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Savaitės
įvykiai
Filipinų prezidentė Corazon
Aquino, kuri pati nekandidatuo
ja gegužės mėnesį įvyksiančiuo
se rinkimuose, pasisako už bu
vusį gynybos vadą Fidel Ramos.
Pastarasis, 63 metų amžiaus,
baigęs West Point akademiją,
visą laiką rėmė prezidentę ir
gynė ją, kai opozicija net šešis
kartus bandė ją nuversti ginkluo
tu sukilimu. Spauda sako, kad
prezidentė mano, jog Ramos nu
rungs rinkimuose buvusio pre
zidento Marcos našlę Imeldą.
Romos kinai sausio 26 d. išėjo
į gatves demonstruoti prieš Itali
joje besilankantį Kinijos premje
rą Li Peng. Sūkiai transparan
tuose buvo nukreipti prieš Itali
jos premjerą Giulio Andreotti.
Jį demonstrantai kaltino, kad jis
leidžia Kinijai sulaužyti koalici
ją, kurią Vakarai buvo sudarę
prieš Kiniją už demokratinio
judėjimo numalšinimą 1989 m.

Salvadore . teismas užbaigė
bylą karininkų, kaltinamų daly
vavus 1989 m. jėzuitų žudynėse.
Du karininkai nuteisti 30 metų
kalėjimo, kiti du — gavo po tre
jus metus. Ilgą laiką Salvadoro
valdžia trukdė pilnai tą bylą pra
vesti. Pasirodo, kariuomenės da
linys nužudė šešis jėzuitus, jų
šeimininkę ir jos dukrą, bet kal
tino partizanus, kurie kovojo
prieš valdžią. Dabar, kai su par
tizanais valdžia susitarė ir pa
skelbė jiems amnestiją, atėjo lai
kas prisipažinti ir valdžiai prie
savo kaltės.
JAV administracija, artimiau
bendradarbiaudama su Peru vy
riausybe, paskyrė $10 milijonų,
kurie bus suteikti karinės pagal
bos formoje, kovojant su Peruvalstybėje veikiančiais partiza
nais, plačiai įsivėlusiais kokaino
kontrabandoje.
Izraelis ir Kinija oficialiai
užmezgė diplomatinius santy
kius. Tai įvyko sausio 24 d., tenai
besilankant Izraelio užsienio rei
kalų ministrui. Manoma, kad šis
žygis atveria duris Kinijai daly
vauti Artimųjų Rytų taikos kon
ferencijoje. Lig šiol joje dalyva
vo Maskva ir Washingtonas.
Reagano administracija 1982
m. suteikė Irakui savo žvalgybos
duomenų ir pardavė ginklų, kai
atrodė, jog Iranas gali laimėti
karą prieš Saddam Hussein. Da
bar ši informacija buvo atskleista
pilnumoje.- Pasirodo, kad tik
rovėje Amerika, nors ir skelbėsi
esanti neutrali kare tarp Irako ir
Irano, bet slaptai rėmė abidvi
puses, kad nė viena negalėtų do
minuoti naftos regione. Tačiau
išėjo dar liūdniau: JAV tiektieji
ginklai ir žvalgybos informacija
padėjo sustiprėti Saddam Husseinui ir padrąsinti jį agresijai
prieš Kuveitą.

Vakarų valstybių vyriausybės
susirūpinusios aliarmuojančio
mis žvalgybos žiniomis, kad
tarptautinio terorizmo organiza
cijos, kurios anksčiau veikė iš Li
bijos ir Libano, dabar naudojasi
Sudano teritorija.
Maskvoje, sekant vakariečių
prekybos pėdomis, pradedamos
steigti parduotuvės, dirbančios
ištisą parą. Jose esama gausiai
įvairių prekių, tik, žinoma, lai
svosios rinkos kainomis. Tai pir
mieji bandymai.
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LIETUVA PAREIŠKĖ NEPASITENKINIMĄ
Premjeras, ambasadorius ir JA V LB reagavo dėl Lietuvos nepakvietimo
į VVashingtono konferenciją

Paaiškėjus, kad JAV Valstybės
departamento VVashingtone or
ganizuojamoje konferencijoje
koordinuoti pagalbą Nepriklau
somų Valstybių Sandraugai nėra
pakviesta Lietuva, jos atstovai
pareiškė viešą nepasitenkinimą.
Stasys Lozoraitis, Lietuvos
ambasadorius Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, sausio 23 d. iš
leistajame pareiškime kalba apie
“tam tikrą nusivylimą”, nes šioje
konferencijoje yra pakviestos da
lyvauti beveik visos Europos ša
lys. Toliau sakoma:

“Kadangi Lietuva yra Euro
pos tautų šeimos narė ir nėra Ne
priklausomų Valstybių Sandrau
gos dalis ir, atsižvelgiant į tai,
kad ji yra teikusi Rusijos žmo
nėms maistą ir vaistus, pačiai lie
tuvių tautai esant nepaprastai
sunkiose sąlygose, mūsų Vyriau
sybės dalyvavimas šiuose pokal
biuose būtų buvęs reikalingas.
Pakviesti Lietuvą būtų buvę
ne tiktai tikslinga. Tai būtų buvę
logiška dėl suteiktos paramos
mūsų Rytų kaimynams ir todėl,
kad Lietuva kartu su Latvija ir
Estija yra vartai į Rusiją bei kitas
Sandraugos šalis. Vakarų pagal
ba Sandraugos valstybėms galė
tų vykti per Klaipėdos uostą ir
mūsų geležinkeliais bei keliais.
Aš norėčiau mūsų Rytų kai
mynams pažymėti, kad mūsų
nedalyvavimas konferencijoje
nereiškia abejingumo jų proble
moms. Priešingai, mes norime
puoselėti su naujai įsikūrusiomis
Sandraugos šalimis gerus santy
kius. Mes taip pat gerai supran
tame, kaip mums būtų pavojin
ga, jei buvusioje Sovietų Sąjun
goje esanti įtampa sukeltų
bruzdėjimus.
Jei Lietuva būtų buvusi pak
viesta, ji būtų dalyvavusi ne kaip
potencialus pagalbos gavėjas, o
kaip šalis, galinti padėti spręsti
problemas, kurios dabar kyla
Nepriklausomų Valstybių San
draugoje.
Štai kodėl mes buvome nusi
vylę, kai sužinojome, kad nesa
me pakviesti konferencijon”,
baigė ambasadorius Lozoraitis.

aplinkraštyje pareiškiama, kad
lietuviai esą labai nusivylę, jog
Valstybės departamentas nepa
kvietė Lietuvos atstovo.
Toliau nurodoma, kad Lietu
vos valdžia ir privačios organiza
cijos teikė ir toliau tebeteikia hu
manitarinę pagalbą Rusijai ir ki
toms buvusioms Sąjungos respu
blikoms. Aplinkraštyje cituojami
Lietuvių Bendruomenės Visuo
menės Reikalų Tarybos pirmi
ninko A. Gečio ir Lietuvių Ben
druomenės pirmininko Vytauto
Maciūno pasisakymai, apgaile
staujant tą faktą.
Ten
nurodoma skaičiais,
kiek Lietuva humanitarinės pa
galbos savo Rytų kaimynams yra
suteikusi. Tarp jų minima ir tai,
kad
Lietuvos
vyriausybės
parėdymu nuo 1991 m. gruodžio
15 d. ligi 1992 m. sausio 8 d.
Maskvos Miesto Tarybai buvo
pasiųsta 244.6 tonų vištienos,
30.6 tonų sūrio, 10.74 tonų rūky
tos dešros ir 36,000 skardinių
daržovių.
-o-

Grynai Amerikos suplanuota,
ši konferencija per dvi dienas,
sausio 22-23, apybendriai per
žvelgė sritis, kuriose reikėtų la
biausiai susikoncentruoti ir sku
biai suteikti pagalbą Nepri
klausomų Valstybių Sandraugai,
kad nekiltų riaušių dėl maisto ir
medikamentų trūkumo.
Nors konferencijoje dalyvavo
47 valstybės, bet niekur nebuvo
paskelbta, kokios būtent val
stybės konkrečiai dalyvavo.
Buvo tik parašyta, jog dalyvavo
Europos, Azijos ir Afrikos, su
prantama ir Amerikos — Šiau
rinės ir Lotynų — valstybių
užsienio reikalų ministrai.
Baigiant konferenciją, buvo
paskelbta, kad sudarytos pen
kios grupės, kurios rūpinsis atei-

nančių kelių mėnesių laikotarpy
je padidinti ir patobulinti medi
cinos, maisto, butų, elektros ir
techninės pagalbos tiekimą.
Visų pirma bus žiūrima, kaip tą
pagalbą koordinuoti, kad ji
nebūtų duplikuojama. Be to,
svarbu, kad viskas patektų į rei
kalingas rankas, o neatsidurtų
juodojoje rinkoje.
Gegužės pradžioje Lisabono
je, Portugalijoje, vėl susirinks
šios konferencijos nariai ir
peržvelgs, kas ir kaip nuveikta.
Dar šią savaitę konferencijos at
stovų delegacija Minske susitiks
su Nepriklausomų Valstybių
Sandraugos vadovais ir galutinai
patvirtins nutarimus dėl veiklos,
kuri sutarta VVashingtone.
Spauda rašė, jog Vokietijos
užsienio reikalų ministras HansDietrich Genscher reikalavęs,
kad buvusios sovietinės respu
blikos pradėtų savo ginklų fabri
kus pritaikyti civilinei gamybai.
Tuo tarpu Japonijos atstovas, dar
prieš konferencijai prasidedant

ponija duosianti $50 milijonų
Raudonajam Kryžiui, o daugiau
nieko neskirianti respublikoms,
ligi Rusija nesugrąžins Kurilų
salų, kurias Sąjunga okupavo
prieš II Pasaulinio karo pabaigą.
• Nors dar konkrečiai nežinia
kokią pagalbą paskiros valstybės
teiks, JAV iškart pranešė, jog bu
vusioms sovietinėms respubli
koms, pradedant vasario 10 d.,
bus pasiųsta 54 transportai mai
sto ir vaistų. Ten bus ir 16 mili
jonų maisto davinio vienetų, ku
rie atliko JAV armijai nuo karo
Persijos įlankoje. Be to, Val
stybės sekretorius James Baker
pareiškė, kad apie 2,000 JAV sa
vanorių farmerių bus pasiųsta
apmokyti sovietinių respublikų
žemės ūkio darbuotojų.

Sausio 23 Lietuvos Ambasada
Washingtone įteikė Lietuvos
ministro pirmininko Gedimino
Vagnoriaus pareiškimą 47 valsty
bių konferencijai.
Pareiškime sakoma: “Mums
suprantamas pasaulio visuo
menės susirūpinimas dėl pa
gilėjusios ekonominės ir finansinės-piniginės krizės buvusiose
Sovietų Sąjungos respublikose.
Lietuvos vyriausybė pritaria ir
sveikina pastangas padėti naujai
susikūrusios nepriklausomų val
stybių sandraugos narėms, ir
savo galimybių ribose taip pat
tęsia svarbiausių prekių tiekimą
Sovietinių aukų muziejus
į šį regioną. Padidėjus maisto ir
Viktoro Kapočiaus
kitų būtiniausių prekių išveži
mui iš Baltijos šalių, pastebimai
pablogėjo padėtis ir Lietuvos re
spublikos vidaus rinkoje.
Reiškiame viltį, kad didžiųjų
pasaulio valstybių parama padės
Nepriklausomų Valstybių San
Lietuvos ambasada ir JAV
draugai išeiti iš krizės, ir jų
dėmesys bus taip pat atkreiptas Lietuvių Bendruomenės ryši
į Lietuvos Respubliką ir kitas ninkė Asta Banionis iš VVashingtono pranešė, kad vasario 7 d.
Baltijos šalis".
Lietuvoje lankysis JAV vicepre
Dėl tox kad Lietuva nebuvo zidentas Dan Quayle,ir Vilniuje,
pakviesta dalyvauti šioje 47 val Nepriklausomybės aikštėje, pa
stybių konferencijoje, reagavo ir sakys lietuviams kalbą.
Be Lietuvos, JAV viceprezi
Lietuvių Bendruomenė. Washingtone spaudai išleistajam dentas Quayie lankysis ir Latvi

Dr. Kęstutis J. Valiūnas. Nuotr. V. Maželio

MIRĖ DR. KĘSTUTIS J. VALIŪNAS
Sausio\?84^ d., šeštadienį, 10
vai. vak. savo namuose Southampton, LI, NY, ligų nuvargin
tas, mirė dr. Kęstutis Juozas
Valiūnas, buvęs ilgametis VLI
Ko pirmininkas, visuomeninin
kas.
Velionio ligos prasidėjo 1979
m. liepos mėn., kai į jo namus
Nevv Rochelle, NY, įsiveržę plė
šikai jį smarkiai sumušė geleži
niu vamzdžiu per galvą. Api
plėšę namą ir išgirdę policijos si
renas, plėšikai pabėgo. Iš ligo
ninės sugrįžęs, dr. Valiūnas nuo
to smūgio nebematė viena aki
mi, sutriko ir jo vaikščiojimo pu
siausvyra. Niekada iš tų negala
vimų neatsigavo. Priešingai, su
mušimai sužalojo kūną, prisi
metė kitos ligos. Paskutiniu
metu jis buvo labai sumenkęs.

Kęstutis Juozas Valiūnas gimė

Televizijos bokšte lankomas 1992 m. sausio 13 d. Nuotr.

JAV VICEPREZIDENTAS OUAYLE
LANKYSIS LIETUVOJE
joje bei Estijoje. Aiškinama, jog
ši aukšto JAV pareigūno kelionė
į Baltijos kraštus regimai pabrėš
JAV paramą naujai atsikūru
sioms nepriklausomoms val
stybėms. *
Ši Viceprezidento kelionė į
Pabaltijį bendrai susieta su jo ke
lione į Europą vasario 5-11 die
nomis. Pirmiausia viceprez.

