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LIETUVOJE IR

APIE LIETUVĄ

LIETUVOS BAŽNYČIOS ISTORINĖ DIENA
— Arkivyskupas metropolitas Audris Bačkis iškilmingai įžengė į Vilniaus katedrą —

— Leonas Ašmantas, Lietu
vos energetikos ministras, ir 
Darryl Johnson, JAV ambasado
rius Lietuvoje, vasario 7 d. pasi
rašė sutartį dėl subsidijų 
Elektrėnų jėgainei rekonstruoti. 
Tada Lietuvoje lankėsi ir JAV vi
ceprezidentas Dan Quayle. De
šimt elektrinės specialistų vyks 
mokytis į panašias elektrines 
JAV. Tyrimams skirta 270,000 
dol. Lietuvos elektrinė, kurios 
galia yra 1,800 megavatų, gali 
gaminti trečdalį visos Respubli
koje gaunamos elektros energi
jos. Dėl dujų ir mazuto trūkumo 
dabar elektrinė dirba minimalia 
260 megavatų galia.

— Sibiro platybėse dar gyve
na apie 70,000 lietuvių. Tai dau
giausia tremtiniai ir jų vaikai. 
Vasario mėn. viduryje įvyko Si
biro lietuvių suvažiavimas. Buvo 
atkurta Sibiro lietuvių sąjunga. 
Suvažiavime nebuvo svarstoma 
vien tai, kokia vargana yra Sibiro 
tremtinių dalia, kiek jie daug iš
kentėję, !>et daugiau buvo kalba
ma, kaip padėti Lietuvai, kaip 
paspartinti jos kelią į demokrati
ją. Suvažiavime buvo painfor
muota, kad Sibiro lietuviai rengė 
demonstracijas, rašė peticijas ir 
kitokia veikla siekė Lietuvos ne
priklausomybės. Suvažiavimas 
priėmė pareiškimą, adresuotą 
Jelcinui, kad pagreitintų Rusijos 
armijos ištraukimą iš Lietuvos; 
perduotų Lietuvai KGB ir tuos 
slaptus dokumentus, liečiančius 
Lietuvą; kompensuotų Lietuvai 
padarytus ekonominius nuosto
lius; atiduotų Lietuvai nusi
kaltėlius — Kruvinojo Sekma
dienio ir Medininkų žudikus. Si
bire veikia dvi lietuvių parapijos 
— Novosibirske ir Tomske. Su
važiavime pasisakyta už lietuviš
kų parapijų atgaivinimą kituose 
Sibiro miestuose. Trūksta lietu
vių kunigų ir mokytojų.

— Berlyne vasario mėn. pa
baigoje uždarytas 42-asi.s filmų 
festivalis. Pirmą kartą šių festiva
lių istorijoje buvo ekumeninė 
krikščionių Bažnyčių vertinimo 
komisija, paskyrusi premijas fil
mams, išreiškiantiems religines 
ir lxmdražmogiškas vertybes. 
Tarp premijų laimėtojų yra jau
nas režisierius lietuvis Šarūnas 
Bartas, festivalyje dalyvavęs su 
juosta “Trys dienos”. Festivalio 
kritikai pažymėjo, kad lietuvio 
režisieriaus filmas yra labai lyriš
kas, kad jo meninė kallia įtaigi 
ir kad iš sukrečiančių chaoso ir 
gėlos vaizdų sklinda ir gilios vil
ties šviesa.

— Pažaislio vienuolyno archi
tektūrinis ansamblis grąžintas 
Šv. Kazimiero seserų kongrega
cijai. Restauruotą kultūros pa
minklą galės aplankyti ir turistai.

— Estijos Respublikos Aukš
čiausioji Taryba įstatyminiu dek
retu sugrąžino Estijos pilietybę 
visiems prieš 1940-uosius metus 
buvusiems Estijos piliečiams ir 
jų palikuonims. Kiti asmenys 
taip pat galės įsigyti Estijos pilie
tybę, jei moka valstybinę kalbą, 
yra ištikimi respublikos valdžiai, 
nebuvo nuteisti už sunkius nusi
kaltimus, netarnauja kitos val
stybės kariuomenėje, saugumo 
organuose, turi pastovias bei 
teisėtas pajamas ir yra gyvenę 
Estijoje nemažiau dvejų metų.

Iškilmingu ingresu į Vilniaus 
katedrą kovo 3 d. pradėjo eiti 
pareigas Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas Audrys Juozas Bač
kis.

Kovo 1 d., sekmadienį, į Vil
nių iš Kopenhagos atskridęs kar
tu su Olandijos vyskupų konfe
rencijos pirmininku kardinolu 
Adrianus Šimonis, vos nusi
leidęs lėktuvo trapu ir pasisvei
kinęs su pasitinkančiaisiais, nau
jasis metropolitas žurnalistams 
pareiškė:

— Atvykstu dirbti, ne mokyti 
kaip dirbti, bet skelbti evangeli
ją kartu su broliais vyskupais ir 
kunigais. Atvykstu atvira širdi
mi ir tikiuosi, kad taip būsiu 
priimtas.

Ne kaip turistas
Jis džiaugėsi, kad į tėvų žemę 

grįžęs jau ne kaip turistas. Ae
rouoste jį pasitiko Popiežiaus 
nuncijus Pabaltijui arkivyskupas 
Justo Mullor Garcia, Vilniaus 
vyskupas pagalbininkas Juozas 
Tumaitis, būrys kunigų ir pasau
liečių.

Iš aerouosto mašinų kolona 
pasuko link Vilniaus arkivysku
pijos kurijos, kuri yra šalia Šv. 
Mikalojaus bažnyčios.Šventorius 
buvo užpildytas žmonėmis, jau 
spėjusiais po sekmadienio- pa
maldų susirinkti arkivyskupo su
tikimui. Jaunimas buvo pasi
puošęs tautiniais drabužiais, 
aidėjo giesmės, ne vien lietuviš
kai, bet ir lenkiškai.

Su duona ir druska
Tautiniais drabužiais pasi

puošusios mergaitės padeklama
vo keletą posmų ir įteikė arkivy
skupui gėlių.

Prie Kurijos durų, skambant 
lietuviškai giesmei, su duona ir 
druska arkivyskupą ir jį lydinčius 
svečius pasitiko jaunimas, lietu
viškų parapijų atstovai, Kurijos 
darbuotojai. Pagarbos ženklan, 
arkivyskupas Bačkis ir kardino
las Šimonis apjuosiami tau
tinėmis juostomis.

Paėmęs gabalėlį lietuviškos 
duonos ir padažęs į druską, arki
vyskupas Bačkis atsisuko į visus 
susirinkusiuosius ir tarė:

— Sveikinu visus! Tegul 
mums niekad nepritrūksta 
meilės ir duonos!

Arkivyskupas pasiekė Vilnių 
dieną vėliau negu buvo numaty
ta: buvo laukiamas šeštadienį po
piet, bet lėktuvas, pakilęs iš Ko
penhagos, dėl tiršto rūko Vilniu
je, pusiaukelėje buvo priverstas 

w pakeisti kursą atgal į Daniją.

Ingreso diena
Nors iškilmės buvo numatytos 

kovo 3 d. popiet, bet tikintieji 
Vilniaus arkikatedrą užpildė dar 
gerokai prieš jų pradžią, o tie, 
kurie neturėjo laimės patekti į 
vidų, nepaisydami darganos, 
būriavosi Katedros aikštėje.

2:30 vai. iš Kurijos į Katedros 
aikštę atvyko arkivyskupas Bač
kis, lydimas Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos pirmininko kardi
nolo Vincento Sladkevičiaus ir 
Olandijos kardinolo Šimonis.

Prie didžiųjų Katedros durų 
su relikvijoriumi juos pasitiko 
vyskupas Juozas Tunaitis, iki šiol 
administravęs Vilniaus arkivys
kupiją.

Arkivyskupas Bačkis, pa
bučiavęs šv. Kazimiero relikvi
jas, švęstu vandeniu apšlakstė

sutinkančiuosius vyskupus, ku
nigus ir tikinčiuosius. Po to jis 
žengė į arkikatedrą, chorui gie
dant himną “Ecce sacerdos ma- 
gnus”. Pirmiausiai su lydinčiais 
kardinolais nuėjo į šv. Kazimiero 
koplyčią, kur pasimeldė prie 
Lietuvos globėjo karsto.

Sveikina nuncijus
Mišių pradžioje, arkivys

kupui Bačkiui atsisėdus į Vil
niaus arkivyskupo sostą, nunci
jus Pabaltijo kraštam Justo Mul
lor Garcia kreipėsi į naująjį Vil
niaus ganytoją ir visus susirinku
siuosius, lietuviškai sakydamas:

— Abu tarnausime tai pačiai 
Bažnyčiai, tame pačiame krašte. 
Lietuva visada buvo ir yra arki
vyskupo Bačkio tėvynė, bet ir aš 
ją nuo dabar laikau sava. Jausda
mas tai, drįstu pirmą kartą 
kalbėti jūsų gražiąja kalba, ku
rios mokausi kiekvieną dieną, 
įsitikinęs jūsų gera valia, kviečiu 
jus išklausyti Popiežiaus bulės 
originalą, parašytą lotynų kalba.

Bulės dėl Vilniaus arkivysku
po paskyrimo lietuvišką vertimą 
perskaitė kun. dr. Pranciškus 
Vaičekonis. Bulėje, tarp kitų da
lykų, sakoma:

“Kviečiame, tave, mielas bro
li, šiai Bažnytinei bendruome
nei, persisunkusiai giliu pamal
dumu, kuris ypač pastaraisiais

laikais buvo jos jėga ir garbė, va
dovauti toje pačioje dvasioje, ku
ria visuomet šventė tavo asmuo 
ir veikla”.

Sveikina vyskupas Tunaitis
Sveikinimo žodį tarė vyskupas 

Tunaitis. Jis kreipėsi į arkivysku
pą Bačkį:

— Jūsų ekscelencija, Lietuvos 
tikinčioji liaudis jau seniai žino 
Jūsų vardą. Paskutinį dešimt
metį Vatikano radijo lietuviškoji 
laida, minėdama Šventojo Tėvo 
vardą, neretai paminėdavo ir 
Jūsų vardą, nes Jūs darbavotės 
labai atsakingose pareigose Vati
kane.

Šiandien Jūsų gyvenimas 
glaudžiai susijungs su Vilniaus 
arkivyskupijos istorija, su istori
ja, siekiančia pirmojo Lietuvos 
karaliaus Mindaugo laikus. 700 
metų istorija, dramatiška, 
erškėčiuota, neretai tragiška 
istorija.

Vilnius turėjo nemaža vysku
pų kankinių, vyskupų tremtinių. 
Daug kartų arkivyskupija buvo 
visai be vyskupų. Manome, kad 
nebus lengvas čia ir Jums, eksce
lencija, darbas. Vieni žvelgia į 
Jus su didelėmis viltimis, kiti 
šiek tiek su baime.

Telaimina Jus Dievas ir teglo- 
' boja ne tik Vilniaus arkivyskupi-

(nukelta į 2 psl.)

Praėjus Nepriklausomybės šventėms, prisimena daug ameri
kiečių, Lietuvos bičiulių. Tarp jų vienas žymiausių yra New 
Jersey valstijos gubernatorius Jim Florio (dešinėje). Jis buvo 
pirmasis iš visų JAV gubernatorių, deklaravęs Lietuvos pri
pažinimą 1991 m.,o šiemet jis savo gubematūroje buvo suk
vietęs vietos lietuvius veikėjus Vasario 16-ajai atžymėti. Su 
juo — Valentinas Raugas, jo studijų bei ketverių metų kam
bario draugas, iš kurio gubernatorius daug ką patyrė apie 
Lietuvą. NJ Gubematūros oficiali nuotrauka.

LIETUVOS AMBASADORIUS 
ĮTEIKĖ SAVO KREDENCIALUS

5. Lozoraitis informavo prez. Bush apie Lietuvos 
problemas ir viltis

Kovo 11d. Lietuvos ambasado
rius Jungtinėse Amerikos Valsti
jose Stasys Lozoraitis įteikė 
prezidentui George Bush skiria
muosius raštus.

1 vai. popiet ambasadon atvy
ko Valstybės Departamento Pro
tokolo skyriaus atstovė, su kuria 
amb. Lozoraitis turėjo trumpą 
pokalbį. Po to jis pristatė jai vi
sus ambasados darbuotojus.

Baltųjų Rūmų sode ambasa
doriaus laukė garbės sargyba. 
Prie įėimo į Rūmus plevėsavo 
Lietuvos vėliava. Pasisveikinęs 
su jo laukiančiais Prezidento 
padėjėjais, amb. Lozoraitis buvo

Smuikininkas Raimundas Katilius (dešinėje) kovo 8 d. koncertavo VVeill Recital Hali 
New Yorke. Po koncerto dail. Kašubų rezidencijoje priėmime susitiko su koncerte 
dalyvavusiais kompozitoriais John Corigliano (kairėje) ir Phillip Ramey (centre). Cori- 
gliano operos “The Ghosts of Versailles” pasaulinė premjera įvyko 1991 m. gruodžio 
19 d. Metropolitan operoje, o Ramey kūrinio pasaulinė premjera įvyko šiame koncerte. 
Nuotr. Vytauto Maželio

KONFERENCIJA APIE VERSLO GALIMYBES LIETUVOJE

Lietuvos ambasada Washing- 
tone kartu su JAV Lietuvių Ben
druomene balandžio 3-4 dieno
mis sostinėje rengia konferenciją 
apie verslą ir investicijas Lietu
voje.

