama Dar
bininko spaudos kioske. Jos kai
na 20 doL, persiuntimui pridėti
2 dol.
NAUJA KNYGA

OLYMPIA T ravėl de Lux (neelektrinės) lietuvišku
šriftu rašomosios mašinėlės. Siunčiu bet kur, atsiun
tus US $180.00, oro paštu. Skambinti ar rašyti: St
Prakapas 1 - 416 - 233 - 4486,49 Norseman St, Toron
to, Ont M8Z 2P7, Canada.

stalo teniso pirmenybėse 1935
Londone, 1936 Prahoje, 1939
Badene prie Vienos.

Jono Damausko Lietuvos bei
lietuvių krikštas ir 1387-ji metai.
Išleido Vydūno fondas, Chicago.
1991 m. Kaina 15 dol. Persiunti
mui pridedama 2 dol. Galima
gauti Darbininko spaudos kio
ske.

DĖMESIO!

DĖMESIO!

Jau dabar galite pirkti
lėktuvo bilietus savo
giminėms ir draugams
keliauti
Vilnius —

New York —
Vilnius.

Kaina nuo $649. asmeniui.
Dėl informacijų skambinti
(212) 571-1271;
(212) 766-5705
DOWN-TOWN TRAVEL
20 John St
New York, NY 10038.