Quayle, kuris keliaus su žmona,
lankysis Suomijoje, po to Estijo
je, Latvijoje ir Lietuvoje. Iš Lie
tuvos jis vasario 8 d. vyks į
Prancūziją ir su prezidentu Mitterrand dalyvaus žiemos olimpi
nių žaidynių atidaryme Albertville vietovėje.
Vasario 9 d. viceprezidentas
Quayle dalyvaus Mūnchene

Kaune 1923 rugpjūčio 6 d. Augo
Jonavoje, kur tėvas buvo val
sčiaus viršaitis, o motina — mo
kytoja. Šeimoje buvo trys sūnūs.
Be Kęstučio, dar buvo Algirdas
Jonas,
medicinos
daktaras,
gimęs 1921 m. spalio 5 d., miręs
Chicagoje 1982 m. spalio 13 d.,
ir Vytautas Andrius, gimęs 1927
m. spalio 20 d., ekonomistas,
tarnavęs Amerikos karo aviacijo
je, 1979 m. pakeltas į pulkinin
kus, gyvenąs VVashingtone.
Kęstutis mokėsi Jonavos pro
gimnazijoje, jėzuitų gimnazijo
je, 1941 m. baigė VIII gimnaziją
Kaune, aktyviai pasireiškė lietu
viškame pogrindyje. 1944 m. pa
sitraukė į Vakarus. Ekonomijos
mokslus studijavo Grąžo, Pra
hos, VVūrzburgo, Tūbingeno
universitetuose.
Pastarajame
mokslus baigė 1947 m. daktaro
laipsniu.
į Ameriką atvyko 1951 m. ir
čia sėkmingai ėmė reikštis eko
nominiame gyvenime. Pradžioje
drauge su dr. Juozu Kazicku
buvo įkūrę tarptautinę prekybos
bendrovę Neris International.
Paskui juodu persiskyrė. Dr.
K. Valiūnas dalyvavo eilėje kitų
prekybos bendrovių.
VLIKo pirmininku išrinktas
1955 m. gruodžio mėn., tose pa
reigose išbuvo keturis terminus,
iš viso 12 metų. Gindamas Lie
tuvos reikalus, juos judindamas,
apvažiavo visą pasaulį, lankė vy
riausybes. Taip jis stipriai išjudi
no Lietuvos bylą.
Jam esant pirmininku, Simas
Kudirka iššoko iš sovietinio lai
vo, į kurį vėliau buvo sugrąžin
tas. Kudirkos byla išgarsino Lie
tuvą, iškėlė Lietuvos problemą.
Kudirka buvo išvaduotas iš ka
lėjimo. Ir čia daug pasidarbavo
VLIKas ir dr. K. Valiūnas. Jis
aktyviai dalyvavo ir Helsinkio
dokumentų pasirašymo įvykiuo
se, protestuodamas, organizuo
damas pasipriešinimą.
i nukelta į 2 psl.)

vyksiančioje Europos saugumo
ekspertų konferencijoje. Būda
mas Vokietijoje, jis susitiks ir su
jos kancleriu Helmut Kohl.
Vasario 10 d. JAV Viceprezi
dentas Genevoje susitiks su
Šveicarijos lyderiais ir dalyvaus
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių
konferencijoje. Prieš sugrįžda
mas į Ameriką, jis dar sustos
Londone ir susitiks su D. Brita
nijos premjeru Major bei kitais
politikos ir biznio vadovais.

PROFESIONALAI TALKINA LIETUVAI

Savaitės
įvykiai
Kinijos atominių tyrimų insti
tuto direktorius Hua Tiancuiang, slidinėdamas šventų kal
nų Ėmei regione, dingo be
žinios ir kelia valdžiai nerimą, ar
kartais jo nepasiviliojo kuri nors
užsienio valstybė, norinti patirti
apie Kinijos atomines paslaptis.
Spauda rašo, kad nuo direkto
riaus dingimo jau praėjo trys
mėnesiai.
Rumunijos ir Moldovos prezi
dentai sausio 25 d. buvo susitikę
Moldovos sostinėje Kišineve ir
aptarė savitarpio bendradarbia
vimo reikalus. Tuo tarpu nebuvo
kalbėtasi dėl atstatymo politinės
vienybės, kuri buvo abiejų karų
laikotarpyje. Daugiausia kalbė
tasi dėl ekonominio kooperavimo. Du trečdaliai Moldovos ke
turių milijonų gyventojų yra ru
munai.

Japonijos premjeras Kiichi
Miyazawa, sausio 24 d. atidary
damas parlamento sesiją, pa
reiškė, kad Japonija darysianti
viską santykiams su JAV page
rinti. Amerikoje tuo tarpu ne
tenkama kantrybės dėl Japonijos
agresyvios prekybos ir jos atsto
vų atsikirtinėjimų amerikie
čiams. Ypač automobilių pra
monės darbininkija Amerikoje
aiškiai nusistačiusi prieš Japoni
jos automobilių dumpingą. Be
to, amerikiečiams nepatinka ir
tai, kad japonai kritikuoja JAV
darbininkus ir vadina juos tingi
niais, o jų gaminius — žemos ko
kybės.
Serbai kaltina kroatus, kad jie
keršto sumetimais žudo serbus
civilius. Naujai užimtose vie
tovėse serbai surado masinius
kapus, kuriame buvo nužudytie
ji miestelio Debelo Brdo gyven
tojai. Vienoje vietoje rasta ap
degę 15 vyrų ir 9 moterų lavonai.
Lig šiol tarptautinės organizaci
jos skelbdavo vien tik apie žudy
nes, dėl kurių būdavo kaltinami
serbai.
Edgar
Savisaar,
Estijos
premjeras, ir jo ministrų kabine
tas atsistatydino sausio 23 d. dėl
ekonominės krizės. Rašant šias
eilutes, dar nebuvo žinoma, kas
sudaro naują vyriausybę.

Polar Music Prize, kurią
įsteigė Švedijos Karališkoji Aka
demija, savo pirmąją premiją pa
skyrė
kompozitoriui
Paul
McCartney už jo 30 metų kūry
binę veiklą ir Baltijos val
stybėms: Estijai, Latvijai ir Lie
tuvai. Visi gaus po 173 tūksta
nčius dol. McCartney, kuris ir
taip yra milijonierius, savo dalį
sakosi paskirsiąs labdarai, o Bal
tijos valstybės savo pinigus nau
dos tautinės muzikos puoselėji
mui.

Lietuvos Parlamente 1992 m. sausio 13 d. minimos Kruvinojo
Sekmadienio metinės. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ
— Kazimieras Motieka, Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos
pirmininko pavaduotojas, lap
kričio 30 d priėmė JAV firmos
“Coca Cola” viceprezidentą. Ap
tartos JAV firmos ir gamyklos
“Utenos gėrimai” bendradarbia
— Lietuvoje žemę dirbo ir vimo perspektyvos. Pasirašytas
žemės ūkio produkciją gamino protokolas dėl bendros įmonės
5,904 ūkininkai. Jiems buvo steigimo. “Coca Cola” atstovas
skirta 94,000 hektarų žemės. pramato paramą sportininkams,
Privatus ūkio vidutinis dydis — vykstantiems į olimpines žaidy16 hektarųr-Taf-4992 m.—sausroS^
1 d. duomenys.
— Lietuvos karių iškilminga
— Iš Vilniaus aerodromo rikiuotė, skirta pirmosios sava
gruodžio 21 d. pakilo “Boeing — noriškos krašto apsaugos tarny
737”, pasipuošęs Lietuvos sim bos metinėms, įvyko sausio 18
Aukščiausiosios Tarybos
bolika ir užrašu “Lithuanian Air d.
lines”. Tai pirmasis ‘ Lietuvos rūmuose. Savanoriams buvo
avialinijų” skrydis Vilnius-Ko- įteikti Sausio 13-osios medaliai,
penhaga-Vilnius. ’ 108 vietų karininkų skiriamieji ženklai,
“Boeing” yra išnuomotas iš Airi tradicinės atminimo dovanos —
jos. Jis po tris kartus per savaitę odinės pirštinės.----

— Vilniuje, Gedimino pro
spekte, Nr. 11, virš reprezenta
cinių rūmų, pakelta Lietuvos
Respublikos valstybinė vėliava.
Nuo šiol čia dirbs Lietuvos Vy
riausybė.

skraidysį Kopenhagą, Frankfur
tą prie Maino ir Berlyną. Kol bus
paruošti lietuviai pilotai, lėktuvą
aptarnauja vengrai lakūnai.

— Lietuva ir Izraelis sausio 8
d. užmezgė diplomatinius ry
šius. Algirdas Saudargas, Lietu
vos užsienio reikalų ministras, ir
Arve Levin, Izraelio ambasado
rius Rusijai, Vilniuje pasikeitė
notomis dėl diplomatinių ryšių
pradėjimo.
JAV ambasada Vilniuje jau
pradėjo išdavinėti įvažiavimo
Amerikon vizas. Ambasada pa
reiškimus priima paštu. Vizos iš
duodamos nemokamai.

— Krovininių laivų ben
drovės iš Lietuvos, Latvijos,
Estijos, Karelijos ir Sankt Peter
burgo sukūrė laivų savininkų są
jungą. Ji sieks suderinti krovinių
pergabenimą tos sąjungos laivais
ir sumoderninti prekybinį laivy
ną.
• — Nepilnamečiai Lietuvos
gyventojai per metus padaro
2000 nusikaltimų. 84.8 proc. —
16-17 metų girti paaugliai. Kas
penktas jų girtauti pradėjo 13
metų ir jaunesnis.
Krašto apsaugos tarnybos ka
rių vaikams, vyriausybės nutari
mu, kas mėnesį bus mokamos
minimalaus pragyvenimo dydžio
pašalpos.

Lietuvos Parlamento sesija 1992 m. sausio 13 d., Kruvinojo Sekmadienio metines minint.
Nuotr. Viktoro Kapočiaus

JAV LB Visuomeninių reikalų
taryba užmezgė ryšius su nepel
no tikslu veikiančia profesionalų
egzekutyvų organizacija Inter
national Executive Service
Corps (IESC). Įkurtai su prezi
dento Johnsono pritarimu 1964
m.
organizacijai
priklauso
12,000 amerikiečių profesionalų
egzekutyvų. Jie didžiumoje pen
sininkai, savo žiniomis ir ilgame
te darbo patirtimi sutinka dalin
tis su jų pagalbos prašančiomis
užsienio institucijomis bei fir
momis. Pereitais metais IESC
pasiųsti egzekutyvai darbavosi
837 projektuose, kurie buvo
vykdomi 54 pasaulio valstybėse.
IESC yra suinteresuota savo
darbuotę vykdyti iš komunizmo
išsivadavusiuose kraštuose, jų
tarpe ir Baltijos valstybėse. 1991
metų bėgyje IESC Lenkijoje
vykdė 21 projektą, Vengrijoje —
11, Jugoslavijoje — 2, Sov. Są
jungoje — 4 projektus. Teikta
pagalba įvairi: privatizacija, susi
siekimas, žemdirbystė, ekologi
ja, prekyba, investavimas (bir
žos, sveikatos apsauga ir 1.1.).
IESC finansuoja egzekutyvo
nuvykimo išlaidas ir, atsižvel
giant į kvietėjo būklę, pagal su
sitarimą, dalį kitų išlaidų. Šiaip,
IESC prašo kviečiančią instituci
ją ar firmą padengti apsistojimo
ir vietos transporto išlaidas, o
taip pat, pagal reikalą, parūpinti
talkininkus. Egzekutyvo tarny
bos užsienyje laikas įvairuoja pa
gal projekto dydį, vidurkiui
esant maždaug du ir pusė mėne
sio. IESC direktorių tarybą su
daro JAV didžiųjų įmonių vado
vai. Pirmininkauja Daniel Burke, Capitol Cities (ABC) prezi
dentas. IESC biudžetas siekia 42
milijonus dolerių, iš kurių 11 mi
lijonų kasmet suteikia U. S.
Agency for International Development.
Šiuo metu IESC planuoja savo
įstaigą atidaryti Rygoje. JAV LB
VRT-ba ragina IESC savo įstaigą
atidaryti Vilniuje ir tuo tikslu yra

pasiūliusi tarpininkauti. IESC
pareigūnė Yvette Max yra pa
skirta rūpintis veikla Baltijos val
stybėse. JAV LB Krašto valdyba
IESC reikalu informuoja atitin
kamas įstaigas Lietuvoje.
JAV LB VRT-ba prašo JAV-se
gyvenančius lietuvius profesio
nalus, kurie sutiktų vykti į Lietu
vą darbuotis IFSC projektų vyk
dyme, kuo skubiau registruotis

Stamford, CT, esančiame IESC
centre. IESC sutiktų į Lietuvą
siųsti asmenį, kurio specifiniai
pageidauja institucijai ąr firma
Lietuvoje. Toks asmuo tačiau
turi turėti būtinas kvalifikacijas
ir būti registruotas IESC. .
Platesnės informacijos gauna
mos kreipiantis: LithuanianAmerican Community, Ine;, Pu
blic Affairs Council, 2715 E. Allegheny Avė., Philadelphią, PA
19134. Telef.: (215)-739-9353.
. LB VRT

■JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 Wes^St^Slmsbury, Conn.
06070. Tel. 203 651-0261.
SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Fbrest
P’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2£44.
BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, 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 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla.,
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN
MEMORY GARDENS, 101 58th St, S. St. Petersburg, Fla. 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., Wpodhaven, N.Y. Telef. 847-2323
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad.esate ar
norite būti J. Andriušio klijentals.
VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. WinterJGdrden Tavern.
•1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 8440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Caronė'/Oueens,
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.
LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5
Worcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr.,
70 Curtis StM Aubum, MA 01501, T. 508 753 - 7232.
........

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais
9-10 vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th
Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 4552. FAX 718 769 - 3302. ,
\
KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tel. 212
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, Išnuomavimai, kondomlnljumų reikalai. Turi leidimą prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
— Dr. Jono Basanavičiaus gi
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5
mimo 140-ųjų metinių proga
FM banga. “Music of Lrthuania” programa, vedama angių kalba,
įvyko iškilmingas vakaras Vilniu
Iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet.
je, Menininkų rūmuose. Vilka
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 SunlttDr., VVatchung, N.J. 07060.
viškio rajono Ožkabalių kaime
Tel. 908 753 - 5636
sukakties proga iškilmingai ati
darytas memorialinis muziejus MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja vi
Basanavičiaus gimtojoje sodybo suose teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadje. Ji atstatyta visuomenės pa way, Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 - 962 - 5810.
stangomis. Jau kelinti metai tal
kos būdu ten sodinami ąžuoliu
kai, stengiantis sukurti Basana
vičiaus Ąžuolyną.

VALIŪNAS
(atkelta iš 1 psl.)

1978 m. sušauktoji VLIKo
konferencija gruodžio mėnesį
buvojo paskutinė. 1979 m. sau
sio 28 d. pakeltas į VLIKo garbės
pirmininkus ir 1979 m. kovo 24
d. VLIKo pirmininko pareigas
perdavė naujai išrinktam dr. K.
Bobeliui.
Iš New Rochelle jis persikėlė
gyventi į Southampton, Long
Island, kur turėjo gražius na
mus, dalyvavo vietos ameri
kiečių gyvenime.
Apie savo veiklą VLIKe an
gliškai parašė knygą, Serving
Lithuania, išleistą 1988 m.
Buvo vedęs dr. Domo Jasaičio
dukrą Eleną Jasaitytę, išaugino
keturis sūnus, kurių vięnas, Ju
lius, yra dailininkas, o kiti trys
ekonomistai.
Kiek sveikata leido, dalyvavo
lietuviškame gyvenime, bendra
darbiavo spaudoje, palaikė ry
šius su kitų tautų iškiliais asme
nimis. Jo visa veikla buvo labai
reikalinga ir naudinga Lietuvos
laisvės bylai. Už tai visa tauta
dėkinga ir reiškia pagarbą.
Darbininko redakcija, admi
nistracija ir leidėjai šeimai reiš
kia užuojautą, (p.j.)