Konferencijos tikslas yra atk
reipti JAV verslininkų ir investi
torių dėmesį į Lietuvos ekono
minį potencialą ir juos sudominti 
verslo bei investicijų gali
mybėmis. Tuo tikslu į konferen
ciją atvyksta Lietuvos valdžios 
bei privataus verslo atstovai.

Konferencijos dalyviams pra
nešimus skaitys ir diskusijose da
lyvaus atvykę iš Lietuvos vice
premjeras ir Teisingumo mini-

stras Vytautas Pakalniškis, Tarp
tautinių ekonominių santykių 
ministro pavaduotojas Vytautas 
Gricius, Lietuvos Verslininkų 
sąjungos prezidentas Arvydas 
Stašaitis, Aukščiausiosios Tary
bos deputatas ir uždaros akcinės 
bendrovės gamyklos “Kaitra” di
rektorius Romualdas Rudzys.

Konferencijos kalbėtojų tarpe 
taip pat bus JAV verslininkai, 
įvairių Amerikos valdžios agen
tūrų atstovai ir kiti su verslu su
sijusių sričių (pavyzdžiui teisė# 
bankininkystė) žinovai.

Konferencija įvyks Dupont 
Plaza viešbutyje netoli miesto 
centro. Programa prasidės penk-

tadienį, balandžio 3 d., 8:45 vai. 
ryto ir baigsis šeštadienį, ba
landžio 4 d., popiet.

Registraciją konferencijai 
tvarko JAV Lietuvių Bendruo
menės Visuomeninių reikalų 
biuras VVashingtone (Public Af- 
fairs Office, Lithuanian-Amer- 
ican Community, Ine., Suite 
217, 2060 N. 14th St., Arlington, 
VA 22201. Tel.: 703 524-0698).

— Vilkaviškyje atidaryti kata
likiški maltiečių pagalbos namai. 
Rūpestingų slaugių prižiūrimi, 
čia galės savo senatvės dienas 
leisti 25 vieniši žmonės, kuriems 
reikalinga pagalba.

Protokolo šefo n m estas į “raudo
nąjį rūmų kambarį”, kuriame pa
sirašė garbės knygoje. Po to jis 
buvo įvestas pas Prezidentą, ku
riam įteikė skiriamųjų raštų ori
ginalą.

Pokalbyje su Prezidentu am
basadorius papasakojo savo apsi
lankymo Lietuvoje įspūdžius, 
pabrėždamas, kad jos gyventojai 
gerai supranta, kad dabartinė 
sunki padėtis yra neišvengiama, 
ir su optimizmu bei pasiryžimu 
žiūri į ateitį.

Jis dar kartą pažymėjo, kad 
svetimos kariuomenės išvedi
mas iš Lietuvos yra viena svar
biausių problemų. Prezidentas 
Bush teiravosi apie ekonominę 
padėtį ir pabrėžė, kad JAV vy
riausybė gerai supranta Baltijos 
valstybių sunkias problemas ir 
stengsis joms padėti.

Ta proga Prezidentas ir amba
sadorius pasikeitė trumpų pa
reiškimų tekstais. Jų vertimai 
yra pateikiami žemiau.

Pokalbyje dalyvavo Preziden
to artimiausi bendradarbiai.

Amb. St. Lozoraičio žodis
Pone Prezidente,
Aš turiu garbę įteikti Tamstai 

skiriamuosius raštus, kurie 
mane akredituoja kaip Lietuvos 
nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasa
dorių Jungtinėse Amerikos Val
stijose.

Man buvo patikėtas svarbus 
uždavinys — toliau stiprinti Lie
tuvos jau ir dabar glaudžius bei 
draugiškus ryšius su Jung
tinėmis Valstijomis. Mano šalies 
visuomenė seniai žiūrėjo į Ame
rikos Demokratiją kaip į laisvės 
švyturį pasaulyje. Neramiais lai
kotarpiais Jungtinės Valstijos 
buvo užuovėja daugeliui mano 
tautiečių. Jie yra dėkingi už visą 
pagalbą ir užuojautą, kurią Ame
rikos visuomenė jiems suteikė 
istorijos tėkmėje.

Šiandien esame liudininkai 
vieno istorijos didžiaiftių' 
sąjūdžių už laisvę ir demokratiją. 
Šis momentas pasižymi nepapra
stai svarbiais ir toli siekiančiais 
įvykiais, kurie paveiks daugelio 
žmonių ir daugelio tautų likimą.

Su dideliu pasididžiavimu ga
liu tvirtinti, kad kovoje už tautos 
ir žmogaus teises Lietuva visa
dos stovėjo pirmoje eilėje. Ir su 
pasididžiavimu galiu pabrėžti 
tai, kad. siekdami Lietuvos ne
priklausomybės tikslo, mano 
tautiečiai atsižadėjo jėgos pavar
tojimo. Jie įrodė, kad moralinės 
vertybės gali būti labai stiprus 
ginklas.

Patyrusi žiaurią ir ilgą prie
spaudą, Lietuva pažino laisvės

< nukelta į 2 psl.)



Lietuvos ambasadorių prie Jungtinių Tautų Anicetų Simutį jo surengtame priėmime 
Jungtinėse Tautose vasario 18 d. sveikina Norvegijos ambasadorius Martin Huslid. 
Kairėje ambasadoriaus žmona Janina Simutienė, Gintė Damušytė ir Algimantas Gu- 
reckas — Lietuvos delegacijos nariai. Nuotr. Liudo Tamošaičio

LIETUVOS BAŽNYČIOS ISTORINĖ DIENA
(atkelta iš 2 psl.)

jos, bet ir visos laisvei atgimsta
nčios Lietuvos labui ir gerovei.

Jus rems Aušros Vartų gailes
tingoji Motina. Teįkvepia ir tely
di Jūsų sumanymus ir darbus su 
Vilniumi susijusių šventųjų — 
Kazimiero, Andriaus Bobolos, 
Juozapato Kuncevičiaus, Rapolo 
Kalinausko, o ypač Jūsų pirmta
ko Vilniaus arkivyskupo, palai
mintojo Jurgio Matulaičio pa
vyzdys ir užtarimas. Ačiū Jums, 
kad nepabūgote ateiti gyventi ir 
dirbti tarp mūsų ir dėl mūsų.

Kardinolas Šimonis savo žo
dyje apgailestavo, kad arkivy
skupo Bačkio netekimas yra nuo
stolis Olandijos Bažnyčiaijr kar
tu džiaugėsi, kad Vilniaus arki
vyskupijai ir kartu Lietuvai tai 
didelė palaima.

Arkivyskupą Bačkį taip pat pa
sveikino Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Vytau
tas Landsbergis ir premjeras Ge
diminas Vagnorius.

Arkiv. Bačkio pamokslas

Savo pamoksle naujasis arki
vyskupas prisiminė Popiežiaus 
žodžius, ištartus lietuviškai jo 
konsekracijos proga: “Gailestin
gumo Motina, šiuo meilingu var
du garbinama Aušros Vartuose 
Vilniuje, pažvelk į savo sūnų. 
Tau patikint) savo pareigas, į ku
rias šaukia Bažnyčia, apšviesk Jį, 

Baltimorės arkivyskupas AViliiam Kcclcr palaimino Reli
ginės Šalpos kros inį, vasario 25 d. išsiųstą į Lietuvą. Nuotr. 
P. Mickaus

palaikyk Jį, išmelsk Jam gausių 
Dievo malonių.

Gailestingumo Motina, su 
meile pažvelk į tą tautą, kurios 
sūnumi yra naujasis arkivysku
pas, palaimink prieš šešis šimt
mečius Lietuvoje šaknis įleidu
sią Bažnyčią, palaimink jos gany
tojus ir padėk, kad ir toliau ji, 
kaip ir praeityje, būtų tauri ir 
ištikima Kristuje”.

Po to, arkivyskupas prisiminė 
savo pirmtakus, amžinos atmin
ties Vilniaus arkivyskupą Julijo
ną Steponavičių ir Jo veiklą bei 
palaimintąjį Jurgi Matulaitį.

Pamoksle arkivyskupas taip 
pat kreipėsi į kunigus, vienuo
lius ir vienuoles bei pasau
liečius, ragindamas kartu spręsti 
Bažnyčiai iškylančias proble
mas. Po pamokslo lietuvių kalba, 
arkivyskupas pasveikino į ingre- 
są atvykusius lenkus ir baltaru
sius tikinčiuosius jų gimtosiomis 
kalbomis,

Popiežiaus vardu

Besibaigiant mišioms, prieš 
palaiminimą, Popiežiaus vardu 
arkivyskupą ir visus susirinku
sius pasveikino Vatikano ryšių su 
valstybėmis sekretorius Jean 
Luis Tauran.

Mišias kartu su arkivyskupu 
Bačkiu koncėlebravo 24 vysku
pai ir 34 kunigai.

Tarp vyskupų celebrantų 
buvo apaštalinis nuncijus Mask

voje arkivyskupas Colasuonno, 
Rygos arkivyskupas Pujats, 
Maskvos apaštalinis administra
torius arkivyskupas Kondruse- 
vičius, Gardino, Lomžos ir kiti 
vyskupai.

Prie altoriaus mišias su arki
vyskupu Bačkiu koncelebravo 
Olandijos kardinolas Šimonis, 
Vatikano sekretorius santykiam 
su valstybėmis arkivyskupas 
Tauren ir apaštalinis nuncijus 
Justo Mullor Garcia.

Daug aukštų svečių

Naujojo Vilniaus arkivyskupo. 
ingreso iškilmėse ir mišiose ka-" 
tedroje dalyvavo Lietuvos 
valdžios viršūnės — Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis su žmona, jo 
pavaduotojai Kazimieras Motie
ka ir Česlovas Stankevičius, mi
nistras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius, užsienio reikalų mi
nistras Algirdas Saudargas, kiti 
vyriausybės nariai ir oficialūs 
asmenys.

Tarp svečių į ingreso iškilmes 
atvykusių iš Romos buvo Sv. Ka
zimiero lietuvių kolegijos rekto
rius prel. Algimantas Bartkus ir 
kfti lietuviai dvasininkai. Nauja
lis Vilniaus arkivyskupas yra lie
tuvių kolegijos auklėtinis.

Po mišių, arkivyskupas Bačkis 
garbinguosius svečius pakvietė 
pietų.

Istorinis įvykis

Ingreso iškilmės ir mišios 
buvo rodomos per Lietuvos TV, 
dalyvavo ir užsienių korespon
dentai. Si kovo 3-oji Lietuvai 
buvo ypatingos svarbos diena —

DVI MEDICININES SIUNTOS LIETUVAI
New Yorke veikianti labdaros 

organizacija Catholic Medical 
Mission Board (CM M B), nuo 
praeitų metų bendradarbiaujan
ti su Lietuvių Katalikų Religine 
Šalpa teikiant medicininę pa
galbą Lietuvai, vėl paskyrė dvi 
stambias vaistų aukas.

Pirmąją siuntą, pasiekusią Ry
gos aerouostą kovo 8 d., sudarė 
kardiologiniai vaistai Enkaid. 
Šie vaistai, kurių vertė viršija 
$140,000, Caritas pastangomis 
buvo paskirstyti Lietuvos ligo
ninėms bei klinikoms. Jie taiko
mi ligoniams, kuriems gresia 
mirtinas pavojus nuo širdies rit
mo sutrikimų.

Antroji vaistų auka kovo 10 d. 
New Yorke pakrauta į 40 pėdų 
konteinerį. Didžiausią šio krovi
nio dalį sudarė įvairių rūšių anti
biotikai (amoxicillin, ampicillin, 
duricef, velosefir kt.). Kartu sių
sta polivitaminų, priešgastriti - 
nių ir priešalerginių preparatų.

LIETUVOS AMBASADORIUS 
{TEIKĖ SAVO KREDENCIALUS
(atkelta iš 2 psl.)

vertę. Todėl ji yra rimtai įsipa
reigojusi stiprinti demokratines 
institucijas savoje žemėje ir tose 
buvusios Sovietų Sąjungos srity
se, kuriose neseniai buvo pa
skelbta nepriklausomybė.

Vardan visų priespaudos 
aukų, širdyje nešdama tuos idea
lus, kurie padarė Ameriką galin
gą, Lietuva yra pasiryžusi daly
vauti visose pastangose, kurių 
siekis yra taikinga, laisva, de
mokratinė ir ekonominiai stipri 
tarptautinė tautų bendrija.

Esu tikras, Pone Prezidente, 
kad iš visos širdies mus rems 
Amerikos visuomenė.

Prezidento atsakymas

Pone Ambasadoriau,
Man yra garbė priimti Jūsų 

skiriamąjį raštą ir Jus pasveikinti 
kaip Lietuvos Respublikos amba- 
sadorių. Man malonu priimti 
ambasadorių, kuris tęsia ištiki
mos tarnybos Lietuvai įžymią 
šeimos tradiciją.

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas buvo pastarųjų kelių 
mėnesių dramatiškų įvykių lai
minga pasekmė. Jums paskelbus 
nepriklausomybę ir suvere
nioms pasaulio valstybėms Jus 
svetingai priėmus atgal į savo 
tarpą, mes Jungtinėse Valstijose 
tai stebėjome su pasididžiavimu 
ir malonumu.

Žinoma, perėjimas į demokra
tiją bei rinkos ekonomiką 
neįvyks be sunkumų. Jūsų ne
priklausomybę lydi ir pareigos, 
kurios kadaise buvo iš Jūsų atim
tos, ir Jus išbandantys sprendi
mai, kurie negali būti leng

vabūdiškai daromi. Tačiau, mes 
paremiam Jūsų pasiryžimą 
pradėti eiti savarankiškumo ke
liu.