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI “ fW
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Praėjusiais melais. du viene-*
tai, pasiekę savo tikslą, užbaigė
savo darbą kovoje dėl Lietuvos
laisvės. Lapkričio 1-3 dienomis
Chicagos seime savo veiklą nu
tarė užbaigti Vyriausiasis Lietu
vos Laisvinimo Komitetas. Spa
lio 27 d. Lietuvių Tautinio Meno
Čiurlionio ansamblis nutarė savo \
veiklą užbaigti valdybos posėdy
je Clevelande. •

ANSAMBLIS, ĮSILIEJĘS J LIETUVOS DAINUOJANČIĄ REVOLIUCIJĄ
— Pasakoja LTM Čiurlionio Ansamblio kanklių vadovė Ona Mikulskienė —
Amerikoje, apsilankė Lietuvoje.

Ansamblį koncertui, kuris po po
Dabar Ona Mikulskienė, bet- ros dienų turėjo įvykti Clevelanvarkydama Mikulskio muzikos de.
Netekę savo vadovo, dirigen
knygas ir gaidas bei visą ansam
Second Class postage paid at Brooklyn, NY, Post Office
blio muzikinį turtą, kurį dar šie to, mes buvome suglumę,
Subscnption per year $20.00. Single Copy 50 Cents
met vasarą ketinama persiųsti į nežinojome ką daryti. Po ilgų
Published Weekly except 2nd and 3rd week in July
Lietuvą,
surado
ir
savo svarstymų, nutarėme pažadėtą
POSTMASTER: Send Address Change to:
Kaip pirmasis politinėje, taip įspūdžius. Ji juose buvo parašiu- koncertą atlikti, pagerbiant va
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N Y 11207
antrasis dar bavosi meno srityje,si apie tą;istorinę viešnagę Lietu- dovo paskutinį pageidavimą.
— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA —
Manęs nebuvo tame koncer
savo veiklą surišdamas su Lietu-La^voje. Čia ji toliau ir pasakoja apie
vos likimu. Lietuvą jis garsino? įvykius ir jausmus, kurie lydėjo te. Tai buvo koncertas ir be
Tavęs, be dirigento, akompa
išeivijoje šokiu ir daina, kuri,?*ė-tada ją ir ansamblio narius,
pradėta prieš 50 metų, ilgainiui
-onuojant chormeisteriui Rytui
Didžioji šventė
simboliškai įsiliejo į pavergtosios
Kaip skauda širdį, brangus Babickui. O ansamblio pra
nešėja Violeta Žilionytė-Leger
Lietuvių tautos didžioji šven
laisvai Vasario 16-tąją šventė tautos “'dainuojančią revoliuci mano buvęs gyvenimo drauge
ją
”
,
numetusią
vergijos
pančius.
publikai graudžiai pranešė, kad
Alfa,
kad
Tau
neteko
sulaukti
tos
tė yra Vasario 16-toji, nes tą die
1940 metais, tai yra prieš 52 me
Čiurlionio ansamblį 1940 m.
mes našlaičiai, be tėvo, l>et,
džiaugsmo
šventės,
kurią
1990
ną Lietuvos Taryba paskelbė at
tus.
statanti Lietuvos nepriklauso
Po tų 52-ejų metų štai vėl Va sausio 15 d. įkūrė muzikas-kom- , metų rudenį patyriau aš ir Tavo mylėdami jį, dainuosime kad ir
mybę, atskirdama ją nuo visų
sario 16-tąją švenčiame, kai Lie pozitorius Alfonsas Mikulskis. Jį įkurtasis Čiurlionio ansamblis, širdies skausmu.
Visas choras gedulo ženklan
valstybinių ryšių, kurie yra buvę
tuva vėl nepriklausoma, kai jos ištikimai lydėjo jo žmona Ona > išpildę Tavo, svajonę. Mes, tiek
Mozoliauskaitė. Judviejų Šeima metų klaidžioję po svetimas ša buvo su juodais kaspinėliais. Šis
su kitomis tautomis. Vasario 16nepriklausomybę pripažino pa
ir buvo ansamblis, kuriam jie pa lis, su ta pačia dainos meile, bu koncertas 1983 m. spalio 16 d.
tosios aktas padėjo teisinius pa
saulio tautos, kai Lietuva jau yra
skyrė visą savo gyvenimą. vome nuvykę į laisvėjančią Lie- buvo Ansamblio 1,173-asis pasi
grindus jau antrajai Lietuvos val
Jungtinių Tautų narė. Tai tikrai
rodymas nuo jo įsikūrimo.
stybei, kuri visiškai skyrėsi nuo
yra didelė šventė visiems lietu Didžiausia jų svajonė buvo ; tuvą ir jai parodėme, kad štai
Su skausmu širdyje palydėjęs
pirmosios Lietuvos. Pirmoji Lie
viams, kur jie bebūtų ir begy sugrįžti į nepriklausomą Lietu-?' mūsų ginklas, kuriuo mes per 50
vą. Tai įvyko 1990 metų rudenį, metų kovojome ir nugalėjome.
savo vadovą, ansamblio įkūrėją
tuva buvo daugialypė, daugia
ventų.
kada ansamblis, atšventęs savo
1983 m. spalio 14 d., penkta ir jam vadovavusį 44 metus,
tautė, daugiakalbė. Antroji Lie
Šių metų Vasario 16-tąją turi
50
metų
veiklos
sukaktį
koncertu
dienio
rytą, Tu palikai mane ir LTM Čiurlionio Ansamblis pasi
tuva kūrėsi jau grynai lietuviška,
me ypatingai paminėti. Neuž
čiurlioniečius našlaičiais. Dar ryžo dar gyvuoti, ligi Lietuva
atsisakiusi praeities pretenzijų.
tenka senų trafaretų, nusistovė
Būdami išskirtinėje padėtyje, savo paskutinėm jėgom paruošei taps laisva ir galima bus ten no
Antrosios Lietuvos pagrindas
jusių formų. Turime sutelkti vi
buvo lietuviškas kaimas su ilga
sas jėgas, sukviesti jaunimą, Amerikos lietuviai turi susiburti,
mete tautine kultūra. Pirmajam
sušaukti visus, kad drauge pagerbti tuos, kurie patys pir
mieji organizavo pasipriešinimą
karui, siaučiant, Lietuva nu
galėtume pasidžiaugti.
kentėjo, nes per ją ėjo frontas.
Lietuva dabar yra išgarsinta prieš okupantus. Turime parei
Lietuva buvo svetimų valstybių
visame pasaulyje. Nebereikia kšti padėką Amerikos vyriausy
karoTaukas. Iš pelenų ji kėlėsi į
jau įrodinėti, kad kažkur yra Lie bei, nes ji išlaikė savo žodį —
nepriklausomą gyvenimą. Mūsų
tuva, ir ji nori būti nepriklauso nepripažino Lietuvos okupaci
tautinis susipratimas jau buvo
ma. Visas pasaulis kalbėjo, rašė jos, kai tauta buvo dusinama
toks didelis, kad nežiūrėta nei
apie Lietuvą, kiekvienas doras sunkia priespauda, per Ameri
vargo, nei skurdo, nei okupaci
žmogus gynė jos apsisprendimo kos Balsą, Laisvės Radiją tautą
informavo ir išlaikė gyvą laisvės
jų. Tauta pareiškė savo valią —
teisę būti nepriklausoma.
atstatanti nepriklausomybę.
Todėl j šių metų nepriklauso troškimą.
Šioje didžioje lietuvių tautos
Nepriklausomybę reikėjo ap
mybės šventę turime kviesti vi
šventėje
esame dėkingi Ameri
ginti. Tauta išėjo į nepriklauso
sus, kurie gynė Lietuvos bylą,
mybės karus. Krauju ji nulaistė
demonstravo, reikalavo, kurie kos ir kitų valstybių vyriau
savo kelią į nepriklausomybę.
buvo su tautos troškimais. Paro- sybėms, kurios nepripažino LieTame kelyje žuvusiųjų už laisvę _ dykime jiems savo dėkingumą ir,. kuv.9^1>9^PPaę>j9.s^,^uri9s padėjo
karią jau buvo tūkstančiai. Bet
prašykime, kad ir toliau remtų Lietuvai vėl atgauti nepriklauso
tos aukos įtvirtino Lietuvos ne
Lietuvos atsistatymą, jos įsitvir mybę. Esame dėkingi visiems
Lietuvos sūnums ir dukroms,
priklausomybę, tautą sucemen
tinimą.
kurie
niekada nepailso, nesusvy
tavo į glaudų vienetą.
Ypatingas dėmesys tenka
Amerikos lietuviams. Kai Lietu ravo, sudėjo didžiausias aukas
Tauta nepriklausomybės me
vą 1940 m. okupavo Sovietų Są partizanų laisvės karuose ir tuo
tais šuoliais vijosi Vakarų pa
junga, Amerikos lietuviai pir suteikė tautai didelę dvasinę sti
saulį. Ji atsistatė ir išvystė savo
mieji organizavosi ir stojo ginti prybę — niekada, nevergauti,
kultūrą, sukūrė savo ekonomiją.
Lietuvos interesų. Kiek Ameri niekada nepalūžti!
Tauta parodė, kad sugeba gy
Šioje didžiojoje džiaugsmo
kos lietuviai padarė žygių, kiek
venti nepriklausoma.
pasiuntė laiškų, telegramų kon šventėje sueikime visi į sales,
Nepriklausomo gyvenimo me
gresui, senatui, prezidentui, drauge sušukime: Tegyvuoja ne
tai mum padėjo tolimesnius pa
sukūrė Amerikos Lietuvių Tary priklausoma Lietuva, džiaugs
grindus. Tauta jau turėjo nepa
bą, Bendrą Šalpos Fondą — Bal mingai sugiedokime Lietuvos
laužiamą troškimą išlikti neprik
tą, Religinę Šalpą, ir daug kitų himną!
lausoma. Tauta suprato, ką reiš
Tai didelė, didelė lietuvių tau
organizacijų. Visos veikiančios
kia Vasario 16-tosios aktas.
organizacijos jungėsi į bendrą tos šventė! Lietuva-r-nepriklau
Paskutinį kartą Lietuva ir jai
Alfonsas Mikulskis, Čiurlionio Ansamblio įkūrėjas, moky tojas
soma!
žygį dėl Lietuvos laisvės.
draugiškos tautos bei valstybės
ir dirigentas.

savitvarda atbaidė -daugelį, bet žiūras pirmame prieškristiniame
ji daugelį viliote viliojo. Stoikai amžiuje priėmė net garsusis mą
buvo įsitikinę,, kad blogis- kada stytojas Lukrecijus ir poetas Ho
nors bus nugalėtas, ir pasakiška racijus. Epikūro mokymas liau
palaima viešpataus, o žmonijos dies nepatraukė, nes teigė, kad
dama bus įgyvendinta, suku dievai gyvena toli nuo šio pasau
;
III
riant brolišką žmonių bendriją.
lio ir nesirūpina žmonių džiaug
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje
Galop, visata bus Dievo gerte
smais ir vargais. Sakoma, kad
ANTANAS RUBŠYS
0,0
sugerta, — Dievo, kuris yra visa epikūrizmas ragino gyventi tik
Manhattan College
č)
visame. Didžiulis gaisras apvalys
dabarties malonumais: “Valgyk,
kosmosą, ir tada prasidės naujas gerk ir linksminkis!” Tačiau ši
amžių ratas.
epikūrizmo aptartis tėra tik tie.
sos dalis. Epikūras stengėsi vesti
Jų manymu, tikroji vi asmenišką žmogaus galvoseną ir
Epikūras IV-III a. davfc-v^zjnogų į vidinę ramybę, kuri
sata yra medžiaginių kūnų visu laikyseną. Stoikas buvo giedro
pradžią
kur kas įmantresnei gy- remtųsi įsitikinimu, jog visatoje
mos sąveika, darniai veikiantis veido ir giedros širdies asmuo,
vienetas — organizmas, kurio galįs ramiai priimti laimę ir ne venimo filosofijai negu stoici^^gąh’oja pastovūs dėsniai. Jis siekė
širdis yra visatos siela, lygiai kaip laimę gyvenime. Tiesa, stoikų mas. Gyventi tik smagu! Jo pa* išlaisvinti žmogų iš nerimo ir
baimės, kuri kyla, tikint kaprizų
ir žmogus yra kūnas, kurio širdis
pilnus dievus.
yra jo siela. Siela gi yra nuosta
Nei stoicizmas, nei epikūri
biai grakštus, visa apimąs, visur
zmas neišvengė priemaišų. Il
įsiskverbiąs pradas. Gausu jos
gainiui iš šių filosofijų gimė mišri
žmoguje, mažiau gyvuliuose,
l
religinė galvosena, kuri reiškėsi
paukščiuose bei augaluose, dar
j
tarp pseudointelektualų pirmamažiau negyvojoje gamtoje. Ši
,
amžiuje prieš Kristų ir pirvisatos siela, anot stoikų, yra
raame
amžiuje po Kristaus. Iš
Protas, — graikiškai “logos”, —
A stoicizr^o buvo paimtas dėmesys
neasmeninė jėga, veikianti visa
H t jįrotui,
iš
platonizmo
—
toje, kuriant jos ateitį, vedanti
-Veržimasis į amžinybę, iš
ją į nustatytą tikslą. Stoikų ko
epikūrizmo ir stoicizmo — smal
smologija — visatos samprata
sumas (nedžiaginiam pasauliui.
buvo panteistinė, nes Dievą ta
Tokiu būdu atsirado eklektikai
patino su visata — kosmosu. Ko
3
i
-t- mąstytojai, kurie rinkosi tai,
smosas yra Dievas, nesukurtas,
kas jiems patiko iš įvairių filoso
amžinas. Stoikų antropologija —
o!
finių sistemų.
žmogaus samprata buvo kilni,
nes skatino pažinti ir save ir va
Kartu sau filosofija klestėjo ir
dovautis Protu. Stoiškas gyveni
trys, vienas kitam artimi, keliai
mo būdas patraukė daug diduo
į visatos supratimą: astrologija,
menės ir liaudies, nes puoselėjo
Šių kelionių aprašymų autorius — kun. prof. Antanas Rubšys.
magija ir gnosticizmas. Tiesa,

vykti su daina.
Tad Ansamblio veikla nesu
stojo. Toliau meno vadovo parei
gas tęsė chormeisteris Rytas Ba
bickas, bet ir jis 1987 metais sau
sio 5 dieną iškeliavo į amžinybę.
\ ėl Ansambliui liūdnos dienos
ir vėl rūpesčiai dėl meno vado
vo. Laimei, sutiko tas pareigas
eiti jaunas muzikas dr. Bronius
Kazėnas, bet 1989 m. vasario 16
d., dėl įsipareigojimų savo pro
fesijoje. pasitraukė iš Ansam
blio. O dabar ką dary ti?
Dievo palaima. Kilo mintis
prašyti pagalbos iš Lietuvos. Ir
štai gavome gerą muziką —
Klaipėdos Konservatorijos do
centą Gediminą Purlį, su kuriuo
greitai
susigyvenome.
Vėl
skambėjo dainos, giesmės, prita
riant kanklėms, kaip anksčiau.
Jis Ansamblį paruošė 50 metų
veiklos sukakčiai paminėti, o
taip pat gastrolėms po Lietuvą.
Tos gastrolės buvo Alfonso Mi
kulskio svajonė ir Ansamblio
veiklos tikslas. Mes, dabartiniai
čiurlioniečiai, buvome laimingi,
galėję tą svajonę įvykdyti.
Turbūt aš buvau laimingiau
sia, nes buvau arčiausia prie jo
ir visus jo planus gerai žinojau.
Ir štai 1990-jų metų rugsėjo
I-ji diena. Žygiuoja Ansamblis
per Latvijos - Lietuvos sieną
pėsti, Latvijos pusėje užrašas —
Bauskės
rajonas,
Lietuvos
pusėje — Lietuvos Respublika.
Ar tai ne stebuklas, savo kojomis
pasiekėme gimtojo krašto žemę.
V isų veiduose džiaugsmo aša
ros..., o dar daugiau sujaudino
Lietuvos jaunimas, tautiniais
drabužiais pasipuošęs, sutiko jis
mus su duona ir druska. Iš susi
jaudinimo sunku ir rašyti.

' Bus daugiau)
— Šaulių Sąjungos centro
būstinėje Kaune lapkričio 21 d.
įvyko Lietuvos kariuomenės die
nos minėjimas. Arti dviejų šimtų
šaulių apdovanoti ‘Parlamento
gynėjo ženklu ir padėkos raš
tais. Prie Nežinomojo kareivio
kapo padėta gėlių.

Mažeikių naftos perdirbimo
įmonė dabar gauna tik apie 18
tūkstančių tonų naftos per dieną,
tai maždaug tik pusė to, kas ank
sčiau buvo gaunama. Dėl to žy
miai sumažėjo benzino ir kitų
naftos produktų gamyba.

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS
NEGRįŽTA ARKLIU

Partenonas. Turistai tik iš tolo gali pasižiūrėti į Atėnos šventovę.
Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

astrologija užgimė ir brendo Me
sopotamijoje, kur per amžių
amžius buvo sekami ir užrašomi
tikslūs žvaigždžių ir planetų ke
liai. Buvo prieita išvados, kad
žvaigždės valdo žmogaus gyve
nimą, nes žvaigždžių sąranga
žmogui gimstant nulemia jo gy 
venimą. Todėl žmogus, norėda
mas pasiekti laimę, turi pažinti
ir, jei reikalinga, permaldauti
žvaigždžių dvasias. Našus troški
mas užsitikrinti malonę dvasių,
kurios valdo žvaigždes, ir nuo’ itinis bandymas sau palenkti ir ki
tas gamtos jėgas pagimdė magiš
kas formules apsisaugoti nuo
blogio, numalšinti skausmą ir iš

vengti nelaimių.
Magija buvo žmogaus mokslas
— technika priversti dievus jam
paklusti. Buvo tikima, kad
žinantis daug magiškų formulių
ir mokantis jomis kreiptis į
didžiausią dievų skaičių galėjo
užsitikrinti laimę anapus. Ilgai
niui net magiškos formulės atši
po Žmogui reikėjo ieškoti naujų
kelių į gyvenimo mįsles ir mir
ties paslaptis. Atsirado žinančiųjų gnostikų. kurie gyrėsi turį gi
lesnį istorijos ir visatos paslapčių
žinojimą — gnosis. Jie siūlėsi
žmonėms suprasti savo likimą ir
užsitikrinti laimingą ateitį.
(Bus daugiau)

J. AV Paštas norėtų padėti
Jums padėti savo artimiesiems

Pranešama, kad įvedamas humanitarinis oro-tilto
patarnavimas į Estiją, Latviją, Lietuvą bei Sovietą Sąjungą.
Jūs dabar galite persiųsti siuntinius savo artimie
siems į Pabaltijo valstybes ar Sovietų Sąjungą daug
greičiau negu paprastai — ir Jūsų mokestis bus 50%
pigiau normalios oro pašto kainos.
J. A.V Pašto naujas humanitarinio oro-tilto tarifas
apima siuntinius iki 22 svarų. Siuntinius būtina aiškiu
užrašu pažymėti ryškiai raudonu rašalu: “HUMANI-

TARIAN AIRLIFT” ir paskyrimo kraštas - ar tai
būtų Estija, Latvija, Lietuva ar Sovietų Sąjunga - turi
būti angliškai atžymėtas paskutinėje adreso eilėje.
Humanitarinio oro-tilto tarifas galios iki 1992m.
kovo mėn. 31d.. Dėl smulkesnių informacijų kreip
kitės vietiniame pašte savo rajone. Mes pasiekiam
Jūsų tikslą.
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PIANISTAS LAUREATAS
KONCERTAVO LIETUVIAMS
Apie pianisto Petro Geniušo
laimėjimą parašė vietinė spauda
— The Palm Beach Post sekma
dienio laidoje, sausio 12 d. Tuoj
sujudo visi lietuviai.
Jupiter, FL, artumoje gyvena
muzikas Liudas Stukas, kuris yra
surengęs ne vieną koncertą, ku
rio programą atliko svečiai iš
Lietuvos. Stuko dėka, talkinant
Lietuvos Vyčių vietos 145 kuo
pai, ir buvo surengtas šio svečio
pianisto laureato koncertas sau
sio 13 d., pirmadienį, 2 v. popiet
Presbyterian bažnyčioje, Teąuesta, FL.
Teąuesta yra į šiaurę nuo Jupi
terio, visai jo pašonėje. Privažia
vimas lengvas, daug vietos auto
mobiliams pastatyti. Tai į kon
certą susirinko apie 120 lietuvių.
Visi gaudė žinias, kas tas lau
reatas, kaip vyko tos pianistų
varžybos. Niekas daug nežinojo,
tai nekantriai laukė koncerto
pradžios.
Pianistą trumpu žodžiu pri
statė rengėjų vardu Liudas Stu
kas, publika ji pasitiko plojimais
ir atsistojimu.
Pianistas atliko šią programą,
kurios dalį grojo ir savo baigia
majame varžybų kocerte.
Pirmoje dalyje jis atliko Liszto
pianinui transkripciją “Liebestodt” dalį iš Wagnerio operos
Tristan und Isolde; Prokofiev —
Sarcasms; Schumann — Novellette, F-sharp minor, Op. 21.
Po pertraukos grojo tris Chopino kūrinius: Nokturną, B Major, Op. 62, No. 1; tris mazurkas,
Scherzo B Minor, Op. 20, Debussy du kūrinius — Saulė
leidžio vakaro
kvapai ir
įspūdžiai, ir Feuz’d’artifice.
Pabaigai atliko du Rachmaninovo preliudus: Op. 32, No. 5,
Op. 23, No. 2. Bisui paskambino
ispanų kompozitoriaus melodin
gą kūrinėlį.
Publika labai šiltai sutiko ir pa
lydėjo pianistą laureatą. Sustoju
si plojo ir kvietė bent nusilenkti,
apdovanojo gėlėmis.

Priėmimas restorane

sveikinimo lapelį, pritaikytą tai
progai.
Vaišėm besibaigiant, pasakyta
keletas sveikinimo kalbų, pa
sidžiaugta lietuvio laimėjimu.
Koncerte ir vaišėse, tarp kitų,
dalyvavo inž. A. Rudis ir Balfo
pirmininkė Marija Rudienė, iš
Chicagos, kurie ten atostogauja.
Rudienė pasveikino laureatą ir
pakvietė rudenį koncertuoti
Chicagoje.

IS VISUR

Laureato žodis
Pabaigoje kalbėjo ir pats pia
nistas laureatas. Jis padėkojo už
šiltą priėmimą, sutikimą. Jis pa
sakė, kad tas lietuvių nuoširdus
priėmimas, dalyvavimas koncer
te jam suteikė jėgos ir drąsos iš
laikyti įtampą.
Kai Miami baigiamajame kon
certe lietuviai jam sugiedojo Il
giausių metų ir Lietuvos himną,
jis buvo labai sujaudintas. O pu
blika stebėjosi, kaip lietuviai sti
priai palaiko savo menininkus.
Petras Geniušas yra vienas
didžiausių
lietuvių
piani
stų,laimėjęs tarptautinį pri
pažinimą. Jo didžioji jėga — tai
nuoširdus jautrumas kūriniui,
paprastumas.
Kūrinius
jis
kažkaip prikelia ir lyg kokias
įspūdingas asmenybes atveda į
klausytojų salę. Muzika plaukia,
banguoja iš pianissimo į forte
atskleisdama kažką giliau, dau
giau, nei klausytojas įpratęs pa
gauti tuose kūriniuose. Tai pia
nistas padaro savo technika ir
savo įsijautimu. Muzika praside
da už gaidų, kiek į ją įeisi, tiek
ji ir bus įspūdinga. O ši jo atlikta

— Algis Kasulaitis, cukrinės
ligos nuvargintas, mirė sausio 15
d. Clevelande, OH. Velionis
buvo Krikščionių Demokratų
sąjūdžio veikėjas, ilgametis pir
mininkas ir Tėvynės Sargo re
daktorius.
Pagerbiamas pianistas-laureatas. Iš k.: Antanas Rudis, Marija Rudienė, pianistas Pet
ras Geniušas, muz. Liudas Stukas. Nuotr. Juo^o Gailos

muzika tikrai buvo įspūdinga.
Tai didelio triūso, įsijautimo vai
sius.
Visi susirinkusieji palinkėjo
jam kuo geriausios sėkmės.
Jis sausio 14 d. atskrido į New
Yorką. Čia praleis visą vasario
mėnesį. Koncertuos So. Carolinoje ir Washington, DC. Būtų
prasminga jį pasikviesti ir kitom
New Yorko artumoje esančiom
lietuvių kolonijom, nes tai tikrai
reta proga išgirsti pasaulinio ma
sto pianistą. New Yorke jis palai
ko ryšius su šių eilučių autoriumi
Paulium Jurkum. Galima jam
skambinti, ir jis suteiks informa
cijos, kaip pasiekti laureatą.
Skambinti telefonu 718 4413612. (p.j.)

— Dalia Dzikienė, Lietuvių
Tautinių Šokių Instituto pirmi
ninkė ir Hartfordo tautinių šokių
vieneto “Berželis” vadovė, yra
IX-osios išeivijos lietuvių tauti
nių šokių šventės meno vadovė.
Šventės programoje, kuri bus
atliekama 1992 m. liepos 5d. Rosemont Horizon (netoli Chica
gos) patalpose, dalyvaus 2,000 su
viršum šokėjų — jaunių, moks
leivių, studentų ir veteranų —
atstovaujančių 49 vienetams.

VAIKŲ KAIMO DRAUGIJA
LIETUVOJE PRAŠO PAGALBOS
Kalėdų švenčių proga į Lietu
vos gyventojus kreipėsi SOS
Vaikų Kaimų Draugija, prašyda
ma piniginės pagalbos. Atrodo,
kad ją galėtų paremti ir užsieny
je, ypač JAV gyvenantys lietu
viai. Štai dalis tos Draugijos krei
pimosi:

Organizatoriai nenorėjo sve
čio taip lengvai paleisti. Italų re
storane “Olive Gardens” suorga
“Tūkstančiai vaikų ir jaunuo
nizavo jo priėmimą. Dalyvavo
apie 40 asmenų. Pagrindiniu or lių Lietuvoje neturi motiniškos
ganizatoriumi buvo Liudas Stu ir tėviškos globos, net švenčių
kas, o programai vadovavo LB proga nejaučia tėviškės namų
Iniciatorių
apylinkės pirmininkas Algis židinio šilumos.
grupė pradėjo ieškoti naujų ke
Augūnas.
Restoranas išleido specialų lių spręsti našlaičių ir beglobių

Kruvinojo Sekmadienio metines minint 1992 m. sausio 13 d.
gedulingai papuošta Vilniaus katedra. Nuotr. V iktoro Kapočiaus

vaikų problemai. Pavasarį buvo
įkurtas tarptautinės vaikų globos
organizacijos “SOS Kinderdorf
International” skyrius — “SOS
Vaikų Kaimų Draugija Lietuvo
je
Si iniciatyva jau pradeda duoti
konkrečių vaisių. Tarptautinis
organizacijos centras jau yra įsi
pareigojęs savo lėšomis pastatyti
netoli Vilniaus vieną Vaikų kai
mą, kuriame motinišką globą ir
tėviškės namus galės rasti apie
100-150 beglobių vaikų. Kaimas
apima apie 15 vienos šeimos
namų, administracijos pastatą,
svečių namus, galbūt vaikų dar
želį, susiėjimų salę, ūkinius pa
status ir kt. Jau pradedami pa
rengiamieji projektavimo dar
bai. Numatoma, kad kaimas bus
pastatytas maždaug per dvejus
metus. Tai bus didelė šios tarp
tautinės organizacijos dovana at
gimstančiai Lietuvai. Tačiau ši
dovana problemos neišspręs. Ji
galės būti tik pavyzdys, kaip mes
turime rūpintis vaikais, remda
miesi savo lietuviškomis jėgo
mis, ypač mūsų išeivijos pagal
ba.
Sužinoję, kad tarptautinė
organizacija savo pagalbą apribo
ja vieno kaimo pastatymu, “SOS
Vaikų Kaimų Draugijos Lietuvo
je” steigėjai nutarė kurti para
lelę, nuo tarptautinio centro ne
priklausančią organizaciją, duo
dami jai vardą Pagalbos Fondas
“Vaiko Tėviškės Namai” (VTN).
Šio tarptautinės organizacijos
lietuviško varianto tikslas įsta
tuose yra taip nusakytas: “globo
ti, auklėti ir parengti gyvenimui
našlaičius ir kitus tėvų globos ne
tekusius vaikus bei jaunimą”.
Pirmuoju savo uždaviniu Fondas
laiko organizuoti našlaičiams ir
beglobiams vaikams tėviškės
namų statybą ir gyvenviečių
steigimą.

Siekdamas savo tikslo ir atlik
damas užsibrėžtus uždavinius,
VTN Fondas stengsis kuo pil
niau panaudoti užsienio patirtį.

— Kun. Jonas Skrodenis, 82
m. amžiaus, sausio 16 d. mirė
Boynton Beach, FL. Velionis
kunigu įšventintas 1944 m.
rugpjūčio 13 d. Ilgą laiką dirbo
kaip vikaras ir klebonas Joliet vy
skupijoje.