.i Esu laimingas, kad mūsų pa- 

istorinė, nes Popiežiaus paskir
tasis arkivyskupijos metropolitas 
pradėjo eiti savo pareigas kaip 
naujos Vilniaus bažnytinės pro
vincijos galva. Ir taip Lietuvoje 
praktiškai pradėjo gyvuoti dvi 

r bažnytinės provincijos — Kauno
ir Vilniaus.

1991 m. gruodžio 19 d. dekre
tu, paskelbtu gruožio 24 d., 
Apaštalų Sostas pertvarkė Lietu
vos bažnytinę provinciją ir, su
jungdamas ją su Vilniaus arkivy
skupija, sudarė Lietuvoje dvi 
bažnytines provincijas.

Tai istorinis įvykis, ne 
mažesnės svarbos kaip Lietuvos 
Bažnytinės provincijos 1926 m. 
įkūrimas, kuią parengė palai
mintasis arkivyskupas Jurgis 
Matulaitis. (Pasinaudota Lietu
vių radijo tarnybos Vatikane 
žiniomis.)

chirurginių kempinių bei medi
cininių knygų. Šios siuntos vertė 
siekia $1,090,000.

Abiejų siuntų transporto išlai
das padengė Lietuvių Katalikų 
Religinė Šalpa.

1991 metais CM M B Lietuvai 
paaukojo per LKRŠ “Gyvybės 
Lietuvai" programą $4.5 su vi
ršum milijonų vertės vaistų, me
dicininių reikmenų bei knygų.

Kun. James Yannarell, 
CM M B Reikalų vedėjas, ko
mentuodamas dabartinę padėtį 
Lietuvoje, sako: “Nors ir atgauta 
nepriklausomybė, kelias į nor
malios ekonomikos atstatymą 
bus ilgas. Tačiatf medicininė pa
galba — tiek terapija chroniš
kiems ligoniams* tiek profilak
tinė sveikatos apsauga — privalo 
žengti pirmyn. Su gaunamomis 
farmakologinių bendrovių auko
mis stengiamės pildyti jų porei
kius”!

(LKRŠ)

stangos padėti Jums atstatyti 
Jūsų ekonomiją jau prasidėjo. 
Salia oficialios pagalbos, mes ne
seniai pasirašėme susitarimą, 
kuris sudarys palankesnes sąly
gas privačiai investicijai iš užsie
nio plaukti į Lietuvą. Mūsų val
džios Lietuvai prižadėta parama 
žemės ūkio srityje bus pagreitin

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja tekiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 WesVStrSknsbury, Conn.
06070. Tel. 203 651-0261.

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5 
VVorcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr., 
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 
Ave.? Bayside, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428? 
4552. FAX 718 769 - 3302.f
—----- -------- --- -------”————----------------------- -----------------------—
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, kondomlnijumų reikalai. Turi leidimą prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

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 Lithuania” programa, vedama anglų kalba, 
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet. 
Dr. J. J. Stukas — direktorius, 234 SuniitDr., Watchung, N. J. 07060. 
Tel.: 903 753 - 5836

MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja vi
suose teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broad- 
way, Suite 504, N6w York, N.Y. 10007. Tel. 212 - 962 - 5810.

SKALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Fbrest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visoje miesto dalyse. Tel. 296 - 2J44.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Telxelra, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios,koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Ave.,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 — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., VVoodhaven, 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. Wlntęr/3arden Tavern. 
•1883 Madison St., Ridgevvood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

66 ■ -S6 SU ST MIDDI.E VII.IAGE. ŲVKIAS. X Y 
l’IK)XES (7IS) 326 - I2S2 326 - 3150

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA - 
— GAUSI PARODŲ SALE

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

BROOKLYN, N. Y. 1122%
TEL.: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

ta ir paramos kiekis padidintas.
Mes žiūrime į Lietuvos saugu

mą bei teritorinį integralumą 
kaip į svarbų mūsų užsienio po
litikos aspektą. Su malonumu 
stebėsiu Jūsų šalies sugrįžimą į 
Europos valstybių tarpą kaip pil
nateisę partnerę.

Man bus malonu bendradar
biauti su tokiu įžymiu diploma
tu, kokiu Jūs esate, ir tikiuos, 
kad mūsų abi šalys daug metų 
galės džiaugtis gerais santykiais.

KVECAS
JONAS 

_ 1933 + 1976
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— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA —

Žurnalistų sukaktis

Kovo 14 d. Vilniuje, Mokytojų 
namų didžiojoje salėje, įvyko 
žurnalistų konferencija, kuri pa
minėjo Lietuvių Žurnalistų Są
jungos 70 metų sukaktį. Gauta
me pranešime apie konferenci
jos darbus yra įrašyta, kad Juozas 
Kojelis, iš Santa Monica, CA, 
dalyvavo toje konferencijoje ir 
skaitė paskaitą “Keli žvilgsniai į 
išeivijos (pokario) spaudą”.

Kaip žinome, 1940 m. buvo 
likviduotos visos lietuviškos 
draugijos, sąjungos, veikusios 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais. Likviduota ir senoji Žurna
listų Sąjunga. Naujai įkurtoji 
buvo bolševi^nė organizacija — 
Lietuvos Žurnalistų Sąjunga, 
kuri turėjo ištikimai vykdyti ko
munistų partijos reikalavimus. 
Niekada Lietuvoje taip žumali- 
zmas nebuvo prievartaujamas, 
kaip per tuos 50 okupacijos 
metų. Žurnalistai tegalėjo rašyti 
tik tai, ko norėjo komunistų par
tija, bolševikinis režimas

1990 m. kovo 11 d. atstačius 
Lietuvos nepriklausomybę, ėmėsi 
persiorganizavimo ir įvairios są
jungos, draugijos, kurios norėjo 
prisidėti prie nepriklausomos 
Lietuvos stiprinimo ir jos įtvirti
nimo. Nuo sovietinių centrali
zuotų įstaigų atsiskyrė Lietuvos 
rašytojai ir žurnalistai. 1991 m. 
gruodžio 21 d. Vilniuje įvyko 
žurnalistų suvažiavimas ir įkurta 
Lietuvos ŽumalistųDraugija — 
LZD — profesinė ir kūrybinė 
nepolitinė. Savo veiklą pagrindė 
nepriklausomos Lietuvos laikais 
veikusios Žurnalistų Sąjungos 
įstatais bei tradicijomis. Persi
tvarkiusioji dabartinė Lietuvių 
Žurnalistų Draugija yra tad tąsa 
buvusios nepriklausomos Lietu
vos laikais veikusios Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos.

Šia proga norisi priminti, kad 
Amerikos lietuvių žurnalistų ap

jungimo pradžiai jau yra ir 100 
metų sukaktis. Plymouth, PA, 
1892 m. liepos 12 d. kun. A. Mi
lukas suorganizavo pirmą “Raš- 
liavišką Draugystę”, burdamas į 
tą draugystę spaudos bendradar
bius.

Lietuvoje pirmas rašytojų ir 
žurnalistų susirinkimas sušauk
tas 1922 m. sausio 31 d., priimti 
įstatai ir draugija pavadinta Lie
tuvių Rašytojų ir Žurnalistų Są
junga. Įstatai Kauno apskrities 
viršininko įstaigoje įregistruoti 
1922 m. kovo 11d. 1929 m. kovo 
22 d. reorganizaciniame susi
rinkime pakeistas pavadinimas į 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungą. 
Pradžioje narių buvo tik 14, bet 
jų skaičius vis augo. 1940 m. 
buvo 207 nariai, iš jų 192 lietu
viai, 14 žydų ir 1 lenkas.

Karo metu apie 100 žurnalistų 
pasitraukė į Vakarus. Vokietijoje 
Žurnalistų Sąjunga atkurta 1946 
m. gegužės 11d. Amerikoje at
kurta 1953 m. Į valdybą buvo 
išrinkta pirmininkas V. Rastenis, 
D. Penikas, S. Narkėliūnaitė. 
1957 m. korespondenciniu būdu 
renkant valdybą, balsavime jau 
dalyvavo 75 nariai.

Ši Žurnalistų Sąjunga ir dabar 
veikia Amerikoje. Jos valdybą 
Sudaro Los Angeles gyveną žur= 
nalistai. Pirmininkauja Klevą 
Rūta Vidžiūnienė

Šios gražios sukakties proga 
nuoširdžiai sveikiname Lietuvos 
žurnalistus. Jiems teko pati sun
kiausia dalis — Blogio imperijoje 
patiems išsilaikyti ir išlaikyti gy
vas tautos aspiracijas, įsijungti į 
nepriklausomybės siekimą ir jos 
atstatymą. Lietuvoje yra daug 
žurnalistų, paruoštų Vilniaus 
universiteto žurnalistikos kate
dros. Tegu jie geram naudoja 
spaudos laisvę ir tegu ugdo tikrą 
žumalizmą, kuris žmones infor
muoja, gina tautą nuo visų netei-

Suomių-Sovietų karas 1939- 
1940 nėra užmirštas: štai po pus
šimčio metų pasirodė nauji isto
riniai veikalai, primenantys So
vietų Sąjungos agresiją, ypač 
atkreipdami dėmesį į Pabaltijį, 
kur keturios nedidelės ir taikios 
valstybės tapo Sovietų Sąjungos 
grobuoniškomis aukomis: Lietu
vą, Latviją ir Estiją pasiglemžė 
nepasipriešinusias, o Suomija 
savo žemę ryžosi ginti kraujo 
auka.

Šito karo 50-mečiui pažymėti, 
be kitų knygų, dėmesį traukia 
istoriko N. R. Trotter stambokas 
leidinys A Frozen Heli (Užšalęs 
pragaras), pasirodęs 1991 m.

Šios knygos turinys ir paskati
no prisiminti suomių heroišku- 

sybių, tvirtina jos pagrindus ir 
veda į šviesesnę ateitį. Tokie 
buvo lietuviai žurnalistai nuo pat 
“Aušros”, tokie yra ir dabar, no
rintys nuoširdžiai dirbti savo 
tautai.

Amerikos lietuviams žurnalis
tams linkime geriau susiorgani
zuoti, atjaunėti, nes juk užaugo 
naujų žurnalistų kartos, nemaža 
jų reiškiasi ir amerikiečių spau
doje. Kas nors, ar Lietuvių Ben
druomenė ar kas kitas galėtų su
daryti tokį sąrašą iš tų žurnalistų, 
kurie dirba amerikiečių spaudo
je ir kurie galėtų ten perduoti 
lietuvišką informaciją, lietu
viams palankius komentarus.

Taip pat esame dėkingi visiem 
laikraščių redaktoriam, uoliem 
spaudos bendradarbiam, kurie 
metai iš metų aukoja savo visą 
laiką lietuviškai spaudai. Ir tų 
metų skaičius susikaupė didelis. 
Pagarba jiems!

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos dalis pasitarimo metu sausio 18 d. Lie
tuvos ambasadoje Washingtone. Iš k.: Stasys Lozoraitis, Vytas Maciūnas, Algimantas 
Gečys, dr. Vitolis Vengris, Rimantas Stirbys.

SUOMIAI HEROIŠKAI GYNĖ LAISVĘ

mą, beginant tautos laisvę, ir 
agresoriaus kraujo klanais aplie
tą nesėkmę.

Štai kaip Trotter aptaria rau
donarmiečių mirtį: “Suomijos 
miškuose Rusijos kariai žvelgė į 
“balltąją mirtį” (belaja smert). Ji 
atslinkdavo tyliai, kai vyrai, nu
vargę nuo žygio ir sustyrę nuo 
šalčio, atsiguldavo sniege ir 
užmigdavo arba mirtis staigiai 
juos pakirsdavo snaiperių kulko
mis, iššautomis “nematomo suo
mio”, esančio už kelių šimtų me
trų.

Tuoj po Stalino-Hitlerio 1939 
m. rugpjūčio 23-osios sandėrio, 
suteikusio Hitleriui galimybę 
karinei ekspansijai į Lenkiją ir 
Vakarų Europą, o Stalinui gali
mybę bolševikinės imperijos sie
nas pastūmėti iki Baltijos pakra
nčių, palaipsniui prisijungant 
keturias Pabaltijo valstybes, kai 
Lietuva, Latvija ir Estija per 
prievartines “savitarpinės pagal
bos” sutartis prarado savo ne
priklausomybes, tai Suomijos 
istorija klostėsi skirtingai.

Suomija, kaip ir kitos trys Pa
baltijo valstybės, II Pasauliniam 
karui prasidėjus, paskelbė neu
tralitetą. Tačiau Sovietams 
spaudžiant užleisti dalį Suomijos 
teritorijos, neva tai Sąjungos 
saugumui užtikrinti. Suomija, 
tikėdamasi Prancūzijos bei An
glijos pagalbos, tuos reikalavi
mus atmetė. Sovietai gi, iš kitos 
pusės, tikėdamiesi Suomijos vi

(1939-1940)
duje neramumų, pasikliaudami 
gan aktyvia komunistų partijos 
veikla, kuri, kilus karui tarp So
vietų ir Suomijos, lengvai gali 
sukelti revoliuciją, tikėjosi, kad 
karą bus nesunku laimėti. Todėl 
jie tikėjosi trumpo karo ir greitos 
pergalės.

Nors dalį Sovietų reikalavimų 
Suomija ryžosi patenkinti, tačiau 
Sąjunga šį pasiūlymą 1939 m. 
lapkričio 28 d. atmetė, o lapk
ričio 30 d. pradėjo plačiu baru 
puolimą. Tautų Sąjungai pa
smerkus šį agresijos veiksmą, ka
rus nesustojo.