Irena Manomaitienė, “Dainos” choro vadovė, įteikia Petrui
Geniušui gėles po jo sėkmingo koncerto, Jupiter, FL. Nuotr.
Juozo Gailos
Lietuvoje subrendintas idėjas ir
savo narių bei rėmėjų pasiūly
mus.
Artimiausioje ateityje rengia
masi statyti vaiko tėviškės namus
prie Marijampolės ir prie Kauno
steigiamose gyvenvietėse. Tiki
masi, kad iki vasaros bus atlikti
parengiamieji ir projektavimo
darbai. Ieškome statybinės orga
nizacijos, kuri įsipareigotų sku
biai ir gerai atlikti statybos dar
bus.
Tuo pat laiku, kiek galimybės
leidžia, yra kuriamos našlaičių
šeimos privačiuose namuose,
parūpinant joms motinas. Dvi
tokios šeimos jau yra Kaune ir
viena Marijampolėje. Ieškoma
daugiau motinų ir rūpinamasi jų

tinkamu parengimu.
Gyvenviečių bei namų pro
jektavimas ir kiti parengiamieji
darbai pareikalauja nemažų išlai
dų. Su nuolatinėm išlaidom yra
susijęs ir kelių našlaičių šeimų
išlaikymas.
Dėl to artėjančių Kalėdų pro
ga kreipiamės į Lietuvos žmo
nes, prašydami paremti mūsų
iniciatyvą. Ieškome ir pajėge
snių rėmėjų, kurie didesnėmis
sumomis galėtų prisidėti prie
naujų gyvenviečių statybos, taip
tapdami jų garbės piliečiais”.

Aukas galima siųsti šiuo adre
su: Vaiko Tėviškės Namai, Kau
nas, Pašto dėžutė 375, Lithuania.

VEIKLŪS BANGLADEŠO KATALIKAI
Susitikime su naujuoju Ban sireikšdami žmonių meilės dar
gladešo ambasadorium prie bais. Galop, Jonas Paulius II paApaštalų Sosto popiežius Jonas .s^ikė, kad tarpreliginis dialogas
Paulius II sausio 10 d. dar kartą taip pat padeda kurti pažangą ir
įsakmiai paragino pasaulio tur stiprina pavienių žmonių ir tautų
tingas šalis labiau padėti ūkiniai taikų sugyvenimą.
neišsivysčiusiem kraštam, kari
niam tikslam skiriamas lėšas pa
Bangladeše katalikų tėra apie
naudoti pažangos kėlimui.
193 tūkstančius, kurie sudaro
Popiežius pagyrė Bangladešo 0.18% visų krašto gyventojų. Sa
tautos pastangas įvesti šalyje de lyje yra penkios vyskupijos su
mokratiškesnę, piliečiams labiau šešiais vyskupais, beveik 590 sie
atstovaujančią valdžią, pasakė, lovadinių centrų. Yra 218 kuni
kad šalies katalikai trokšta padėti gų, beveik 760 mokyklų, apie
kurti visuotinę gerovę, ugdyda 160 socialinių ir sanitarinių cen
mi pagarbą žmogaus asmens trų. Taigi, katalikrj bendruo
orumui, brandindami krašto pi menė Bangladeše, nors ir negau
liečių tarpusavio solidarumą, pa si, atlieka svarbius uždavinius
galiau, auklėdami jaunimą ir pa krašto gyvenime.

— JAV LB Kultūros tarybą,
patvirtintą krašto valdybos, su
daro: Laima Šileikytė-Hood, dr.
Daiva Bajorūnaitė-Samoff, Jo
nas Dovydėnas, Ritonė Ivaškaitė, Aleksandra Kašubienė,
Aldona Kepalaitė, dr. Aušra Ku
bilius, Aldona Mackevičienė,
Jenas Mekas, Haris Perelšteinas,
Gintarė Šileikaitė Everett, Vir
ginija Sirusienė, dr. Tomas Ven
clova, Vytautas Volertas. Tary
bos atstovai Chicagoje: Dalia
Anysienė, Dalia Kučėnienė,
Emilijus Holenderis. Tarybos
pirmininkė yra Audra L. Kubiliūtė-Misiūnienė, krašto valdy
bos narė.
— “Jonio”, ansamblio iš Šiau
lių, koncertas Chicagoje įvyks
vasario 2 d. Rengia “Margutis .
— Philadelphijos lietuvių Sv.
Andriejaus parapijos klebonui
kun. Kajetonui Sakalauskui su
negalavus ir pasitraukus iš parei
gų, parapija liko be kunigo. Šiuo
metu sekmadieniais mišias lietu
viškai aukoti atvažiuoja tai vie
nas, tai kitas kunigas iš apylin
kių.
— IX-oji išeivijos lietuvių
tautinių šokių šventė įvyks 1992
m. liepos 5 d. Rosemont Hori
zon, Rosemont, IL.
— Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio vadovybė atsiuntė Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
kui Gražvydui Lazauskui laišką,
kuriame rašo, kad rems ir toliau
Tarybos veiklą. VLIKui užbai
gus darbą, jį tęs ALTas, nes jis
dar nėra užbaigęs savo darbų.
Taip pat savo darbų nėra užbai
gęs ir Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis. Laiškas pasirašytas valdybos
pirmininko Algirdo Budrėckio ir
seniūnų tarybos prezidiumo pir
mininko Vytauto Jokūbaičio.
— “Berželis”, Hartfordo Tau
tinių šokių grupė, nuoširdžiai
kviečia visus į 20-ties metų
minėjimo sukaktuvinį koncertąvakarą, kuris įvyks vasario 8 d.,
šeštadienį, 7 vai. vak. Sv. An
driejaus
lietuvių
parapijos
salėje, New Britam, CT. Progra
mą atliks “Berželio” šokėjai ir
dainininkai. Bilietus įsigyti ir
stalus užsisakyti galima iš anksto
pas Dalią Dzikienę, telef. 5216028 arba pas Neriją Gureckaifę,
telef. 688-6233.

VIsų bendra šventė

/Š TELŠIŲ KUNIGŲ

Lapkričio 25 d. Kristaus Kara

SEMINARIJOS GYVENIMO
Jvilktuvės
1991 m. lapkričio 28 d. Telšių
kunigų seminarijoje buvo jvilk
tuvės. 24 pirmojo kurso klierikai
pirmą kartą apsivilko kunigiškais
drabužiais. Jau nuo ryto Semina
rijoje didelis šurmulys, pasi
ruošimas tai didelei šventei. Pa
vakare visi rinkomės j Seminari
jos koplyčią. Ji gana kukliai ir
dailiai įrengta pačių klierikų. Sie
na išklota lietuviška tautine dro
be. Gana originaliai iš audinių
padarytas j žmones atsuktas alto
rius, visas paaukštinimas, apipa
vidalinimas, pulpitas, stovas ta
bernakuliui ir kt. Visa tai sukom
ponuota iš audeklo, pritaikomo
pagal metų liturginę spalvą. La
bai pigu, be jokių išlaidų ir
gražu. Koplyčioje dalyvavo visi
Seminarijos dėstytojai, kurie
galėjo atvykti, vyskupas, kancle
ris ir klierikai.

Tyloje susikaupus šventina
mos sutanos, skamba įtaigus rek
toriaus mons. K. Gaščiūno žo
dis. Po to visi renkamės į Semi
narijos aulę. Čia su įvilktuvėmis
sveikina vyskupas Antanas Vai
čius: jis ir džiaugiasi, kad Semi
narija taip stebuklingai auga. Bet
kalba ir su nerimu bei rūpesčiu,
nes dabartiniais laikais tiek daug
pavojų, kad ne visi išaugs gerais
kunigais.

bai kunigiškai, kaip tikras klebo
nas. Žinoma, III kurso klieri
kams nebe naujiena kalbėti. Jie
jau antrus metus mokosi iškal
bos. Be to, šiam klierikui dažnai
tenka sveikinti j Seminariją ar j
Katedrą atvykusius svečius.

Visiems I kurso klierikams
įteikiamos dovanėlės: juos svei
kina su kukliomis atminimo do
vanėlėmis vyresnieji broliai, Se
minarijos administracija įteikia
Šv. Raštą, išspausdintą Salzburge, kun. J. Kaunecko padaugintą
knygą Dom Chautard Melskis ir
apaštalauk. Dovanas įteikia de
kanas ir klierikai formarijai Albi
nas Siaudvytis ir Petras Tverijonas.

Labai iškilmingai ir jaudindamiesi, salėje užgesinus šviesas,
ateina pirmo kurso klierikai su
žvakėmis rankose į sceną. Jų
programa atliekama laikant žva
kes. Skamba nuoširdžiausi žo
džiai, giesmės, eilės. Iki ašarų
graudina jų pasiryžimas tapti ge
rais kunigais. Sutana apsivilkti
jie labai troško.

Ilgai po programos jaunieji
broliai su vyresniaisiais fotogra
favosi. O pagerintos vakarienės
metu skambėjo dainos, gal net
kiek jausmingesnės negu įprastą
šeštadienio vakarą (šeštadienio ir
sekmadienio vakarais po vaka
Klierikus sveikina Seminari rienės klierikai visada dainuoja,
jos dekanas, III kurso klierikas nebent yra Adventas arba
Arūnas Bladžius. Jis kalba jau la Gavėnia).

liaus šventė. Katedroje žmonių
daugiau negu įprasta. Vieni atėjo
ar iš toliau atvyko pamatyti pir
makursių su sutanomis. Reikia
pripažinti, kad tai ir artimie
siems didelė šventė. Matėsi
rožių ir kitokių gėlių. Kai kurie
gi atvyko į kitas iškilmes: Votyvos metu vyskupas paskyrė III
kurso klierikus lektoriais, o II
kurso — kunigystės ir diakonato
kandidatais. Pamaldos įspūdin
gos,
jaudinančios.
Žmonės
šluostė ašaras, kai tiek daug klie
rikų buvo ilgai šaukiama pa
vardėmis. Žemaitija prisikels,
jei tiek daug jaunų vyrų pasiryžę
tapti kunigais! Po pamaldų visi
klierikai, vyskupas ir kunigai nu
sifotografavo prie
Katedros
didžiųjų vartų (dabar daug foto
grafuojamės, nes daug kas prašo
nuotraukų, o mes amžinai jų ne
turime).
Koncertas visuomenei

Tikintiesiems prašant, pirma
kursiai savo koncertą po pietų
parodo visuomenei III vidurinės
mokyklos salėje. Susidomėjimas
toks didelis, kad žmonės netilpo
į salę. Pradžioje visi seminaristai
išeina į sceną pasirodyti, po to I
kursas kartoja savo programą,
šiek tiek pakeitęs, pritaikęs vi
suomenei. Po programos klieri
kai kviečia visus kartu padainuo
ti liaudies dainų. Iš pradžių
žmonės tik klausosi gražių vyriš
kų balsų. Sako, nedrįstame kartu
dainuoti, kad nepagadintume to
kio gražaus dainavimo. Bet pas
kui įsidrąsino.
Trūksta kunigų

DĖMESIO
visiems norintiems susigrąžinti
išlikusį nekilnojamąjį turtą

LIETUVOJE!
1991 metų birželio 18 dieną Išleistu LIETUVOS
RESPUBLIKOS (STATYMU, lietuviai norintys
susigrąžinti išlikusi nekilnojamąjį turtą Lietuvoje,
kaip:
1 - Žemę

2. Miškus
3. Ūkinius-komercinius
pastatus
4. Gyvenamuosius namus
TURI BŪTINAI PADUOTI prašymus. Laikas
prašymams paduoti yra pratęstas.

Dabar Telšių kunigų semina
rija turi 67 klierikus: Ik. — 24,
II — 26, III — 17. Kaune mokosi
2 mūsų vyskupijos klierikai IV
kurse ir 5 jau diakonai V kurse.
Visi klierikai, išskyrus I k., eina
į mokyklas dėstyti tikybos, nes
katechetų nepaprastai trūksta, o
kunigų tuo labiau. Šiuo metu Te
lšių vyskupijoje 80 su viršum pa
rapijų (iš 153) be kunigo.
Gruodžio 8 d. vyskupas pašven
tino naują bažnyčią Ventos staty
bininkų gyvenvietėje. Ten vie
tos valdžia uždarytą vaikų
darželį atidavė naujai įsisteigu
siai parapijai, kad turėtų maldos
namus. Juos vyskupas ir šventi
no. Deja, kunigo į naują parapiją
paskirti negalėjo, nėra iš kur.
P.T.K.

šiuo skubiu reikalu jums gali patarnauti Juridinė
Agentūra “JusCon” Lietuvoje ir jos atstovai Kanadoje.
Visi dokumentai pristatomi į vietines savivaldybes,
pagal turto vietą Lietuvoje, per 3-4 dienas nuo jų
užregistravimo. Suinteresuoti asmenys prašomi
kreiptis šiuo

dexter park
PHARMACY

B

WE DELIVER

tel. (416) 767-8711
FAX (416) 536-1263 Toronte.

M <

Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421

296-4130

Telšių kunigų seminarijoje pirmo kurso klierikai po jvilktuvių 1991 lapkričio 23 d. su
vyskupu Antanu Vaičiumi ir dėstytojais.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai f at
siųsdami metinę prenumeratą,
prisidėjo aukomis laikraščiui sti
printi, už įvairius patarnavimus
ar metinį kalendorių:
Po 30 dol.: Anita Baltrūnas.
Perriš, CA; Apolonija Vitkus,
Hartford, CT; Juozas Ambrazai
tis, Middlebury, CT; Ona Stri
maitis, Putnam, CT; Vincas
Skladaitis, Waterbury, CT; Dr.
Alf. Stankaitis, Waterfield, CT;
St. Latviunas, Wolcott, CT; VI.
Petkevičius, Woodbury, CT;
Dr. A. Platelis, Bethesda, DE;
P. Juška, Cleanvater, FL; J. An- “
tanavicius, Coconut Creek, FL;
Iza Ramanauskas,
Daytona
Beach, FL; Mrs. B. Grinis, Dania, FL; Aldona Dulskis, Cocoa
Beach, FL; Aldona Grinis, St.
Petersburg, FL; Birutė Preikstas, M. D., Ormond Beach,
FL; B. Stundis, Seminole, FL;
Regina Nakoneczna, So. Pasadena, FL; H. Zitikas, Sunny Hills,
FL; Elena Baltrušaitienė, Chicago, IL; J. K. Laskauskas, Baltimore, M D; J. Kakelis, Northampton, MA;G. Stuopis, Sharon, MA; Ed. Zunaris, Wollaston, MA; Emma Dietrich, Elizabeth, NJ; Isabell Ceras, Jamesburg, NJ; A. Bartys, Ringvvood,
NJ; V. Matyckas, Warren, NJ;
Aldona Pintch, West Milford,
NJ; Gloria Kivytaitė - O’Brien,
Westwood, NJ; J. Lukošius,
Brooklyn, NY; A. Račkauskas,
Brooklyn, N Y; A. Sateika,
Brooklyn, N Y; P. Bagdas, Douglaston, NY; Janina Simutienė,
E. Rockaway, N Y; E. Laukys,
Ft. Salonga, NY; T. Linertas,
Glen Cove, NY; A. Grig, Jamai
ca, NY; I. Pazereckas, Jamaica,
N Y; H. Svoinickas, North Sa-

lem, N Y; A. Zvinys, Medford,
N Y; Beatriče Lucką, Mattituck,
N Y; Alice Noakaite - Dunajevvski, Ozone Pk., N Y; A. D. Gurinskas, Rego Park, NY; A. Griska, Richmond Hill, NY; J. A. Vytuvis, Richmond Hill, N Y; S.
Bulovas, Ronkonkoma, N Y; Ni
jole Bražėnas, M. D., Sparkill,
NY; Irena Banaitis, Woodhaven,
N Y; J. Dičpinigaitis, M. D.,
Woodhaven, N Y; L. Jurkūnas,
Woodhaven, NY; J. Klivecka,

Woodhaven, NY; R. Marke
vičius, Woodhaven, NY; Gene
Vasilkovs, Dayton, OH; Valenti
na Roman, Allentown, PA; An
gelą McGowan, Clarks Summit,
PA; Bronis J. Kasias, Wyoming,
PA; A. Milukas, Porthsmouth,
RI.
Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. Laikraščio
ateitis priklauso nuo aukotojų
dosnumo. Vien iš prenumeratos
nebūtų įmanoma išsilaikyti. Už
kiekvieną auką nuoširdžiai dėko
jame.
Darbininko Administracija

RUSIJA NEVYKDO
EKONOMINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ
Lietuvos ministras pirminin
kas Gediminas Vagnorius spau
dos konferencijoje Vilniuje ap
kaltino Rusiją ekonominių įsipa
reigojimų nevykdymu. Jis pa
sakė, kad pastaruoju laiku Rusija (
smarkiai apribojo arba net visai
nutraukė kai kurių prekių ir
žaliavų tiekimą Lietuvai. Vagno
rius įspėjo, kad, jei įsipareigoji
mai ir toliau nebus vykdomi,
Lietuva bus priversta imtis prieš
Maskvą ekonominių sankcijų,
nutrauks elektros tiekimą Rusi
jai, kai kurių maisto produktų ir
prekių eksportą.
Dėl tų pačių priežasčių ekono
minės sankcijos galėtų būti pa
skelbtos taip pat Baltarusijai bei
Kaliningrado sričiai.
Vagnorius pastebėjo, kad iki
šiol Lietuva kruopščiai vykdė
Rusijos atžvilgiu prisiimtus eko
nominius įsipareigojimus, ta
čiau, jei negaus žaliavų iš Rusijos
ir iš kitų respublikų, bus priversta nutraukti kai kurių produktų
tiekimą.
Spaudos agentūros šia proga

pabrėžė, kad pagal Lietuvos ir
Rusijos pasirašytą ekonominį su
sitarimą, Rusija buvo įsipareigo
jusi šiais metais tęsti žaliavų ir
prekių tiekimą Lietuvai, bet 30
procentų sumažintu kiekiu.

Lietuvos vyriausybės paskelb
tu dekretu draudžiama Lietuvos
teritorijoje dislokuoti naujus ne
priklausomų valstybių sandrau
gos kariuomenės dalinius be
išankstinio susitarimo su šalies
valdžia.
'
Vyriausybė įpareigojo krašto
apsaugos ministrą parengti sank
cijas prieš svetimą kariuomenę,
jei ji neatsižvelgtų į dekretą, o
vidaus reikalų ministrui pavesta
kontroliuoti, kad dekretas būtų
vykdomas.
Premjeras Vagnorius pakarto
jo, kad svetimos kariuomenės
buvimas Lietuvoje yra • ne
teisėtas, didžiai kenkia šalies interesam. Jis pasakė: “Mes ne
turėtumėm leisti, kad Įjętuvišką
duoną valgantys kariškiai darytų
žalą Lietuvai”.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA

Padėkite Lietuvai,
padėdami sau!

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

Tapkite ACC LONG DISTANCE klientais.
ACC kainos yra žemesnės negu kitų tolygių firmų, kaip AT&T,
Sprint ir kitų,
— ir ACC skiria 3 % Jūsų telefono išlaidų Lietuvos Respublikos Ryšių
Ministerijos tolimesniam plėtojimui.

PASITARNA ŪKITE LIETUVAI IR SA U
Skambinkite:
Tel. 1-800-388-3414
FAX: 1-317-578-3437

Roma Česonienė
8282 Tawnsbrook Drive
Fishers, Indiana 46038

Šiuo metu ACC aptarnauja šias valstijas:
New York, Massachusetts, dalį Connecticut,
ir Canadą.

S^ACC

86-21 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 718-441-6401
DARBO VALANDOS
MON —
9:00- 3:00
THUR —
9:00-7:00
TUES —
9:00 - 3:00
FRI —
9:00-3:00
WED —
9:00- 3:00
SAT —
9:00-12:00

NEVVYORKE:

CHICAGOJ:

2615 W.71st Street, ChicagoJL 60629 312-737-2110

FLORIDOJ:

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

DETROITE:

24060 W-.9MileRd.,Southfield,Mi48034 313-350-2350

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

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —
Visos santaupos Federalinės NCUA agentūros apdraustos iki 100,000 dol.

KĘSTUTIS SEREIKA GAVO STIPENDIJĄ
Nedaug tėra Lietuvos studen
tų, kuriems pasiseka įstoti į JAV
universitetus ar kolegijas. Ypa
tingai yra maža tokių, kuriems
duodamos šio krašto universite
tų sporto stipendijos.
Tokių tarpe iki šiol buvo tik
vienas krepšininkas — A Karni
šovas, kuris žaidžia Seton Hali
universiteto krepšinio rink
tinėje.

Tyv. Aleksandro Žiubrio, OFM, laidotuvės sausio 25 d. Šv.
Jono kapinėse, Brooklyne, NY. Nuotr. Albinos Žumbakienės

Tėv. Aleksandras Žiubrys,
OFM.

MIRĖ TĖV. ALEKSANDRAS ŽIUBRYS, OFM
1992 m. sausio 21 d., 7 vai.
vak., St. Francis Nursing Center, Marš, PA, mirė Tėv. Aleks
andras Žiubrys, pranciškonas
vienuolis.
Alberto ir Petronėlės Budriūtės^Ziubrių sūnus Aleksandras
gimė 1920 m. sausio 13 d. Kurmaičių kaime, Kretingos parapi
joje ir apskrityje.
Baigęs
pradžios mokyklų, lankė gimna
zijų Kretingoje. Ten 1935 m. lie
pos 26 d. įstojo į pranciškonų or

dinų. Pirmuosius vienuoliškus
įžadus padarė 1936 m. liepos 27
d., o iškilminguosius— 1942 m.
balandžio 14 d. Teologijų studi
javo Vokietijoje, Mūncheno
pranciškonų seminarijoje. Kuni
gu buvo įšventintas 1943 m. lie
pos 25 d.
Jaunasis kunigas vienuolis pa
storacijos darbų pradėjo vokiečių
parapijose Dietfurte, Landshute, o taip pat dirbo ir tarp išeivių
lietuvių Vokietijos stovyklose.

A.A.
STASIUI TROJANUI
mirus, jo žmonai dr. Julitai Trojanienei ir dukrai dr.
Auksei Trojanaitei-Cooper reiškiame nuoširdžią bei
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Dr. Ona Vilpišauskienė
Auksė Budreckienė

A. A.
Dr. KĘSTUČIUI VALIŪNUI
mirus, žmoną Eleną, šeimą ir artimuosius
nuoširdžiai užjaučia

Rima ir Kęstutis Cerkeliūnai

Brangiam tėvui

A. A.
JONUI KLORIUI
staiga mirus, dukras Aidą Mikalauskienę ir Rimą Sullivan, žentus ir kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia
me.

Kibirkščių ir Vilgalių šeimos

•Per anksti mirus

VYTAUTUI DIDŽBALIUI,
skausmingą netektį išgyvenančią jo šeimą: žmoną
Angelę, vaikus — Juozą, Alton, Lindą, Tom ir mūsų
bičiulius: brolį Ramutį su žmona Danguole Ir jų jauni
mą nuoširdžiai užjaučiame.

.

■

Janina ir Ture Hasselhergai
Algirdas Bražinskas
Bronius Bieliukas

K. k.
DR. STASIUI DAUGĖLAI
mirus, žmonai Verai ir dukrai dr. Žibutei reiškiu gilią

užuojautą.

Birutė Paprockienė

Tėv. Aleksandras į JAV atvyko
1949 m. ir apsistojo pirmajame
lietuvių pranciškonų vienuolyne
Amerikoje - Greene, ME. 1950
m. studijavo anglų kalbų pranciš
konų kolegijoje, Quincy, IL.
T. A. Žiubrys 1951 m. vasario
5 d. buvo paskirtas Bridgeville,
PA, Sv. Antano lietuvių parapi
jos klebonu. Tose pareigose iš
buvo iki 1988 m. spalio 5d., kada
dėl cukraligės turėjo pasitraukti
iš parapijos.

Klebonaudamas Bridgeville,
PA, Tėv. Žiubrys atgaivino be
mirštančių Šv. Antano lietuvių
parapijų, įvairiomis pamaldomis
pritraukė naujų parapiėčių. Jis
sugebėjo sutelkti lėšų ir atnauji
no bažnyčių, pastatė parapijos
salę su kitomis parapijos veiklai
reikalingomis patalpomis.
-o-

Dabar dar vienas — tai 21 me
tų amžiaus Vilniaus universiteto
studentas Kęstutis Sereika, ku
ris pusantrų metų studijavo to
universiteto prekybos mokslų fa
kultete. Taip pat aktyviai
reiškėsi ir irklavimo sporte nuo
pat jaunų dienų, atstovaudamas
Lietuvos jaunučių ir jaunių rink
tinei, o vėliau ir Vilniaus univer
siteto komandai.

Praėjusių metų pavasarį Še
reika atvyko pas gimines į Chicagų ir čia dirbo įvairius darbus.
Jis pradėjo tyrinėti įstojimo gali
mybes į vietinius universitetus.

į LAISVĘ FONDO

ROMANO

KONKURSAS
Į Laisvę Fondo paskelbtam re
zistencinio romano konkursui
praeitų metų pabaigoje JAVbėse vėl buvo gauti 4 nauji rank
raščiai: Viktoro Liutkaus slapy
vardžiu pasirašytas Alkani žir
gai, Jono Uolinio — Sida
bražolių šaknys, M. Aisčio —
Apokalipsės laukimas, Sūduvos
— Atadulksta svetima šalelė.
Vertinimo komisijos dalis JAV
iki šiol jau yra gavusi 8 rank
raščius. Daugiau negu kita tiek
yra skaitoma ir Lietuvoje. Kon
kurso baigmės data atidėta iki
1992 gegužės 1 dienos. Atrodo,
kad didele persvara konkurse
tuo tarpu vyrauja Lietuvos auto
riai: iš maždaug 10-ties rank
raščių tik 3 yra Vakaruose gyve
nančių autorių.

Velionis buvo pašarvotas toje
pačioje Šv. Antano bažnyčioj^
BricJgeviUe, PA, kur jis paaukojo
geriausius savo gyvenimo metus
besikeičiantiems parapiečiams.
Sausio 23 d. buvo aukojamos ge
dulingos mišios. Pamokslų pa
sakė Tėv. Robertas Barber,
OFM, dabartinis Kennebunkport, M E, lietuvių pranciškonų
Sausio 25 d., šeštadienį, gedu
vienuolyno viršininkas, anksčiau
lingos
koncelebracinės mišios
irgi dirbęs šioje parapijoje.
buvo
aukojamos
Brooklyno lie
Tėv. Žiubrio kūnas sausio 24
tuvių pranciškonų vienuolyno
d. buvo pervežtas į VVoodhaven,
koplyčioje. Vadovavo vysk. P.
N Y, kur M. Shalins šermeninėje
Baltakis, OFM. Pamokslų pa
Kennebunkport, M E, ir Brooksakė
Tėv. Placidas Barius,
lyno, NY, lietuvių pranciškonų
OFM.
vienuoly nų atstovai kartu su pro
Tėv. Aleksandras palaidotas
vincijolu Tėv. Placidu Barium,
Šv.
Jono kapinėse, Middle VillaOFM, vyskupu Paulium Balta
ge,
NY, lietuvių pranciškonų
kiu, OFM, ir būreliu prijaučia
sklypelyje.
nčių tautiečių sukalbėjo rožan
Amžino atilsio Tėv." Aleksan
čiaus ir kitas rųaldas. Vakaro .
drui
Žiubriui, OFM, uoliam ir
apeigoms vadovavo Brooklyno
pavyzdingam kunigui pranciško
lietuvių pranciškonų vienuolyno
nui.
viršininkas Tėv. Leonardas AnBG-KB
driekus, OFM.

Avė., Newarke, ir kitais metais
—
už $15,000 pastato didelį
NEWARK, NJ
namų — “Jurgine”. Draugijos
sale naudojosi visos vietinės lie
100 metą Šv. Jurgio draugijai
tuvių organizacijos nemokamai:
ruošė susirinkimus, Vasario 16
Lapkričio 21 d. sukako 100
minėjimus, vaidinimus. Čia
metų Šv. Jurgio draugijai. Ji
amerikiečių
politikai sakė prieš
buvo įkurta Nevvarke, tikslu fi
rinkimines
kalbas. Tai buvo
nansiniai padėti šeimai, draugi
kultūros centras. Tarp 1956jos nariui susirgus ar mirus. Tuo
1962 tas pastatas sumodernintas
laiku darbininkai neturėjo jokios
už
$70,000. Bet 1967 m. juodu
apdraudos darbovietėse.
ku
sukilimas
Nevvarke sukrėtė dPirmoje draugijos valdyboje
buvo: A. Švetra, pirm.; J. An jos gyvenimų: namų apdrauda ir
mokesčiai pakilo, o klubo lanky
driuškevičius, vicepirm.; D. Šotojų skaičius sumažėjo. 1970 m.
pis, sekr.; K. Laukaitis, fin.
draugija buvo priversta parduoti
sekr.; V. Pranis, iždininkas.
1893 m. lapkričio 25 d. drau pastatų, kad apmokėtų, skolas,
mokesčius. Daugiausia narių
gija buvo inkorporuota Trenton,
turėjo 500, o šiandien tik 33. Sir
NJ. Draugijos statutas: pašalpa
ligoje, mirties atveju, meilė Die gimo ir pomirtinių išmokėta apie
$500,000 ir, be to, daug paauko
vui ir Tėvynei, broliškas doras
ta Švč. Trejybės parapijai, labda
.gyvenimas. Nariais priimami lie
ros organizacijoms, tautinei ir
tuviai, vy*rei ir moterys, prakti
kultūrinei veiklai. Dabartinėje
kuojantys
Romos
Katalikų
valdyboje yra E. Sharon, pirm,
tikėjimų.
(jau 24 metai ji eina tas pareigas);
1902 m. draugijos narių
rūpesčiu ir finansine pagalba * K. Šipaila, vicepirm.; L. Mor
kūnas, sekr. ir kasin.; V. Jokū
padėta įsteigti R. K. Švč. Tre
baitis ir B. Skripata — iždo
jybės parapijų Newarke, NJ.
globėjai.
1905 m. Šv. Jurgio draugija nu
L.M.
siperka sklypų 182 Nevv York

Kadangi irklavimo sportas Ame 
rikoje nėra populiarus, tai jam
reikėjo ilgai ieškoti tokios mo
kyklos, kuri sutiktų jį priimti ir
duoti stipendijų. Po nemažų pa
stangų, mūsų tautietės Inos Bertulytės-Bray pagalba. Šereika
pakliuvo į Seattle esantį University of VVashington ir ten jis galės
nuo sausio vidurio mokytis ir la
vintis irklavime.