Jau karo pradžioje suomiai nu
stebino visą pasaulį: jie daugely 
vietų sustabdė Raudonosios ar
onijos puolimus, o kai kur ir patys 
vykdė sėkmingus antpuolius. 
Autorius Trotter teigia, jog suo
mių karius vedė į sėkmingą kovą 
jų dvasinis ryžtas drąsiai bei pa
siaukojančiai kautis už savo tau
tą. Labai daug lėmė ir šaltas ark- 
tikos klimatas bei miškuota ir 
pelkėta teritorija.

Patys kariniai daliniai buvo 
nepaprastai judrūs ir be baimės 
puolė priešą, dažnai daug kartų 
gausesnį. Neturėdami pakanka
mai motorizuotos technikos bei 
prieštankinių ginklų, suomiai 
apsčiai naudojo sprogstamąją 
medžiagą ir “Molotovo koktei
lius”. Karinė vadovybė, nuo 
pačių aukščiausių iki žemiausių 
net ir kritiškiausiais atvejais su
gebėjo sutelkti jėgas akcijai, nu
teikdama kovotojus raminančiai,

/
tuo išvengdama panikos bei są
myšio.

Nors Raudonosios armijos jė
gos buvo daug kartų gausesnės, 
tačiau jos puolimai labai greit 
darėsi santūresni, tapo gynybi
nio pobūdžio, panaudojant gau
sią artilerijos ugnį. Pastebimai 
krito kareivių moralė, kurią sti
priai veikė klimatinės sąlygos bei 
geografinė padėtis.

Suomius gi neigiamai veikė 
trūkumas prieštankinių
pabūklų, per silpna aviacijos pa
rama, neefektyvi artilerijos 
ugnis, per mažai tankų ir silpna 
ryšių tarnyba.

Suomijos karo vado maršalo 
Mannerheimo gynimosi plane 
pagrindinis uždavinys buvo išlai
kyti fronto liniją, einančią per 
Karelijos sąsmauką. Linija ir va
dinosi Mannerheimo vardu. Jos 
pralaužimui Raudonoji armija 
praliejo neapsakomai daug krau
jo. Kai atskirose vietose šią gyni
mosi liniją ir pasisekdavo prakir
sti, tai už jos prasiveržusieji su
tikdavo vadinamuosius “motti 
smūgius: suomių kariai, iš
sidėstę keleto šimtų metrų tar
pais, staigiai puldavo prasi
veržusiųjų vorą, ją pralauždavo 
keliose vietose ir, apsupę mažas 
grupeles, sunaikindavo.

Iš daugelio atskirų kautynių 
ryškiai išsiskiria mūšis dėl Suo- 
mussalmi miesto. Tai klasiškas 
karų istorijoje pavyzdys, kuris 
daugelio šalių karo mokyklose 
atidžiai studijuojamas. Čia So
vietai puolė su didžiulėmis 
pajėgomis, o miesto gynime suo
miai teturėjo palyginti menką 
kariuomenę, silpnai ginkluotą. 
Lemiamą vaidmenį čia atliko sli
dininkai, kurių pagalba buvo su
muštos dvi divizijos, Čia vėl pa
demonstruota drąsos, pasiryži
mo ir sumanaus vadovavimo de
rinio reikšmė. Šių kovų lauke 
žuvo 27,000 raudonarmiečių, kai 
tuo tarpu suomiai neteko 900 
žuvusiais ir 1770 buvo sužeisti. 
Čia Trotter mini Sovietų genero
lą Vinogradovą, pabėgusį iš šių 
kautynių su tanku, tačiau Rusijos 
pasienyje NKVD jį sugavo, karo 
lauko teismas jį nuteisė mirties 
bausme sušaudant.

Suomussalmi miesto mūšis 
Suomijos slidininkus išgarsino 
visame pasaulyje tiesiog legen- 
diškai.

(nukelta į 4 psl.)

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS 
NEGRĮŽTA ARKLIU 

m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje

ANTANAS RUBŠYS qq 
Manhattan College

Jie pri
dėjo jam minaretą. 1687 m. ve- 
neciečiams užpuolus turkus Atė
nuose, turkai panaudojo Parte- 
noną kaip parako sandėlį. Įvykus 
sprogimui, buvo sunaikinta dalis 
Partenono vidaus. Tik XVIII a. 
imta domėtis Partenonu. O po 
1830-ųjų metų, graikams atga
vus laisvę, Partenonu ne tik do
mimasi, bet jis kruopščiai ty
rinėjamas ir uoliai prižiūrimas.

Mudviejų laukia 
kelionė Į Sounion

Ant Akropolio būtų galima 
daug laiko praleisti. Neužtenka 
senovės likučius pamatyti, reikia 
į juos įsijausti. Einame link Pro- 
pylaea šiauriniu Akropolio pak
raščiu. Stabtelėjus šen ir ten prie 
žemo mūro, galima nuo čia ma
tyti žemai ir Agorą ir Areoparą, 
ir nūdien atstatytą Stoa - Sto
ginę. Prie Akropolio mūro glau
džiasi kita šventovė, vardu 
•Erechtheion, statyta vėliau negu

Partenonas, vietoje pirmojo, ka
daise persų sunaikinto, Parteno. 
Erecbtėjas buvo mitologinis 
Atėnų karalius. Pasak mito, jis 
įvedė Atėnos garbinimą. 
Erechtheion šventovės pietinė 
stoginė patraukia dėmesį, nes 
jos stogą laiko ant galvų šešios 

Atėnai. Agora žiūrint nuo Akropolio. Fone šiuolaikinis mie
stas, o kairėje — Thescion šventykla. Nuotr. kun. prof. Antano 
Rubšio

marmuro merginos — karytidės. 
Tik viena ar dvi iš jų tėra iš se
novės. Mat jos yra labai brangi
namos ir laikomos muziejuose. 
Sunku pasakyti iš tolo, kurios yra 
tikros.

Prieš Erechtheion šventovę 
galima atpažinti senosios, persų 
sunaikintos, Atėnos šventovės 
pamatus, o kiek toliau glaudžiasi 
prie Akropolio mūrinės sienos 
jaunų Atėnos šventovės tar
naičių namo likučiai. Archeolo
gai atpažino prie jų namo net 
kiemelį, kuriame jos žaisdavo! 
Tarnaitės turėdavo parengti 
Atėnai kas ketvirti metai naują 
apdarą. Akropolio lankymą bai
giame tariamo Atėnos kunigės 
namo griuvėsiuose.

Kun. prof. Antanas Rubšys, šių kelionių įspūdžių aprašymų 
autorius, svečiuose pas graikų ortodoksų vienuolius.

Į Sounion’ą pas Poseidoną

Keliauti po Graikiją lengva ir 
patogu. Tai ne Sirija. Sounion 
yra pajūrio iškyšulys maždaug 70 
km į pietus nuo Atėnų. Kelionė 
autobusu patogi ir patraukli, nes 
vieškelis vingiuoja pajūriu. Vai
zdai rašvte įsirašo į at
mintį. Dešinėje beribė Vi
duržemio jūra popiečio saulėje, 
o kairėje Atikos kalnai. Pajūrio 
kaimai ir miesteliai kuklūs, bet 
spalvingi.

Poseidono šventovė ant aukš
to Sounion’o iškyšulio buvo Ati
kos jūreivių šventa vieta ir gim
tosios žemės simbolis; iškeliau
jant į jūrų platumas, paskutinis 

ženklas, grįžtant iš klajonių po 
jūras, pirmutinis ženklas. Net 
Chateaubriand as ir Byron’as ant 
šventovės marmuro savo vardus 
įbraižė!

Poseidono — jūros dievo ne
bėra. Liko tik jūra. Vėjas šiaušia 
jos mėlyną veidą, neša nuo galvų 
uždangalus, taršo plaukus... Ka
daise, pasak graikų mitologijos, 
jis padėdavo Poseidonui šėlti. 
Tikėjimas tų, kurie čia statė Po
seidonui , šventovę, stebina. 
Gamtos jėgos ir aplinka sąlygoja 
žmogų, verčia nustebti ir 
stebėtis, pajusti ir patirti žmo
giškos prigimties trapumą.

Atikos gamtovaizdis niūrus.

Žemė kalnuota ir trapi. Tik brū
zgynai, puošdamiesi geltonais 
žiedais, primena, kad ir niūrūs 
kalnai žino pavasarį. Graikija yra 
pats kalnuočiausias Europos 
kraštas. Vos 25% jos paviršiaus 
tetinka žemės ūkiui.

Kelionė po klasikinę 
Graikiją

Iš Atėnų per Peleponesą į pie
tus, o iš Peleponeso keltuvu per 
Korintą į Tesaliją... Kelionę pra
dedame pėsčiomis. Chatours tu
ristinių paslaugų įstaiga netolie
se. Išvykimas tik 8:30 valandą 
bet mudviem smagu pasivai
kščioti Atėnuose ryto vėsume. 
Autobusą su “Klasikinė Graiki
ja” užrašu randame bestovintį 
prie kontoros. Į vidų lipti ne
leidžia, nors jau laukia didokas 
būrys pakeleivių. Palengvėle 
būrys auga: vienus atveža Cha
tours autobusiukas, o kiti at
važiuoja taksiu. Daugumas ke
leivių europiečiai, vokiečiai, 
prancūzai, anglai, — ameri
kiečių nesigirdi. Stebina, kad 
bemaž visi pažengę metuose. 
Jauni žmonės klasikine Graikija 
nesidomi?

Išvykimas nudelsiamas. Gidė 
aiškina, kad laukiame ameri
kiečių poros atvykstant iš ae
rouosto.

(Bus daugiau)



s*#

Los Angeles, CA, Šv. Kazimiero parapijos salėje sausio 25-26 d. įvyko 24-tas politinių 
studijų savaitgalis. Specialiai iš Lietuvos atvykęs užsienio reikalų ministro pavaduotojas 
Valdemaras Katkus skaitė dvi paskaitas Lietuvos vidaus ir užsienio politikos temomis 
ir dalyvavo diskusijose. Per abi dienas atsilankė per 350 žmonių. Politinius savaitgalius 
organizuoja Los Angeles Lietuvių Fronto bičiulių sambūris. Nuotraukoje — pirmoje 
eilėje iš k.: Lietuvos gen. konsulas Vytautas Čekanauskas, LFB Tarybos prezidiumo 
pirm. Algis Raulinaitis, Lietuvos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Valdemaras 
Katkus, vienas pranešėjų inž. Armandas Ragauskas, poetas Bernardas Brazdžionis.

Amerikos Baltų Laisvės lygos suorganizuotoje žymenų įteikimo šventėje Los Angeles, 
CA, sausio 18 d. buvo pagerbti 1991 m. Lietuvoje ir Latvijoje žuvę laisvės gynėjai. Iš 
k.: Janis Braukis — Lygos sekretorius (latvis), Estijos garbės konsulas Jaak Treiman, 
žuvusiųjų pavardės skaitė Dalytė Trotmanaitė (lietuvė), buvęs Lygos pirm. Avo Piirisild 
(estas), Lygos vykd. vicepirm. Henrikas Stevens. Nuotr. Mečio Sutkaus

STIPENDIJOS STUDIJOMS AMERIKOJE
Per Amerikos ambasadas va

sario 27 d. paskelbta nauja pro
grama — Benjamin Franklin 
Fellowship stipendija/konkursas 
studijoms Amerikoje. Šią pro
gramą finansuoja (po septynis 
milijonus dolerių 1992-iems ir 
1993-iems metams) JAV valdžia 
per Valstybės departamento in
formacijos agentūrą (USIA). 
Programą administruoja USIA 
kartu su Soroso fondu, Interna
tional Research and Exchanges 
Board (IREX) ir American 
Council for Collaboration in 
Education and Language Study 
(ACCELS). Programos tikslas — 
skatinti demokratijos augimą ir 
laisvos rinkos ekonomiką buvu
sioje Sovietų Sąjungoje.

Bus paskirsta 150-170 stipen
dijų asmenims, įskaitant ir Pa
baltijo kraštus, siekiantiems 
mokslinio laipsnio keturiose spe
cifinėse srityse: ekonomikos, 
verslo administravimo (business 
administration), teisės (law) ir 
valdymo menedžemento (public 
administration). Ši programa, 
lietuviškais terminais kalbant, 
yra skirta aspirantams (post-gra- 
duate studies). Amžiaus apribo
jimų nėra, tačiau kandidatai pri
valo būti baigę aukštąją mokyk
lą.

Skatiname Lietuvos specialis
tus kuo gausiau pasinaudoti šia 
puikia galimybe studijuoti Ame
rikoje.

Pareiškimo formos (applica- 
tions) gaunamos nemokamai So
roso fonde Vilniuje (Jakšto gatvė 
9). Pareiškimai turi būti grąžinti 
Soroso fondan iki balandžio 10 
d. Pirmąjį “atsijojimą” atliks 

Amerikoje specialus atrankos 
komitetas, sudarytas iš universi
tetų ir organizacijų atstovų. Po 
to kandidatai laikys anglų kalbos 
įgūdžių TOEFL (Tęst of English 
as Foreign Language) ir standar
tinį bendro išsilavinimo GRE 
(Graduate Record Exam) egza
minus. Šiuos egzaminus admi
nistruos ACCELS organizacija 
nemokamai Vilniuje gegužės ir 
birželio mėnesiais.

(atkelta iš 3 psl.)

Autorius Trotter aprašo slidi
ninkų žygius, nusitęsusius už- 
frontėn, gilyn į Rusijos teritoriją, 
kur jie veikė partizaniškais me
todais, puldami karinius san
dėlius, aerouostus, Murmansko 
geležinkelio liniją ir kt. Šie kariš
ki veiksmai dar ir dabar, po 50 
metų, nėra viešai paskelbti.

1940 m. vasario pradžioje So
vietai prieš Suomiją metė naujas 
divizijas, sustiprino ginklų tieki
mą, pakeitė strategiją. Manner- 
heimo linija buvo pralaužta, ir 
mažai Suomijai, nesulaukus pa
galbos iš Vakarų, teko nusilenkti 
agresoriui. Buvo priversta pri
imti Stalino naujus reikalavimus, 

lionės, mokslo, knygų, pragyve
nimo išlaidas, ir dar liks smul
kiom išlaidom. Daugiau ir pa
tikslintos informacijos galima 
gauti Soroso fonde, kuris admi
nistruos šią programą Pabaltijo 
šalyse.

USIA skelbiasi nenaudosianti 
jokių specifinių apribojimų ar 
kvotų. Stipendijos skirstomos 
grynai pagal kvalifikacijas. 
Tačiau, kaip atrodo, stipendijos 

Beje, yra specialūs leidiniai, “ bus išdalintos po lygiai ketu- 
padedantys susipažinti ir pasi
ruošti TOEFL ir GRE. Rezulta
tai bus pranešti liepos mėnesį, o 
rugpjūtyje aspirantų jau laukia
ma Amerikoje. Studentai bus iš
skirstyti po įvairius universite
tus. Stipendija padengs ke-

rioms specializacijos sritims. 
Geografinis paskirstymas atitiks 
kiekvienos buvusios respublikos 
dydį, ir pabrėžiama, kad kiek
viena respublika gaus bent po 
vieną stipendiją. Pagal mūsų ne
oficialius šaltinius,Pabaltijo kraš-

SUOMIAI HEROIŠKAI GYNĖ LAISVĘ
žymiai švelnesnius už anksty
vesniuosius. Šiame kare žuvo 
25,000 suomių karių, tačiau jų 
auka išpirko Suomijos laisvę, 
nors ir priversta palaikyti patai
kaujančius didžiajam kaimynui 
santykius. Raudonarmiečių kare 
žuvo daugiau nei 200,000. Tik
slus skaičius Sovietijoje nebuvo 
net paskelbtas.

Trumpai apie Mannerheimo 
liniją. Ji buvo statyta 1929-1939 
metais. Tęsėsi nuo Taipale prie 
I^adogos, išilgai Suvanto ir 
Vuokson iki Vuoksela. Iš ten per 
Summaiki Murilla. Ilgis 125km. 
Buvo įrengta 90 betoninių susti
prinimų. Tarpuose buvo griovių • - . ...
ir akmeninių kliūčių. Jau karui magistras, dirbantis su mokyki.- 
prasidėjus, suomiai pradėjo sta- n’° am^aus jaunimu.)

MOKSLO 
STIPENDIJOS 
STUDENTAMS 
LIETUVOJE

Atgavusi nepriklausomybę, 
Lietuva pertvarko savo aukštą
sias moklyklas. Ten paruošti 
specialistai, mokslininkai ir di
plomatai su aukšto lygio išsilavi
nimu sudarys pagrindinį bran
duolį Lietuvos intelekto, kuris 
suvaidins svarbų vaidmenį, 
atkuriant demokratiją ir išvedant 
iš dabartinės ekonominės krizės.

Aukštųjų mokyklų vienu svar
bių tikslų yra pritraukti gabiau
sius Lietuvos studentus siekti 
aukštesnių mokslo laipsnių. 
Šiuolaikinės studentų stipendi
jos yra gana žemos, iš jų net ne
galima pragyventi. Tai daugiau
sia sudaro sunkumų vyresnio 
amžiaus studentams, siekian
tiems magistro ar doktorato laip
snių — didžiuma yra vedę ir iš
laiko šeimas.

Versluose, prekyboje ir įvai
riuose juodosios rinkos posū
kiuose dabartinis uždarbis yra 
aukštas, tad daug gabiausių jau
nuolių pasuka šia laikina linkme.

Lietuviai, gyvenantys už Lie
tuvos ribų, gali suteikti reikiamą 
finansinę paramą studentams ir 
tuo pačiu prisidėti prie aukštojo 
mokslo vystymo Lietuvoje.

Pagrindinis tikslas — įkurti 
savo ar kitoje mėgiamoje mokslo 
srityje tiesioginę stipendiją aspi
rantams, siekiantiems magistro 
ar doktorato laipsnio. Piniginė 
suma šios stipendijos vieneriems 
metams turėtų būti apie 150-200 
dolerių. Tai yra gan maža suma, 
bet ji vienerius metus padengtų 
visas studento dabartinio pragy
venimo ir mokslo išlaidas. Sti
pendija įkuriama pagal Jūsų pa
vadinimą, mokslo-sritį ar speeia- 
lybę. Universiteto išrinktas ko
mitetas paskirs Jūsų stipendiją 
vienam iš gabiausių studentų, 
norinčių siekti magistro ar dok
torato laipsnių. Jums bus pateik
ta studento/ės pavardė ir kiti 
duomenys, susiję su Jūsų stipen
dija.

Pateikto stipendijų modelio 
įsteigimas yra numatytas ketu
riuose universitetuose: Kauno 
Technologijos Universitete, Vil
niaus Universitete, Vilniaus 
Technikos Universitete ir Vy
tauto Didžiojo Universitete.

Lietuvos studentams tiesiogi
nių stipendijų koordinavimą ir 
finansų pervedimą į Lietuvos 
universitetus atliks prof. Rimas 
Vaičaitis. Dėl smulkesnių infor
macijų rašyti ar skambinti: Prof. 
Rimas Vaičaitis, 14 Mallard Dr., 
West Nyack, NY 10994, Tel.: d. 
212-854-2396; n. 914-634-8923.

tams turėtų tekti mažiausia 19- 
20 vietų.

Vitolis E. Vengris, 
JAV LB Krašto Valdyba 

vicepirmininkas 
mokslo reikalams

tyti lauko tvirtoves užpakalinėse 
linijose. Dar 1940 m. kovo 13 d. 
pasirašant taikos sutartį, suomių 
apsaugos linija nebuvo pra
laužta.

Panaudota literatūra: W. R. 
Trotter (1991) — A Frozen Heli: 
the Russo-Finnish Winter War 
of 1939-1940; Lietuvių enciklo
pedija, XVII.

Valentinas Raugas

.(Šio rašinio autorius yra JAV 
Marinų korpo kapitonas, tarna* 
vęs Tolimuosiuose Rytuose; ma
tematikas, B. S.; psichologijos

nio amžiaus jaunimu.)

ŠVENTRAŠČIO SKAITINIAI 
GAVĖNIOS RIMČIAI

Išvertė kun. prof. Antanas Rubšys

TĘSINYS IŠ “PRADŽIOS KNYGOS’

ŽMOGAUS ĮŽŪLUMAS DIEVO SĄSKAITA

Pr 3, 1-24

1 Žaltys gi buvo suktesnis už 
visus kitus laukinius gyvulius, 
kuriuos VIEŠPATS Dievas buvo 
padaręs. Jis paklausė moterį: “Ar 
tikrai Dievas sakė: ‘Nevalgykite 
nuo jokio medžio sode!’?” 2 Mo
teris atsakė žalčiui: “Vaisius sodo 
medžių mes galime valgyti. 3 Tik 
apie vaisių medžio viduryje sodo 
Dievas sakė: ‘Jūs nuo jo nevalgy
site, nei jo neliesite, kad nemir
tumėte!’ ” 4 Bet žaltys tarė mo
teriai: “Jūs tikrai nemirsite! 5 
Ne! Dievas gerai žino, kad kai 
tik jo užvalgysite, atsivers jums 
akys ir jūs būsite kaip Dievas, 
kuris žino, kas gera ir kas pikta”. 
6 Kai moteris pamatė, kad tas 
medis buvo geras maistui, kad 
jis buvo žavus akims ir kad tas 
medis žadėjo duoti išminties, ji 
skynėsi jo vaisių ir valgė, davė 
jo ir savo vyrui, buvusiam su ja, 
ir jis valgė. 7 Tuomet abiejų akys 
atsivėrė ir jiedu suprato esą nuo
gi. Jie susiuvo figmedžio lapus 
ir pasidarė sau juosmens apriša
lus.

8 Išgirdę garsą VIEŠPATIES 
Dievo, bevaikščiojančio sode pa
vakario vėjukui dvelkiant, žmo
gus ir jo žmona pasislėpė nuo 
VIEŠPATIES Dievo veido tarp 
sodo medžių. 9 Bet VIEŠPATS 
Dievas pašaukė žmogų ir pak
lausė: “Kur tu esi?” 10 Jis atsi
liepė: “Išgirdau tavo garsą sode 

—JUJusigandau, nes buvau nuo
gas, todėl pasislėpiau.” 11 (Die
vas) jo klausė: “Kas gi tau pasakė, 
kad tu nuogas? Ar valgei vaisių 
nuo medžio, kurio vaisių buvau 
tau įsakęs nevalgyti?” 12 Žmo
gus atsakė: “Moteris, kurią tu 
man davei būti su manim, — 
man davė vaisių nuo to medžio, 
aš ir valgiau”. 13 VIEŠPATS 
Dievas kreipėsi į moterį: “Kodėl 
tu taip padarei?” Moteris atsakė: 
‘Žaltys mane apgavo, aš ir val
giau”.

14 VIEŠPATS Dievas tarė 
žalčiui: 

“Kadangi tu tai padarei, 
esi prakeiktas

. tarp visų gyvulių ir

20 Žmogus pavadino savo 
žmoną Eva, nes ji buvo visų gy
vųjų rtiotifia. 21VIEŠPATS Diė-“ 7 
vas padarė drabužius iš^fckilių“ 
žmogui bei jo žmonai ir juos 
aprengė.

Tuomet VIEŠPATS Dievas 
tarė: “Tik pažiūrėk! Žmogus tapo 
kaip vienas iš mūsų, žinantis 
gera ir pikta. Kad tik jis kartais 
netiestų savo rankos, nepasiimtų 
ir nuo gyvybės medžio, valgytų 
ir gyventų amžinai...!” — 23 
Todėl VIEŠPATS Dievas iš
siuntė jį iš Edeno sodo dirbti 
žemės, iš kurios jis buvo paim
tas. 24 Išvaręs žmogų, jis pastatė 
į rytus nuo Edeno sodo kerubus 
ir liepsna švytruojantį kalaviją. 
keliui prie gyvybės medžio sau- 
goti- .

IX-TOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ
— Jūratė Jasaitytė-Budrienė 

rūpestingai atlieka šventės ren
gimo komiteto sekretorės parei
gas. Ji daug laiko praleidžia 
šventės būstinėje, 2713 West 
71st St., Chicago, IL 60729, tel.

Užsienio sapuda informuoja, 
kad Suomija oficialiai atsisakė 
bet kurių pretenzijų į Kareliją, 
kurią po Antrojo pasaulinio karo 
prisijungė Sovietų Sąjunga. 
Gruodžio mėnesio pabaigoje 
pripažinusi nepriklausomą Rusi
ją, Suomijos vyriausybė tuo 
pačiu pranešė Maskvai, kad ne
ketina reikalauti Karelijos su
grąžinimo, laiko tebegaliojančio- 
mis visas su Sovietų Sąjunga pa
sirašytąsias sutartis. Tai patvirti
no ir Suomijos prezidentas Koi- 
visto, neseniai pasakytoje kalbo
je pažymėjęs, kad Suomija yra 
nedidelė šalis, nonori vėl atver
sti skaudų ir kruviną savo istori
jos puslapį. Sovietam aneksavus 
Kareliją, iš jos pasitraukė apie 
keturi šimtai tūkstančių suo
mių. Dabar Karelijoje gyvena 
apie septyni šimtai tūkstančių 
žmonių, daugumoje rusų, 
ukrainiečių ir baltarusių. Ši 
aplinkybė galbūt dalinai paskati
no Suomiją nebereikalauti Kare
lijos sugrąžinimo.

tarp visų žvėrių. 
Ant pilvo šliaužios! 
ir dulkes ėsi
visas savo gyvenimo dienas.

15 Aš sukelsiu priešiškumą
tarp tavęs ir moters, . 
tarp tavo palikuonių ir jos 

palikuonių;
jis kirs tau per galvą, 
o tu kirsi jam į kulnį”.

16 O moteriai jis tarė:
“Aš padauginsiu tavo 

skausmus ir nėštumą, — 
skausme gimdysi vaikus, — 
bet aistringai geisi savo vyro, 
ir jis bus tavo galva. ”

17 O žmogui jis tarė:
“Kadangi tu paklausei savo 

žmonos balso 
ir valgei nuo medžio, < 
apie kurį buvau tau įsąkęs _ 
‘Nuo jo nevalgysi!’, 
tebūna už tai pasmerkta

‘ žemė, — 
triūsu maitinsies iš jos 
visas savo gyvenimo dienas.

18 Erškėčius ir usnis tau ji
želdins, 

maitinsies laukų augalais.
19 Savo veido prakaitu valgysi

duoną, 
kol sugrįši žemėn, 
nes iš jos buvai paimtas. 
Juk tu dulkė esi 
ir į dulkę sugrįši!”

312 436-0197, FAX 312 436- 
6909. Šventės reikalais reikia 
kreiptis į būstinę.

— Danutė Bindokienė yra 
šventės leidinio redaktorė. Visos 
grupės prašomos nedelsiant pa
rengti leidiniui reikalingas nuo
traukas su dalyvių vardais ir pa
vardėmis ir grupės aprašymu. •

— Adv. Saulius Kuprys yra 
teisinis patarėjas šventės rengi
mo komitete. Jis rūpinasi legalių 
reikalų tvarkymu.