Šis Seattle universitetas turi
neblogų irklavimo komandų ir
jau kartų anksčiau yra pakvietęs
varžytis Lietuvos irkluotojus pas
save. Ateinantį pavasarį Wash-

Kalėdų eglutė

Bostono Lituanistinės mokyk
los eglutė įvyko gruodžio 21 d.
Po pamokų susirinko visi moki
niai, dar mokyklos nelankančių
vaikų bei jų tėvai, seneliai.
Pradžioje mokytojos pagiedojo
lietuviškų Kalėdų giesmių. Pia
ninu joms pritarė direktorė Dai
va Matulionytė-De Sa Pereira.
Trečio skyriaus mokytoja Jū
ratė Aukštikalnienė paruošė vai
dinimų ‘Kalėdos Lietuvoje”.
Visų skyrių mokiniai buvo gerai
pasiruošę ir puikiai vaidino.
Kalėdų Senelis visus vaikus
apdovanojo. Tėvų komitetas
(pirm. Marius Žiaugra) papuošė
salę, paruošė vaišes ir improvi
zavo pačių padarytų ir nupieštų
scenos uždangų. Dalyvavo tik
prieš dienų atvykusi iš Lietuvos
Aušra Stroputė. Tai buvo jos 12asis gimtadienis. Iš susijaudini
mo mergaitė! 'negalėjo iškart
užpūsti 12 žvakelių ant didelio
torto, visiems linkint: “Ilgiausių
Metų!” Ji atvyko “S. O. S. —
Vaikai” organizacijos kvietimu.
Jai bus nemokamai padaryta au
sies ir klausos kanalo plastinė
operacija Milton Hospital, MA.
Aušrų globoja Marija TovaresAshmanskas. Jų priėmė gyventi
Helmuto ir Aldonos Kazakaitytės-Walat šeima. Viešnia lanko
Lituanistinę ir Brocktono Šv.
Kazimiero parapinę mokyklas
drauge su Walatų dukra Gina.
2000 tikinčiųjŲ katedroje

Kaip kasmet, taip ir šiemet,
prieš Trijų Karalių šventę, Šv.
Kryžiaus katedroje Bostone kar
dinolas Bemard Lavv aukojo iš
kilmingas mišias visiems naujai
atvykusiems į šį kraštų katali
kams. Asistavo trys vyskupai,
dalyvavo arti 50 kunigų ir klieri
kų ir per 2000 susirinkusių įvai
rių tautybių atvykėlių iš visų
kontinentų. Kardinolas pasakė
pamokslų.
Įspūdingai, su trimitais ir or
kestru, degant žvakėms buvo
giedama “Tylioji naktis” anglų,
vokiečių, ispanų, lenkų, graikų,
vietnamiečių ir lietuvių kalbo
mis. Dalyvavo ir apie 30 lietu
vių. Neseniai atvykęs su tėvais į
Bostonų 14 metų Justinas Gri
nius lietuviškai perskaitė inten
cijų. Grupė jaunuolių tautiniais
drabužiais dalyvavo procesijoje.
Šįmet šventė sutapo su Ameri
kos Krikšto 500 metų jubilieju
mi.
Išeivijos specialistŲ
pagalba Lietuvai

Columbia Pacific universiteto
psichologas dr. Romas Buivy
das, pusę metų dirbęs Lietuvoje
AT užsienio ryšių biure ir dėstęs
socialinės psichologijos kursų
Policijos Akademijoje, sugrįžo iš
antros savo darbo kelionės gruo
džio gale. Pirmų kartų dr. R. Bui
vydas buvo nuvykęs dirbti pagal
savo specialybę 1990 m. sausio
mėn. Vilniaus Universiteto kvie
timu.

ingtono universitetas vėl pakvie
tė Lietuvos irkluotojus į savo
rengiamų irklavimo regatų.
E. Šulaitis

— Lietuvių Fondo koncertas
Chicagos Jaunimo Centro salėje
įvyks kovo 15 d.
— Bronio Railos, žurnalisto ir
literatūros kritiko, gyvenančio
Los Angeles, CA, eseistinių dar
bų rinkinį “Kodėl antraip? Lite
ratūrinės kronikos su išgy veni
mais”, išleido “Vagos” leidykla
Lietuvoje. Autorius pasakoja
apie V. Mykolaičio-Putino, S.
Nėries, I.Šeiniaus, H. Radaus
ko, M. Katiliškio ir kitų gyveni
mų bei kūrybų.

Semestrų dėstė studentams
psichologams. Po kovo 11 buvo
pakviestas j AT konsultuoti di
plomatiniais klausimais psicho
loginėje plotmėje. Vėl atvykęs
po metų, 1991 m. gruodžio 14
d. Lietuvos Aido straipsnyje “Jie
ir mes” pokalbyje su žurnaliste
Danguole Bičkauskiene dr. Bui
vydas atvirai dalinasi savo patir
timi, iškeldamas viešumon vaka
riečio akimis žmonių tarpusavio
santykių, darbo ir gyvenimo sųlygų gėrusias ir neigiamųsias pu
ses dabartinėje Lietuvoje. Prisi
pažįsta, jog, būdamas Lietuvoje,
iš “naivaus idealisto’ tapo “reali
stiniu idealistu”, siūlo, “kad Lie
tuvos Parlamente galėtų būti iš
rinktas atstovas, o gal net užsie
nio lietuvių deputatas, kuris at
stovautų išeivijai, palaikytų in
formacinį ryšį, sprendžiant pilie
tybės, nuosavybės, valstybės
atributikos klausimus išklausyti
ir išeivių nuomonės...” Dr. R.
Buivydas norėtų sugrįžti į Lietuvų dirbti akademinio mokslinio
darbo.
Pernai ilgesnį laikų Lietuvoje
darbavosi bostoniečiai prof. dr.
Edvardas Bubnys, dr. Aušra Kubiliūtė, Rūta Kalvaitytė ir An
drius Dilba. Be savo profesinio
darbo, jie dėstė anglų kalbų, tal
kino kaip vertėjai AT ir Vyriau
sybės Spaudos Biurui, dalyvavo
mokslinėse konferencijose, susi
tikimuose, reiškė savo nuomonę
spaudoje ir TV’ laidose.
Finansų žinovas dr. E. Bub
nys 1991 m. birželio 12 Nr. Švy
turyje nuosekliai išdėsto, kaip,
jo nuomone, turėtų būti pertvar
kyta mokesčių sistema, ruošiami
nauji ekonomistai, vystomas
laisvas biznis bei preky ba.
Anglų kalbos ir literatūros
prof. dr. A. Kubiliūtės straipsnis
1991 m. gegužės 6 Nr. “Stoju
optimistų pusėn", kalba pats už
save. Ketvirtų kartų besilankan
čių profesorę džiugino teigiamos
permainos. “Todėl, — sako ji,
— aš tikiu Lietuvos ateitimi ir
nežiūrint to, kad iš prigimties
nesu optimistė, stoju optimistų
pusėn”.
Metams nuvykę ir šiuo metu
Lietuvoje dirba profesinį darbų
kilę iš Bostono dr. Tomas Gir
nius (dėsto taikomųjų matemati
kų Vytauto Didžiojo Universite
te), dr.’Živilė Gimbutaitė (ten
pat dėsto anglų kalbų ir lite
ratūrų), Audronė KubiliūtėMisiūnienė dirba Soros kultūri
nio fondo Baltijos skyriuje.
Slidinėjimas

Tradicinis šeimų slidinėjimas
vyko sausio 9-12 savaitgalį King
Pine Ski area, VVhite Mountains
kalnuose, NH. Iš Bostono ir apy
linkių, Gape Codo, VVorcesterio. atvyko arti 90 jaunų lie
tuviškų šeimų narių.
Šio sporto mėgėjai išnaudojo
kiekvienų dienos ir nakties laikų
smagiai slidinėdami. Pradedan
tiems buvo galimybė pasimokyti
pas prityrusius instruktorius.
Po vakarienės visi susirinkda
vo į viešbučio salę pabendrauti,
pašokti tautinių šokių ir padai
nuoti. Išvykų organizavo Bosto
no Tautinių šokių grupė “Sam
būris”, vadovaujant Vytautui
Jurgėlai.
L. Z.

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

341 Highland Blvd.
Brooklyn, NY 11207

Kultūros Židinio išlaikymui
per metus reikia apie 50,000 dol.
Vienam mėnesiui reikia apie
4,200 dol. Iš tos sumos yra pa
dengiamos priežiūros, švaros pa
laikymo, apšvietimo ir apšildy
mo bei draudimo išlaidos. Židi
nio finansiniai metai pradedami
liepos 1 ir baigiami birželio 30.
Per pirmuosius penkis šių finan
sinių metų mėnesius (lieposlapkričio) tebuvo sutelkta 17,000
dol., apie 3,400 dol. per mėnesį.
Anksčiau veikė du bingo: pran
ciškonų ir Atletų Klubo. Gautas
pelnas ne tik padengdavo Židi
nio išlaidas, bet taip pat įgalino
pagerinimus — buvo įdėtos nau
jos grindys, sutaisyta šaldymo ir
šildymo sistema, sutvarkytos bi
bliotekos lentynos. Šiandien tų
žaidimų pajamų nebėra, ir Židi
nio išlaikymas jau krinta ant visų
pečių. Tad suremkime pečius,
kad Židinys išsilaikytų.

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

Al Marcelynas, New Yorko
miesto tarybos darbuotojas, pra
nešė, kad vasario 11 d., antra
dienį, 1:30 vai. popiet New Yor
ko Miesto taryba paskelbs prok
lamaciją ryšium su Vasario 16osios šventės minėjimu. Pavie
niai asmenys ir organizacijų at
stovai kviečiami tuo laiku daly
vauti iškilmėse City Hali, Man
hattan e.
Iš Metropolitan operos rūmų
vasario 1 d., šį šeštadienį, 1:30
vai. popiet New Yorko laiku per
radiją bus transliuojama Giacomo Puccini opera Turandot.' Pa
grindiniai solistai: Gvvyneth Jo
nės, Teresd^Stratas, Vladimir
Popov, Nicolai Ghiavrov. Diri
guoja Nello Santi. Vasario 8 d.,
ateinantį šeštadienį, bus tran
sliuojama Ludvvig von Beethoven opera Fidelio.
Antanas Kaunas, 94 metų,
mirė sausio 24 Matulaičio slau
gymo namuose Putname. Ank
sčiau jis gyveno Brooklyne, čia
reiškėsi visuomeninėje veikloje,
turėjo krautuvę, parūpindavo
maistą įvairiems renginiams.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Lietuvos nepriklausomybės
šventė minima vasario 16 d. to
kia tvarka:
Apreiškimo parapijos bažny
čioje 11 vai. pamaldos. Mišias
koncelebruos vysk. Paulius Bal
takis, OFM, su keliais kunigais.
Jis taip pat pasakys ir pamokslą
Giedos tos parapijos choras. Or
ganizacijos dalyvauja su vėliavo
mis.
Akademinė minėjimo dalis
bus 3 vai. popiet Kultūros Židi
nyje. Himnus sugiedos Apreiš
kimo parapijos choras. Jis taip
pat atliks ir kelias dainas. Invokaciją sukalbės Maspetho para
pijos klebonas kun. Kenneth J,
Wicks. Kalbės Lietuvos ambasa
dorius prie Jungtinių Tautų Ani

Palaimintojo arkivysk. Jurgio
Matulaičio mirties diena buvo
įspūdingai paminėta sausio 26
Apreiškimo bažnyčioje. Bažny
čioj dešinėje pusėje yra dail.
Jorio Subačiaus pagaminta graži
Kun. Theo Palis, Pittsburg,
koplytėlė, kuri anksčiau būdavo
CA, užmokėjo Darbininko pre
naudojama Kalėdų švenčių metu
numeratą su 100 dol. čekiu. Už
ar šiaip laikoma su kokiu religi
dosnią auką nuoširdžiai dėkoja
niu paveikslu. Dabar koplytėlė
yra paversta nelyginant palai me.
Conrad Kaster, Belleville,
mintojo arkivyskupo Jurgio Ma
NJ, užmokėjo Darbininko pre
tulaičio altorium. Ta koplytėlė
numeratą su 100 dol. čekiu.
buvo atnešta į presbiteriją, pa
Nuoširdus ačiū už dosnią auką
statyta šalia altoriaus, papuošta
spaudai paremti.
ir padekoruota gėlėmis. Tai su
Kun. Kenneth Wicks, Mateikė įspūdingą vaizdą. Buvo au
speth, NY, Darbininko prenu
kojamos specialios palaimintojo
meratą užmokėjo su 100 dol. če
mišios. Klebonui kun. Vytautui
kiu. Dosniam lietuviškos spau
Palubinskui išvykus į Californidos palaikytojui dėkojame.
ją, mišias aukojo kun. Kazimie
Kęstutis Miklas, surengęs di
ras Pugevičius, kuris taip pat pa
delę
šaulių kuopos sukaktuvinę
sakė ir pritaikytą pamokslą.
Atlikti visi skaitymai ir kitos mal šventę, su žmona Ona yra išvy
dos, kurios yra surištos su palai kęs į Floridą, kur Singer Islande
turi savo butą kondominiumo
mintojo gyvenimu.
namuose.
Tradicinė skautų Kaziuko
A. Maceikos vardo bibliote
mugė bus kovo 8, sekmadienį,
koje Kultūros Židinyje yra per
Kultūros Židinyje.
Lietuvių Bendruomenės NY 6000 knygų. Jos visuomenei sko
nemokamai.
Visi
apygardos posėdis bus vasario 12 linamos
Kultūros Židinio posėdžių me kviečiami tuo pasinaudoti ir dau
nėje. Prašomi posėdyje dalyvau giau perskaityti lietuviškų kny
gų. Biblioteka yra atidara kiek
ti visų apylinkių pirmininkai.
Lietuvos Rašytojų Sąjunga vieno mėnesio pirmą sekma
Kalėdų ir Naujų metų švenčių dienį nuo 12 iki 2 vai. popiet arba
proga pasveikino Lietuvių Rašy pagal susitarimą, skambinant bi
bliotekos vedėjui Vladui Sidui
tojų Draugiją.
(203) 762-9726.
Tadas Jacukovičius, BalticGarsiakalbių
sistema
Polish International Culture
Kultūros Židinyje kiek silpniau
Center pirmininkas New Yorke,
veikė, ypač blogai veikė mažojo
atsiuntė redakcijai informacijų iš
je salėje. Dabar viskas sutvarky
to Centro veiklos. Sausio 13ta abiejose salėse.
osios metinių proga lietuvių tau
tai reiškiama užuojauta ir skiria
Birutė Malinauskas,iš Woodmas eilėraštis didvyriams atmin
haven, N Y, prie prenumeratos
ti. Rūpindamasis lenkų-lietuvių
mokesčio pridėjo 40 dol. auką
santykių pagerinimu, Centras
spaudai stiprinti. Nuoširdžiai
vasario mėnesį ketiūa surengti
dėkojame.
apvalaus stalo diskusijas, pa
Išnuomojamas penkių kamba
kviečiant jose dalyvauti kompe
rių
butas suaugusiems. Skam
tentingus atstovus iš abiejų pu
binti po pietų 718 647-1406.
sių.
Ieškomas Jonas Lukoševičius,
KARGO Į LIETUVĄ BE
veterinarijos gydytojas, kuris su
MUITO! Siunčiame SAS oro li
motina Sofija ir teta Konstancija
nija į Rygą. Siuntinius atsiimti
atvyko Amerikon po Antrojo Pa
Rygos muitinėje. Minimumas
saulinio karo ir gyveno Brookly110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.55
ne. Jo ieško Irena Lukoševičiūuž svarą. Galima siųsti naujus ir
tė, šiuo metu viešinti JAV7. Ji
dėvėtus
drabužius,
batus,
nori susipažinti su savo pusbro
medžiagas, maistą bei nerecep
liu Jonu Lukoševičiumi ir suži
tinius vaistus. Kreiptis į: G.T.
noti apie savo tetų likimą. Ieško
INTERNATIONAL, 9525 So.
masis arba apie jį žiną prašomi
79th Avenue, Hickory Hills, IL
pranešti adresu: Irena Lukoše60457. Tel. 708 430-7334.
vičiūtė, c/o Marija Gintvila,
Moteris iš Lietuvos ieško
2305 Sandalwood, Apt. 200 "G,
Ann Arbor, MI48105. Telef. 313 namų ruošos darbo. Skambinti
įneš — 857-4845. (sk.)
994-4044.