— Petras Petrutis, “Mar
gučio” radijo laidų vedėjai, yra * • 
šventės rengimo komiteto narys. 
Jis rūpinasi, kad šventės infor
macija būtų skelbiama per visas 
radijo laidas JAV ir Kanadoje.

— Bronius Juodelis vadovauja 
šventės spaudos komisijai, ku
rioje yra: Vladas Būtėnas, Jurgis 
Janušaitis, Antanas Juodvalkis, 
Rita Likanderytė ir Edvardas 
Šulaitis. Jie informuoja lietuviš
ką spaudą.

— Vaclovas Momkus pakvie
stas į šventės rengimo komitetą 
dr. Antano Razmo pavaduotoju 
lėšų telkimui. Lietuvių visuo
menei Momkus pažįstamas ne 
tik kaip solistas, bet ir kaip dau
gelio organizacijų gabus ir ener
gingas veikėjas.



VIZŲ Į JAV REIKALU
* Į.

Lietuvių spaudoje buvo iš
spausdinta žinių apie Vizų loteri
ją lietuviams. Joje buvo tvirtina
ma, kad “didėjant susidomėji
mui šia vizos loterija, World 
Wide Immigration prezidentas 
Paul T. Sullivan kovo 16-26 die
nomis vyksta j Vilnių ir Klai
pėdą- Jo kelionę rengia Lietuvos 
ekonomikos ministro pavaduo
tojas Arvydas Sekmokas”.

Ryšium su šū.
Lietuvos ambasada Washingto- 
ne spaudai pranešė, kad Paul T. 
Sullivan kelionės į Lietuvą A. 
Sekmokas neorganizuoja. Svečio 
pasiūlymai emigracijos klausi
mais bus išklausyti ir perduoti 
atitinkamoms įstaigoms, kad jos 
padarytų reikiamas išvadas bei 
sprendimus.

Šia proga Lietuvos ambasada 
priminė, kad visais emigracijos į 
JAV reikalais reikia kreiptis į 
Amerikos ambasadą Vilniuje.

ST. PETERSBURG, FLA.

Lietuvių Žinias, Floridos lie
tuvių klubo biuletenį, pasitrau
kus ilgainėčiui redaktoriui Sta
siui Vašldui, metus redagavo P. 
Petraitis ir H. Gineitis. Išleidę 
š. m. sausio mėn. numerį, jiedu 
pasitraukė. Dabar redaguos P. 
Jančiauskas.

Pamaldos Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga buvo va
sario 9 d. Sv. Jono parapijos baž
nyčioje, St. Petersburg Beach. 
Pamokslą pasakė kun. A. Kon- 
tautas, svečias iš Bostono. Gie
dojo Lietuvių klubo choras, va
dovaujamas muziko P. Armono.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas įvyko vasario 15 d. 2 
vai. popiet Lietuvių klubo 
salėje. - Kalbą pasakė Aleksas 
Vaškeliu programoje dalyvavo ir 
Klubo ehoras, vad. mua> P. Ar
mono. Vasario 16 d. pamaldos 
už Lietuvą buvo Sv. Vardo 
bažnyčioje. Giedojo Klubo cho
ras, organizacijos dalyvavo su 
vėliavom.

TRADICINĖ KAZIUKO MUGĖ 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Kovo 8 d., sekmadienį, 
Kultūros Židinys buvo perpildy
tas judrios publikos. Tą dieną 
vyko tradicinė skautų Kaziuko 
mugė. Įvairiom prekėm, žaidi
mais buvo užimti visi kambariai, 
apatinėje salėje buvo įrengta val
gykla ir kavinė.

Prasideda mišiom
Pradėta jaunimo pamaldom. 

Salė buvo pilna. Priešais didžią
sias duris ant sienos kabėjo dail. 
Adomo Galdiko tapytas šv. Kazi
miero paveikslas. Ten buvo ir al
torius, papuoštas gėlėm.

Mišias aukojo jaunimo ir mo
kyklos kapelionas tėv. Antanas 
Prakapas, OFM. Jis pasakė 
trumpą pamokslą, prisiminda
mas šv. Kazimierą, taip pat pri

kūrinius buvo išstačiusi Kaziuko mugėje Kultūros Židinyje 
kovo 8 d.

Kultūros Židinio scenoje 1992 vasario 16 d. Lietuvos nepri
klausomybės minėjimo rengėjai ir programos atlikėjai. Iš k.: 
K. Miklas, F. Schmidt, A. Marcelynas, W. Ward, Lietuvos

ambasadorius prie JT A. Simutis, J. Simutienė, P. VVytenus, 
kun. K. VVicks, J. Matulaitienė, vysk. P. Baltakis, OFM, prel. 
P. Bulovas, V. Steponis, A. Bilerienė. Nuotr. Liudo Tamošaičio

Lietuvių klubo metinis apy- 
skaitinis susirinkimas įvyko sau
sio 11d. Pirmininkavo A. Gudo
ms. Tylos minute pagerbti 
praėjusiais metais mirę Klubo 
nariai. O jų mirė net 20. Išklau
syti veiklos pranešimai. Klubas 
turi 519 narių.

Naujoji Klubo valdyba parei
gas perėmė sausio 12 d. Joje yra: 
pirmininkas K. Jurgėla, vicepir
mininkas P. Jančiauskas, sekre
torė A. Sčiglienė, iždininkas M. 
Jurgutis, finansų sekretorė A. 
Strijauskienė, direktoriais liko: 
B. Bartkus, J. Kalėda. M. Ščigla 
ir J. Švedas; naujai išrinkti; V. 
Didžbaįįs,. J. „Rakštis, ir. A,.YiL~ 
kauskas. Revizijos komisija; pir
mininkas J. Žvynys, J. Mikaila 
ir J. Kirtiklis.

LB Petersburgo apylinkės 
1992 m. išrinktoji valdyba pasi
skirstė pareigom taip: pirminin

simindamas ir neseniai mirusį 
lietuviškos skautijos įkūrėją Pe
trą Jurgėlą. Prisiminė ir kovo 11 
sukaktį.

Skaitymus atliko jaunieji skau
tai. Atneštos simbolinės aukos. 
Pirmiausia atnešė baltas lelijas, 
kurios dažnai tapomos šv. Kazi
miero paveiksluose. Skautų or
ganizatorė Vida Jankauskienė 
paaiškino aukų reikšmę. Pager
biant kovo 11 ir žuvusiuosius dėl 
Lietuvos laisvės, buvo atneštas 
didelis gėlių krepšis ir padėtas 
prieš altorių.

Per mišias žmonės giedojo 
Pulkim ant kelių, Jėzau pas 
mane ateiki, mišių pabaigai — 
Marija, Marija.

Po mišių prie altoriaus vyko 
trumpos skautų ceremonijos, 
įžodis.

kas V. Budrionis, vicepirminin
kas B. Bartkus, iždininkė E. Ja
saitienė, sekn A. L. Robertson, 
parengimų vadovė A. Baukienė 
ir socialiniams reikalams — A. 
Armalis.

Sv. Kazimiero misijos narių 
susirinkimas įvyko sausio 8 d. Iš
rinktas naujas komitetas: pirmi
ninku P. Petraitis, iždininku J. 
Žvynys, sekretorium B. Ryman - 
tas, nariais: A. Aleksiūnas, J. 
Grėbliauskas ir V. Petkus. 
Buvęs pirmininkas J. Jurgėla 
padėkojo kunigams, komitetui ir 
nariams už bendradarbiavimą.

.... . L. Ž. 
a 11 u,n"q'---r - -.......................
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— 39-ąją lietuviškų studijų sa
vaitę nutarta rengti rugpjūčio 
16-23 dienomis Austrijoje, Tiro
lyje — Benvange, netoli Vokie
tijos sienos.

Gėlės prie paminklo
Mugę atidarė Lietuvos amba

sadorius prie Jungtinių Tautų 
Anicetas Simutis, pasidžiaugda
mas švente, iškilmėm ir pa
linkėdamas geriausios sėkmės.

Po jo žodžio didysis gėlių kre
pšis, ambasadoriui ir visiems ly
dint, buvo išneštas į kiemą 
priešais Kultūros Židinį ir 
padėtas prie ten esančio Laisvės 
paminklo. Sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Mugė išsijudina

Sugrįžus į salę, mugė išsijudi
no. Nuimtas altorėlis, ir tuoj pra
sidėjo visų stalų įvairiausia apy
varta.

Sunešta daug įvairiausių rank
darbių, kuriuos padarė patys 
skautai.

Buvo dideli ir gausūs židi- 
niečių stalai su daugybe pa
puošalų, juostų, juostelių, inde
lių ir kitų įvairiausių prekių.

Pastoviai kasmet pasirodanti 
Birutė Kidolienė su savo rank
darbiais turėjo įvairių lėkščių, 
rankšluostinių, margučių. Jos 
medžio apdaila švari, patraukli.

Iš Washingtono buvo atvažia
vęs Vytautas Jankauskas, anks
čiau gyvenęs Kultūros Židinio 
artumoje ir dalyvavęs mugėse. 
Jis iš medžio drožia skulptūras.

Lietuviška dailė

Buvo papuošalų stalai, ku
riuos aptarnavo žmonės iš Lietu
vos. Buvo ir lietuviškos dailės. 
Dalia Rastenienė, kuri gyvena 
Kauno artumoje, buvo išstačiusi 
penkis darbus, atliktus batikos 
technika. Ši technika yra gana 
sunki, nes pirma reikia vašku pa
dengti piešinio linijas, tas vietas, 
kur nori, kad nenusidažytų. 
Tada medžiaga įmerkiama į 
dažus. Ištraukus išdžiovinama ir 
karštu prosu nuimama vašką.

ĮSPŪDINGA KELIONE LIETUVON
Sv. Andriejaus lietuvių para

pija, New Britain, CT, ir Sv. 
Juozapo lietuvių parapija, Wa- 
terbury, CT, talkinant Baltic 
Tours kelionių agentūrai, plan
uoja įspūdingą kelionę į Lietuvą 
su trijų dienų vizitu Norvegijoje. 
Kelionės laikas: nuo gegužės 11 
d. iki gegužės 25 d. Kaip gražu 
praleisti pavasario dienas 
Tėvynėje!

Kelionės metu 15 dienų bus 
gyvenama Vilniuje, dvi dienas 
Kaune,vieną dieną Šiauliuose, 
tris dienas Palangos kurorte prie 
Baltijos jūros ir tris dienas Ber
gen, Norvegijoje.

Kelionės kaina §2,489, gyve
nant dviem viename kambaryje. 
Keliautojai bus palydimi kun. 
Jono Rikteraičio ir kun. Prano

Kur buvo padengta vašku, ten 
liko nenudažyta. Jei norima įve
sti daugiau spalvų, vėl reikia 
naudoti vašką, ir apdengti nuo 
dažo saugomus plotus.

Šia technika galima sukurti 
įspūdingų kompozicijų. Dail. 
Dalia Rastenienė siekia monu
mentalumo. įveda ir simbolikos. 
Sako, pardavusi vieną kūrinį.

Kitas asmuo turėjo įvairių 
knygų iš Lietuvos, kelias net 
meno tematika. Turėjo ir žino
mo dailininko Vlado Karatajaus 
keletą paveikslų. Atvežė juos 
nuėmęs nuo porėmių ir susukęs 
į tūtą. Dailininkas yra dail. Anta
no Gudaičio mokinys, plačiom 
potepėm tapo gamtovaizdžius, 
portretus. Tapyba ekspresio
nistinės nuotaikos, dinamiška.

Ant kito stalo buvo ir gražioji 
monografija apie dail. Anastaziją 
Tamošaitienę, spalvotas Lietu-

( nukelta į 7 psl.)

RELIGINIS KONKURSAS
Prelatas Juozas Prunskis ir šiais metais skiria premiją(s), 

sumoje $5,500.00, 1) Krikščionybės idealus ugdančiam pro
jektui įvykdyti arba 2) naujam religiniam veikalui išleisti išei
vijoje ar Lietuvoje.

Norintieji KONKURSE dalyvauti turi:
1. paruošti projektą, ugdantį krikščionybės idealus. 

(Toks projektas galėtų būti seminaras kateketams ar liturgis 
tams, ar kursas jauniems vadovams, ar net stipendija religinių 
kursų studentui(ei), įsipareigojusiam vėliau dirbti lietuviško
je parapijoje ar panašiai) arba

2) įteikti savo parašytą ar išverstą religinį veikalą, skirtą 
vaikams, jaunimui ar suaugusiems.

Konkurso medžiagą reikia prieš 1992 m. rugsėjo 1 d. 
įteikti Nek. Pr. Marijos Seserims šiuo adresu:

Sisters of the Immaculate Conception
Religinis Konkursas
600 Liberty Highvvay
Putnam, CT 06260

Projektas ar veikalas pasirašomas slapyvardžiu ir įdeda
mas atskiras vokelis su tikrąja autorius pavarde, adresu ir 
telefonu. Pramijų paskelbimas įvyks 1992 m. lapkričio 1 d.

Karvelio, minėtų parapijų kle
bonų, ir Baltic Tours atstovo.

Keliaujama Scandinavian Air
lines lėktuvais. Kelionė prade
dama ir baigiama Newark, NJ. 
Kelionės metu viešbučiuose bus 
patiekiami trys valgiai kasdien.

Ir štai kiek daug bus galima 
šioje kelionėje aplankyti ir pa
matyti:

Vilniuje lankomos istorinės 
bažnyčios, katedra, Gedimino 
pilis, parlamento rūmai, Verkių 
rūmai: Trakuose lankoma garsio
ji Vytauto Didžiojo pilis, Kaune 
žavimasi Čiurlionio meno galeri
ja, garsiąja Laisvės salėja, 
pėsčiųjų alėja; Šiluvoje bus gali
mybė pasimelsti garsiojoje ste
buklingoje šventovėje; Siauliuoe 
aplankomas ne tik miestas, bet 
ir garsusis Kryžių kalnas; 
Klaipėdoje, Lietuvos didžiausia
me uoste, aplankomi taip pat 
gintaro ir laikrodžių muziejai; vi
sus žavės Palangos ir Nidos pa
jūriai, o taip pat ir Norvegijos 
kurortas Bergen. Tai tik dalis ke
lionės įdomybių.

Susidomėję šia kelione, kvie
čiami nedelsiant siųsti savo regi
straciją ir depozitą $300 (čekį 
rašyti “Baltic Tours vardu) vie
nu iš šių adresu:

Rev. John Rikteraitis, St. An- 
drew’s Church, P. O. Box 515, 
New Britain, CT 060.50. Telef. 
203 224-0.341. Arba: Rev. Fran
cis Karvelis, St. Joseph’s 
Church, 46 Congress Street, 
VVaterbury, CT 06708. Telef. 
203 7.54-1557.

Smulkesnes informacijas gali 
suteikti kelionių agentūra Baltic 
Tours, 77 Oak Street, Suite 4, 
Nevvton, MA 02164. Telef. 617 
965-8080. (A. K.) (Žiūr. skelb. 
psl. 7).

IS VISUR
— Arkivysk. Jean Luis Tau

ran, Vatikano santykių su vals
tybėmis sekretorius, kovo 2 d. 
atvykęs į Vilnių dalyvauti arki
vyskupo Audrio Bačkio ingrese, 
popietiniu laiku aplankė užsie
nių reikalų ministrą Algirdą Sau
dargą ir Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininką Vytautą 
Landsbergį.

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

— Lietuvos Aukščiausiosios 
Tarybos prezidiumas patvirtino 
beveik 356,000 piliečių parašus 
po peticija, kuria reikalaujama 
šalyje pravesti pilietinį referen
dumą dėl respublikos preziden
to institucijos įsteigimo ir dėl 
prezidento išrinkimo per tiesio
ginį balsavimą. Parašus po peti
cija rinko vadinamoji “iniciaty
vinė grupė“. 

---- --
— Algirdą Julių Greimą, 

ryšium su jo mirtimi prisiminė 
Paryžiaus dienraštis “Le Mon
de”, kuris rašo, kad velionis 
buvo semiotikos pionierius 
Prancūzijoje. Pažymi jo didžiu
lius nuopelnus prancūzų semio
tikos mokyklos kūrime. Laikraš
tis taip pat pabrėžia, kad Grei
mas niekada nebuvo nutraukęs 
ryšių su Lietuva, pamini jo ben
dradarbiavimą išeivijos lietuvių 
spaudoje, semiotines lietuvių 
mitologijos studijas. Straipsnį 
apie Greimą taip pat atspausdino 
vienas plačiausiai skaitomų Ro
mos dienraščių “La Repubbli- 
ca”.

— Kennebunkport, Maine, 
lietuvių pranciškonų metinis 
piknikas šią vasarą įvyks liepos 
12 d. Ruošiama įvairi ir įdomi 
programa. Pakviestas JAV prezi
dentas G. Bush, vysk. Paulius 
Baltakis, OFM. Meninę progra
mą atliks Bostono tautinių šokių 
šokėjai, Brocktono choras, piani
stas virtuozas William Smiddy ir 
kiti.

— Philadelphijos ir Pietinės 
New Jersey LB apylinkės kartu 
ruošia smuikininko Raimundo 
Katiliaus koncertą. Jam akompa
nuos pianistas Antanas Smetona 
iš Clevelando. Koncertas vyks 
University Auditorium, Penn- 
sylvanijos Universiteto archeo
loginio muziejaus salėje, 33-čia 
ir Spruce gatvės, sekmadienį, 
kovo 29 d., 2 vai. popiet. Bilietus 
galima įsigyti iš anksto pas valdy
bos narius, per TicketMaster 
agentūras (215) 336-2000, arba 
prie įėjimo. Bilietų kainos S15, 
S10 pensininkams ir $5 studen
tams. Smulkesnė informacija lie
tuviškai gaunama skambinant 
(215) 687-3048 arba 739-9353, o 
New Jersey (609) 235-8906.

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



Lietuviai esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi?

3001 W. 59th Street 

Chicago, IL 60629 

(312) 471-3900

miroms /r HIHIIANIAN FIUUnflN
Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi

taškio ■ aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. » asmuo, suma po pa
vardės = įnašų iš viso.

1991 m. lapkričio mėn.

2 x $20 Doftortienė Stasė atm. įn., $20; Žilinskienė dr. Ksa
vera atm. įn., $1,220.

2 x $25 Dailidka Zigmas (miręs) ir Valentina, $325; Empakeris 
Donatas ir dr. Viktorija Joga, $70.

5 x $50 Burokas Alfonsas ir Stefa, $50; Čepėnienė Albina, 
$200; Jančarienė Vita atm. įn.: Noreikienė Marija, $50; Palys 
Petras ir Marta, $550; Ringus dr. Edmundas, $2,650.

1 x $70 Samaitis Jonas ir Aleksandra, $570.
35 x $100 Babušis Bronius ir Ona, $500; Bagdonas 

Kazimieras, $200; Balčiūnas dr. Algimantas, gimtadienio proga 
įm. Balčiūnai Ona, Bronius ir Rytis, $1,225; Grybinas Aleksandras 
(Olius) atm. įn.: Grybinas Zigmas, $100; Gurėnas Bronius ir Mari
ja, $1,550; Ivašauskas Juozas atm. įn.: Ivašauskienė Juzė, $200; 
Janušis Antanas ir Zuzana, $1,400; JAV LB East St. Louis 
apylinkė, $2,500; JAV LB Hot Springs apylinkė; $600; Kamantas 
Vytautas ir Gražina, $700; Kašiuba Pranas ir Albina, $200; Kezienė 
Eugenija, $1,600; Lesauskas Juozas atm. įn.: Lekys Juozas ir 
Aldona, $100; Leveckis Stepas ir dr. Pelagija, $350; Levickas 
Jonas ir Irena, $100; Mažeika Vaclovas ir Vanda, $900; Mickus 
Albinas ir Antanina, $400; Miliauskas Petras ir Stasė, $200; 
Morkūnas Leonas, $300; Narbutas Balys ir Genovaitė, $600; X, 
$100; Pabedinskas Albinas ir Birutė, $100; Palukaitis kun. Teo
filius, $1,600; Rutelionienė Julija atm. įn.: Rutelionis Vytautas, 
$100; Sėli Rima, $100; Šliažas Algis atm. įn.: Biskienė Jadvyga, 
$1,000; Smilga Aleksas, $500; Sūkurys dr. Petras, $1,300; 
Šumskis Jonas ir Nemira, $800; Užgirienė Ina, $1,100; Vilūnas 
Kazys atm. įn.: Momkus Vaclovas ir Margarita, $600; Vanagūnienė 
Stasė atm. įn.: Vanagūnas Stasys Jr., $800; Varneckas Vladas 
ir Adelė, $300; Varnelis Apolinaras ir Jadvyga (mirusi), $5,000; 
Žukauskas Elly, $400.

2 x $150 Išganaitis Vladas, $250; Sadauskas Aleksas (miręs) 
ir Kazimiera, $300.

17 x $200 Andrašiūnas dr. Bronus ir Polė, $2,200; Ankus 
Vincas ir Genovaitė, $1,200; Baras Stasys ir Elena, $5,300; Bar
nius Leonas, $650; Bazis Vincas ir Dana, $5,200.01; Brazis Algir
das ir Aldona, $1,800; Diminskis Jonas, $400; Eitmanas Algirdas 
ir Laimutė, $400; Gavelis Vytautas ir Albina, $1,200; Gradinskas 
Jonas ir Ona, $2,800; Grybauskas dr. Vytenis, $2,400; Ječius 
Kęstutis ir Dalia, $200; Karaliūnas Albinas ir Aldona, $700; 
Kašinskas Kazimieras atm. įn.: Kašinskienė Birutė, $200; „Leiskit 
į Tėvynę” radijas: šmaižienė Salomėja, $200; Masilionis Juozas 
ir Pranė, $1,300; Rugelis Jonas ir Ona, $1,100.

1 x $250 Gauronskas Petras ir Marija (mirusi), $1,850.
3 x $300 Aušiūra Petras (miręs) ir Aldona, $3,700; Gramas 

Raimundas ir Rita, $700; Sirutis Jonas ir Irena, $500.
2 x $500 Dubinskas dr. Viktoras ir Jadvyga (mirusi), $2,400; 

Matkevičius Klemensas, $2,500.
1 x $1,000 Kaunas dr. Ferdinandas ir Vanda, $13,400.
Iš viso $10,760

1991 m- gruodžio mėn.

4 x $5 Balas Kazys ' Xgnea, $130; Jackūnienė Marija atm. 
įn., $405; Palionienė Sofija, $200; Radzavich Family, $5.

4 x $10 Cesna Leonardas atm. įn., $10; Keliuotis Juozas atm. 
įn., $200; Rederis Emanuelis atm. įn., $110; Vailokaitis Julija, 
$160.

2 x $20 Tuskenis Antanas ir Apolonia, $140; Venclova 
Tomas, $445.

10 x $25 Aglinskas Algirdas atm.: Ambraziejus P. ir J., $225; 
Bajalis Vladas ir Anelė atm. įn.: Letizio Saulė, $205; Daukantas 
Bladas ir Zuzana, $700; Keblys Kęstutis ir Vitalija E., $500; Kon
trimas Bagdonas atm. įn.: Shatas Romas, $125; Mitinienė Ona 
atm. įn.: Mitinąs Kostas, $225; Razmienė Elena atm.: Barzdukas 
Arvydas ir Daiva; Šenbergas Valdemaras atm. įn.: Šenbergienė 
Apolonija, $25; Urbutis Algimantas ir Dalia, $275; Vaičeliūnienė 
Kazimiera, $545.

1 x $40 Petrauskas Steponas atm. įn.: Petrauskienė Marija, 
$500;

BALTK
TOURS

SPECIALI KELIONĖ 
IŠ BOSTONO IR NEVVARKO

TIK $800.00
J ABI PUSES, plūs JAV mokesčiai

Išvyksta gegužės 22 d. ir grįžta birželio 9 d.
Vietų skaičius ribotas — suinteresuoti prašomi 
skubiai registruotis. 
****♦♦*♦♦♦

DĖMESIO ŽEMAIČIAMS IR AUKŠTAIČIAMS
Lengviausias kelias j Žemaitiją ir Aukštaitiją yra per 

Rygą. Siūlome keliones iš New Yorko JFK j Rygą, kaina pra
dedant tik nuo $700.00 j abi puses, plūs JAV mokesčiai.

♦ **♦♦♦*♦*♦**

Informacijos ir registracijos reikalais kreipkitės j:

Aibinę Rudžiūnienę 
Kristiną Mitkutę 
BALTIC TOURS 

77 Oak St., Suite 4 
Nevvton, MA 02164

Tel. 617 - 965 - 8080 Telefaksas: 617 - 332 - 7781

1 x $49 CHse John W., $49.
9 x $50 Augonis Stasys, $750; Banys Kazimieras atm. įn.: 

Banevičius Victor ir Adelija, $300; Kasputis Jonas (miręs) ir An
tanina, $300; Maželis Vytautas, $575; Pažiūra Vladas atm.: 
Vaičienė Marceė, $950; Petravičienė Lidija, $370; Steponaitis kun. 
Justinas, $325; Vansauskas Mykolas ir Laima, $300; Žygienė 
Nijolė atm. įn.: Kavaliūnas Arūnas, $150.

1 x $00 Draugelis Arūnas ir Irena, $685.
1 x $75 Liaugaudas Pranas atm. įn.: Liaugaudienė Eugeni

ja, $700.
2 x $80 Lelienė Staškevičiūtė Laimutė atm. įn.: Liaubienė 

Danutė $360; Liauba Albinas, VMD atm. įn.: Liauba Rimas MD, 
$585.