cetas Simutis. Tautinius šokius
šoks Tryptinis, vadovaujamas
Jadvygos Matulaitienės. Dai
nuoja solistė Asta Kriščiūnaitė.
Taip pat dalyvauja smuikininkas
Vilhelmas Ceplinslds, pianistas
Povilas Stravinskas. Programai
vadovauja Astra Bilerienė.

Minėjimą rengia jungtinis ko
mitetas, kurį sudaro: New Yorko
Altas, Lietuvių Bendruomenės
NY apygarda ir Tautos Fondas.
Šiemet minėjimo rengimo dar
bams vadovauja NY ALTas, ku
rio pirmininktr'yra Vacys Steponis.
Po daugel metų šiemet minė
jimas bus labai iškilmingas, nes
Lietuva jau yra nepriklausoma
valstybė.

Iš kairės: Ričardas, Amas ir Darius Nemickai (trūksta Adrijos).

KETURI NEMICKAI ABSOLVENTAI

POSĖDŽIAVO LB NY APYGARDOS VALDYBA
Sausio 22 d., trečiadienį,
Kultūros Židinio posėdžių me
nėje įvyko pirmasis naujai išrink
tos valdybos posėdis, kuriam va
dovavo pirmininkas Kęstutis
Miklas.
Jame dalyvavo: I vicepirmi
ninkas visuomeniniams reika
lams Kęstutis Bileris, II vicepir
mininkas kultūros reikalams ir
informacijai Paulius Jurkus, sek
retorė Malvina Klivečkienė,
iždininkas Linas Šidlauskas, Rai
mundas Sližys — ryšiam su jau
nimu ir su kitom tautom, Vincas
Blažaitis — ūkio reikalam.
Taip pat posėdyje dalyvavo ir
apylinkių pirmininkai: I-mos
apylinkės — Bill Kurnėta,
Queens apylinkės — Ramutė
Cesnavičienė, Manhattano —
Jane Venckutė, Great Necko —
Vytautas Žukas.
Tai pirmas toks bandymas pa
sikviesti apylinkių pirmininkus.
Atrodo, kad jis bus sėkmingas,
nes išjudins apygardą, į darbą
įtrauks daugiau žmonių, ku
riems rūpi bendruomeniniai rei
kalai.
Susipažinta su įvairia kores
pondencija, plačiau kalbėta apie
Vasario 16-osios minėjimo pro
gramą ir diskutuota, ar reikia pa
minėti kovo 11 d., kada Au
kščiausioji Taryba padarė spren-*
dimą — atstatanti Lietuvos ne-'
priklausombę ant Vasario 16osios akto pagrindų. Pirmininkas,
sakėsi jau užėmęs salę kovo 15.
d., sekmadieniui. Kiti buvo nuo
monės, kad didesnis minėjimas
nustelbtų
Vasario 16-osiosį
minėjimą. Ši šventė yra pati
svarbiausia lietuvių tautai. Galu
tinis šio klausimo sprendimas
bus padarytas vasario 12, kai vėl
šaukiamas apygardos valdyboj
posėdis.
Pasisakyta, kad apygarda

Norintiems skristi į Chicagą
ar į Floridą iš La Guardia arba
Nevvarko aerouostų gera naujie
na — iki vasario mėn. 14 dienos
skrydis ten ir atgal kainuoja tik
$179 asmeniui 62 metų amžiaus
ir vyresniem, gi §198 jaune
sniems negu 62 m. Nuo vasario
mėn. 1 dienos vėl atsidaro
skrydžiai iš La Guardia aerodro
mo į Midway aerodromą Chicagoje. Daugiau informacijų teikia
Vytis kelionių agentūra, skambi
nant 718 769-3300.
55 SVARŲ MAISTO SIUN
TINYS yra pats mėgiamiausias
Lietuvoje: dešros, sūris, aliejus,
kruopos, kava, cukrus ir kiti pro
duktai. $85. 22 SVARAI vien tik
mėsos gaminių $85. TRANSPAK, 2638 W. 69th St., Chicago, IL 60629. 312-436-7772.
TIK .79 CENTAI SVARAS

už siuntinių persiuntimą į Lietu
vą su pristatymu į namus. Savo
daiktus siųskite mums pastų
arba UPS. Minimumas $20.—
TRANSPAK, 2638 W. 69th St.,
Chicago. IL 60629. 312-4367772.

turėtų suorganizuoti naują kon
teinerį į Lietuvą. Tuo klausimu
bus kalbama kitame posėdyje.
Į darbą jau įtraukta ir jaunimo.
Tokie yra Raimundas Sližys, Li
nas Šidlauskas ir Jane Venckutė.
Pastaroji yra Manhattano apy
linkės pirmininkė. Ir net pasi
samdžiusi automobilį atvyko į šį
posėdį. Tai rodo, kad ir jaunie
siems labai rūpi Lietuvių Ben
druomenės ateitis. Džiaugiamės
jos žygiu ir sveikiname. Laukia
me ir daugiau jaunimo, kuris su
tokiu noru įsijungtų į LB veiklą.
(P-j-)

sčiau dirbęs Darbininko redak
cijoje, mums praneša: “Lietuvių
visuomenei anksčiau negirdėtas
Ernestas Zitke, apie kurio stam
bų palikimą Lietuvių Fondui da
bar rašo lietuvių laikraščiai, yra
mano giminaitis. Jis mirė Brockton, MA, 1989 m., sulaukęs 68
metų amžiaus. Buvo inžinierius.
Jo tėvas — Jonas Žitkevičius,
kilęs iš Vabalninko, motina iš
Užušilių kaimo, Biržų valsčiaus.
Esu jų namuose viešėjęs. Erne
stas buvo malonaus būdo, mėgo
kalbėti lietuviškai ir mylėjo Lie
tuvą, kurios niekada nebuvo
matęs”.
Astra Bilerienė per Kalėdų
šventes mėnesį praleido Euro
poje ir tris savaites lankėsi Lietu
voje. Kartu su ją keliavo Darius
Udrys iš Michigano ir Baltija
Udrytė, kuri mokosi Vokietijoje.
Naujus metus sutiko Kauno ope
ros rūmose, kur matė spektaklį
— La Traviata. Turėjo progos
apsilankyti Vasario 16-tos gim
nazijoje Hūttenfelde ir Luzemoje, Šveicarijoje.

Irena Okunienė, iš Flushing,
NY, apmokėdama prenumeratą,
atsiuntė 90 dol. čekį. Dosniai au
kotojai nuoširdžiai dėkojame.
Vytautas Gintoffiš Mountain
Dale, NY, spaudai stiprinti at
siuntė 35 dol. auką. Labai dėko
jame.
Irena Mogenis, iš Elizabeth,
NJ, prie prenumeratos mokesčio
pridėjo ir 55 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame.

Pastaraisiais akademiniais me
tais keturi New Yorko Nemickai
baigė aukštuosius mokslus.
Amas, dr. Broniaus ir Jūratės
Kleizaitės sūnus, Marylando
universitete įsigijo urbanistikos
bakalauratą. Tuoj po Naujų
metų jis pradėjo darbą Spiegei,
Peters & Liu architektūros fir
moje. Ateinančiais mokslo me
tais ketina tęsti aplinkotyros ir
sanitarinės inžinerijos studijas
New Yorko valstijos universitete
(Stony Brook).
Ričardas, architekto Kęstučio
ir Irenos Vakselytės sūnus, New
Yorko Technologijos institute
gavo architektūros bakalauratą.
Pereitą vasarą jis lankėsi Lietu
voje ten vykusios sporto šventės
proga ir susipažino su žymesnė
mis jos vietovėmis.
Darius, inž. Jurgio ir Feldos
Prapuolenytės sūnus, Šacred
Heart universitete (Cohnecticut) įgijo biologijos bakalauratą.
Jis tęsia studijas Federalinėje
Aviacijos Administracijos Aka
demijoje (Oakland City).
Dariaus . sesuo Adrija, kuri
dirba gydytojo asistente, įsigijo

Stasys Trojanas, chemikasvaistininkas, 80 metų amžiaus,
po ilgos ir sunkios ligos, 1992 m.
sausio 7 d. mirė savo namuose,
Nissequoque, Long Island, N Y.
Nuliūdime liko duktė Auksė, gy
venanti Manhattan, NY, ir brolis
Vytautas, gyvenąs Lietuvoje.

psichologijos bakalauratą Fairfield universitete.
Pirmųjų absolventų Nemickai
susilaukė jau praeitaisiais moks
lo metais.
Amo brolis Tadas baigė poli
tinius mokslus New Yorko valsti
jos universitete (Stony Brook) ir
dabar tęsia prekybos studijas
Hofstra universitete, o Ričardo
sesuo Dalia tuo pat metu įgijo
prekybos bakalauratą New Yor
ko valstijos universiteto madų
institute.
Jauniausiasis Nemickas Ma
tas, Broniaus sūnus, jau įpusėjo
kriminalistikos studijas New
Yorko valstijos universiteto Nassetu kolegijoje.
Nemickai matėsi ir lietuvių
gyvenime. Visi lankė ir baigė li
tuanistinę Maironio mokyklą
(Adrija tam tikrą laiką joje moky
tojavo). Visi šoko tautinius Šo
kius Jadvygos Matulaitienės va
dovaujamame “Tryptinyje”. Ar
nas ir Darius, studijų metu to
liau atitrūkę nuo New Yorko,
buvo įsijungę į kitų vietovių lie
tuvių tautinių šokių vienetus:
pirmasis — į Washingtono “Ga
biją”, o antrasis — į Hartfordo
“Berželį”. Visi priklausė lietuvių
skautams: Tadas yra buvęs New
Yorko tuntininku, o jo brolis Ar
nas — Atlanto pakraščio stovyk
lų viršininku.
Jaunuosius intelektualus be
lieka pasveikinti ir palinkėti
sėkmės jų ateities užsimojimuo
se. (sn)

Kun. V. Cukuras, Putnam,
CT, prie prenumeratos dar
Susirgus parduodamas dviejų
parėmė Darbininką 55 dol. šeimų — 3 ir 5 kambarių — na
auka. Nuoširdžiai dėkojame.
mas, Richmond Hill, N Y. Telef.
Algirdas Kepalas, Levittovvn, 718 849-8312.
NY, prie prenumeratos aukoja
Atvažiavusiems iš Lietuvos
Darbininkui 40 dol. Labai dėko
suteikiame informaciją apie dar
jame.
bo gavimą. Siųsti žinias apie save
Auksė Trojanas, DDS, iš
(vardą, pavardę, ką moka dirbti)
New York, NY, aukojo Darbi
ir registracijos mokestį 5 dol.:
ninkui 50 dol. Nuoširdžiai dėko
J. K., 163 Joralemon St., Suite
jame.
1092, Brooklyn, NY 11201. (sk.)
M. Karaska, Fredericksburg,
Atostogos saulėtoje Floridoje.
VA, prie prenumeratos dar
pridėjo 55 dol. Darbininkui stip Kambarys ir prausykla, vėsini
mas, apšildomas baseinas, pu
rinti. Nuoširdžiai dėkojame.
Ann Baronas, Colonia, NJ, sryčiai — savaitei 200 dol. Mie
pridėjo prie prenumeratos 41 gamas kambarys, bendra prau
sykla — savaitei 150 dol. Arti
dol. auką. Labai dėkojame.
Algirdas Bražinskas, So. parduotuvių ir pajūrio. Skam
Orange, NJ, Darbininko prenu binti arba rašyti A. Zupko, 5886
meratai ir aukai atsiuntė 100 dol. Guest Court, North Port Myers,
čekį.
Dosniam
aukotojui FL 33903, USA. Telef. 813 6565886. (sk.)
nuoširdžiai dėkojame.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS
įvyksta vasario 16, sekmadienį, šia tvarka:
PAMALDOS —11 vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje. Mišias koncelebruoja ir pamokslą sako
vysk. Paulius Baltakis, OFM. Dalyvauja apylinkės lietuviai kunigai.
AKADEMINĖ DALIS: 3 v. popiet Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Sveikina Lietuvos ambasadorius prie Jungtinių Tautų Anicetas Simutis.
Meninėje dalyje dalyvauja: solistė Asta Kriščiūnaitė, smuikininkas Vil
helmas Čepinskis, pianistas Povilas Stravinskas, tautinių šokių ansamblis Tryptinis,
vadovaujamas Jadvygos Matulaitienės.
VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI. LIETUVA LAISVA!

Su džiaugsmu minėkime jos nepriklausomybės paskelbimo dieną!

RENGIA JUNGTINIS KOMITETAS,
KURIAM PIRMININKĄ UJA VACYS STEPONIS