58 x $100 American Home Comfort: Vrtton John, Pres., $100; 
Anonis Vytautas ir Danutė, $2,600; Antanaitis Algirdas T., $1,500; 
X $200; Bačanskas Kazys ir Birutė, $1,100; Baksys Bronius, $600; 
Baltrušaitis Vladas atm.įn.: Baltrušaitienė Elena, $250; Bender 
Harry Z., MD atm. įn.: Bender Elitą, $100; Bemotavičienė Irena 
Regina atm. įn.: Bemotavičius Petras, $1,110; BHudnikas Engel- 
bertas, $500; Bliudnikas Petras atm. įn.: Bliudnikienė Stefa, $500; 
Budelskis Zigmas atm. jo mirties 5-tų metinių proga: Budelskienė 
Eugenija, $700; Eitmanas Linas J.: įm. Eitmanas Alg., $100; X, 
$200; Grayson Šimėnas Vida, $625; Indreikienė Stasė atm. įn.: 
im. Indreikienė Kazimiera, Indreika Gediminas ir Azevedo Dalia, 
$100; Jatulis Izidorius atm. įn.: Jatulis Mindaugas, $300; Jurkūnas 
Laima ir Algis, $1,000; Juzėnas Stasys atm. įn.: Juzėnas Vladas, 
$870; Kakšteinas Artūras Jonas atm. įn.: įm. Vizgirda Juo
zas, Marytė Domicėlė ir Vytautas, $100; Karuža Petras: 
įm. Karuža Kazys ir Jadvyga, $100; Karuža Viktoras: įm. 
Karuža Kazys ir Jadvyga, $100; Kasis Jonas A. ir Ina, $1,400; 
Kasparas Pranas, $1,100; LB Cicero apylinkės valdyba, $1,600; 
Laučka Juozukas atm. įn.: Laučka Izabelė, $300; Masionienė 
Aleksandra atm.: Masionis Antanas, $1,100; Mickus Pranas, $300; 
Muliolis Algirdas ir Amanda, $250; Palionis Tadas ir Gailutė, $300; 
Pareigis Alfonsas MD atm. įn.: Pareigienė Stefanija, $350; 
Petrikaitė Margarita, $300; Petrulis Anthony ir Veronica, $300; 
Prekeris Felicijus atm. įn.: Prekerienė Stasė, $1,295; Pupelis 
Adolfas ir Jadvyga atm. įn.: Jurkūnienė Laima, $5,005; 
Račkauskas Pranas ir Eugenija, $200; Radzevičius Balys (miręs) 
ir Danguolė (Šilingaitė), $100; Raugas Balys ir Marija, $500; 
Rociūnas-Englert Ligija ir Christopher, $200; Rožėnas Albertas 
(miręs) ir Konstancija, $1,600; Sealey prof. Raphael, $500; 
šilingaitė Daiva, $100; Šilingaitė-Radzevičienė Danguolė, $100; 
Šlajus Juozas ir Bronė, $700; X, $1,400; šulaitis Alfonsas atm.: 
Šulaitienė Anelė, $600; Totilas Dana M. atm. įn.: Totilas Algiman
tas F., $100; Uksas Jurgis ir Marcelė, $2,500; Urbšys Juozas atm. 
įn.: Steponavičienė Alė, $100; Vaišnys Juozas ir Elona, $1,100; 
Valeska Charles G.: įm. Valeska Edward ir Marcella, $100; Ven
ckus Vitas, įm. Karuža Kazys ir Jadvyga, $100; Vrtas dr. Robertas 
A., $400; Walsh Eitmanaitė Rasa: įm. Eitmanas Alg., $100; 
Zailskas Antanas ir Teodora, $400; Žilionis Juozas ir Ona, $1,100.

1 x $110 Krulikienė Aldona atm.: Kamius Albinas ir Angelė 
$2, Krasauskas Mečys ir Elena $25 ir 5 kt. asm., $320.

2 x $120 Skirgaudas Maria, $310; Vydas Saulius G., MD, 
$400.

2 x $125 Meilus Albertas atm. įn.: Kačinskas Leonas $25 ir 
7 kt. asm., $125; Mončys Kazimieras atm. įn.: Durba B. ir Dickett 
W. $50, Ošlapas Raymond ir Regina $50, Beiner T. ir Gauger T. 
$25, $125.

1 x $150 Kontautas Feliksas, $500.
1 x $165 Pocius, Antanas ir Birutė, $1,365.
9 x $200 Kalnietis Antanas ir Kalnietis Mataušas ir šeimų atm. 

įn.: Žadeikis Juozas, $200; Karaška Maksiminas, 1,200; Kaspu
tis jonas, $500; Mikšys Petras ir Janina, $600; Ramas Povilas ir 
Ona, $500; Singleton Nijolė, $1,200; Skirpstūnienė Olga, atm.: 
Slavinskas Eugenijus ir Irena $100, Krasauskas Mečys ir Elena 
$50, Michelevičius Pranas ir Ona $50, $500; Tamkutonis Gerald 
C. $2,200. Zoštautas Vaclovas, $1,700.
1 x $210 Duoba Juozas atm. įn.: Geležiūnas Česlovas $50 ir 10 
kt. asm., $210.

1 x $253 Vydas dr. Juozas ir Emilija atm. įn.: Vydas dr. 
Saulius G., $400.

1 x $280 Scheidt Don. E. ir Anna J., $280.
2 x $300 Prižgintas Vacius ir šeima, $3,900; Žadeikis Juozas, 

$500.
1 x $355 Juška Alfonsas atm.: Balanda G. $50, Baublys E. 

ir R. $50, Rašytinis E. ir A. $50, Janusis A. ir V. $25, Zilwinder

Viskas aišku
— Tamsta skundiesi, kad kan

kina galvos skausmai, nemiga, 
skaumai nugaroj. Atsiprašau, 
kiek tamsta ponia, turi metų?

— Aš tik trisdešimt penkerių, 
ponas daktare.

— Aha, vadinasi, prie to visko 
dar prisideda ir atminties su
silpnėjimas.

HELP WANTED

* EARN EXTRA INCOME ♦ 
Eam $200 - $500 vveekly mailing 
travel brochures. For Informa
tion send a stamped addressed 
envelope to: Galaxy Travel, Ine. 
P. O. Box 13106, Silver Springs, 
M D 20911-3106.

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm- An&stasl, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 

296-4130

G. ir N. $25 ir 12 kt. asm., $355.
1 x $387.64 Brencius Kazimieras atm. įm. X, $5,500.
3 x $400 Lembertas Pranas atm. įn.: Lembertienė Monika, 

$2,200; Rimkus Juozas ir Marija atm. įn.: įm. vaikai Gylienė Birutė, 
Pareigienė Stefanija, Vardienė Nijolė, Zvirzdienė Zita, Rimkus 
Raimundas, $400; Zimavičius Kostas ir Adelė atm. įn.: Carter 
(Zimavičiūtė)' Elena, $400.

4 x $500 X, $1,000; Lažaitis Adomas ir Stasė atm. įn.: Sur- 
dokas Cezaris ir Stasė, $1,000; Nyerges dr. Antanas M., $700; 
Raišys Vidmantas ir Nijolė, $500.

3 x $600 Baltrušaitis Gaudentas, $1,000; Baltrušaitis Justinas 
atm. įn.: Baltrušaitis Gaudentas, $1,000; Surdokas Cesaris ir 
Stasė, $1,000.

1 x $670 Mickevičius Stanislovas atm. įn.: I apėnas Ged. ir 
V. $100, Mickiewicz Mr. & Mrs. A. F. $100, Miller Freeman $100, 
Bukšių šeima $50, Kaminskas dr. Edv. $50, Radas-Tack Regina 
$50, Harris Bank Barringion $40, Cole S. $25, Jokūbauskas S. 
ir P. $25, Vann M. A. $25, Ward Maria $25 ir 4 kt. asm., $770.

1 x $700 Medininkuose Žuvusiems atm. įn.: įm. Lietuvių Fon
do Valdyba, $700.

1 x $750 Išganaitis Vladas, $1,000.
1 x $800 Kulikauskas Edmundas ir Rūta, $1,100.
3 x $1,000 Bankauskas Česlovas, $2,350; Vainius Petras 

atm. įn.: Maurukas Dalia, $1,000; X, $3,100.
1 x $75,000 Mandeikių Felikso ir Marijos Stipendijų Fondas, 

Mandeikio Felikso Testamentinis palikimas, $225,000.
1 x $100,000 Mikšio Povilo A. Stipendijų Fondas, $100,000.
1 x $311,785.97 Zitke Ernest J. Stipendijų Fondas, Tes

tamentinis Palikimas, $311,785.97.
Iš viso $509,290.61.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1991 .XII.31 pasiekė 
5,982.341 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą, 
meną, kultūrą ir jaunimą 3,087,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 2,035,440 dol. Sudarykime testamentus ir bent dalį turto 
palikime Lietuvių Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų 
pavadinimą:

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

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis 
remiama lietuvybė.

Silpnoka atmintis
Giliai susijaudinęs jaunas vy

rukas susitiko savo numylėtine 
ir paprašė ją, kad ji už jo tekėtų.

Grįžus namo, to vyruko min
tys nė kiek neprablaivėjo.

Rytojaus dieną jis telefonuoja 
merginai:

— Vakar aš klausiau(Xaye. _ar_. 
sutiktum būti mano žmona. 
Bet neatsimenu, ką tu pasakei: 
taip ar ne . . .

Mergina atsako:
— Žinai, jog esu pasakius 

“ne”, tik dabar negaliu atsimin
ti, kuriam vaikinui .. .

Skirtumas
Per motinų konsultaciją dak

tarė kalba susirinkusiom:
— Kūdikiai yra kaip gėlytės 

meilės darže.
— Tik tas skirtumas, kad šios 

pačios save palaisto, — atsilie
pia viena motina.
— - Sutaupė <*5

Skotų.kas: Ar atsųpftęų,lįėve(jj> 
Sakei man, jei būsiu perkeltas 
į aukštesnę klasę, tai gausiu ši
lingą. Aš sutaupiau tau tas iš
laidas; nereikės duoti man tų 
pinigų, nes pasilikau toj pačioj 
klasėj . . .

Baltic States Cruise Tour
FIRST 
TIME 
EVER!

from

$1886
per person,

double

11 Days
Helsinki - St.Petersburg - Tallinn

Rlga - Kaiiningrad - Vlsby - Stockholm
Prie* includ**: 9-day Baltic cruise with all meals. shore 
excursions, theater, folklore ♦ Transatlantic air. Finnair
♦ Transfers ♦ 1-night 1st class hotel Helsinki ♦ Helsinki 
siohtseeing with tour of Crvstal Factory ♦ "Port charges
♦ Visa free application hanoling

MANY BALTIC CRUISES: 3-6 days crulses from Stockholm and Helsinki 
to Rlga, Tallinn, Klaipėda and St. Petersburg. •’

Ovemlght ferry Service to Tallinn and Rlga. Complete packages
More than 100 different eruises in one 32-page brochure. Contact:

Eur^Cruises
303 W. 13th St., New York, NY 10014 ♦ 800-688-EURD ♦ (212) 691-2099

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

------------------------------------------ o ------------------------------ - --------

NEVVYORKE: 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

CHICAGO): 2615 W. 71st Street, Chicago, IL 60629 312-737-2110

FLORIDO): 400 70th Avė., St. PetersburgBeach, FL33706 813-367-6304

DETROITE: 24060 W.9Mile Rd., Southfield, Mi 48034 313-350-2350

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

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

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



•jvuiu/ Hills, FL, Šv. Teresės 
parapija — pensininkų parapija. 
Čia spiečiasi kelių tautybių kata
likai. Kiekvieną sekmadienį, 11 
vai., lietuviai meldžiasi sava kal
ba, nes per maždaug tuziną 
metų visada turėjome ir keletą 
pensininkų savų kunigų. Vienas 
jų — Pranas Jaraška, anksčiau šią 
parapiją net administravęs.

Paskutinius porą metų kun. 
Prano sveikata šlubavo. Akys 
buvo tiek apsilpusios, kad nebe
galėdavo skaityti mišių maldų. 
Bet, jeigu nebūdavo kur nors iš
vykęs, nė vieno sekmadienio 
mišių nepraleisdavo. Mišias au
kojant su dviem ar trim kitais ku
nigais, jo vieta būdavo kairiam 
altoriaus gale.

Sausio 12 d. jo vieta liko tuš
čia. Kun. Izidorius Gedvilą pa
skelbė: kun. Pranas sunkiai ser
ga. Jam liko gyventi gal trys 
mėnesiai. Jis išvyko ir nebegrįš. 
Melskimės už jį...

Kun. Pranas Jaraška mirė 
1992 m. vasario 26 d. North 
Brunsvvick, Nevv Jersey, nuo 
leukemijos. Palaidotas šešta
dienį, vasario 29 d. iš Šv. Jurgio 
parapijos, Philadelphijoje. Raša
nčiam neteko sužinoti, kokiose 
kapinėse.

Ieškodamas nekrologui velio
nio biografinių duomenų, šiek 
tiek gavau iš Šv. Teresės klebono 
kun. Francis Szczykutovvic- 
z’iaus, man padariusio atspaudą 
iš Pensacola-Tallahassee diece
zijos kunigų vardyno. Ten rašo
ma, kad Francis I. Jarashkagimė 
1917 spalio 23 d., Kearny, NJ. 
Kunigu įšventintas Romoj, Itali
joj, Šv. Monikos bažnyčioje,

A. A.
. DANUTĖ GUOBIENĖ,

mūsų mylima mama ir močiutė, paskutinį kartą ramiai 
užmerkė akis vasario 27 dieną Matulaičio namuose, 
Putnam, CT. Nuliūdime ir skausme liko dukra Alvyda 
ir žentas Viktoras Adomavičiai, anūkai Andrius ir Alek
sas bei kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. Giminės 
ir pažįstami prašomi pasimelsti už jos vėlę.

Elena Valiūnienė ir sūnūs:
Dominykas su šeima,
Andrius,
Julius
Saulius su šeima.

Prie šios padėkos taip pat jungiasi velionio brolis 
dr. Vytautas Valiūnas.

PADĖKA 
A. A.

DR. KĘSTUČIUI JUOZUI VALIŪNUI,
mūsų mylimam vyrui, tėvui, uošviui ir seneliui 

amžinybėn iškeliavus, nuoširdžiai dėkojame visiems, 
atsilankiusiems j atsisveikinimą — šermenų vakarę 
Frank Cambell Funeral koplyčioje. 1992 m. sausio 29.

Didžiai dėkojame ambasadoriams Anicetui Si
mučiui ir Biddle Duke už jautrius žodžius.

Mūsų visų padėka priklauso dr. Kaziui Bobeliui, 
VLIKo pirmininkui, už atsiųstą raštu užuojautą, atsi
sveikinimo vedėjo perskaitytą.

Ačiū už Algio Vedecko, velionio partijos atstovo, 
istorines mintis, pareikštas atsisveikinant.

Mūsų nuoširdi padėka priklauso ponui Uldis Gra- 
va, World Federation of Free Latvians, atskleidusiems 
velionio veiklą Baltiečių Santaikoje.

Dėkojame Tautos Fondo vardu su velioniu atsi
sveikinusiam Tarybos pirmininkui Jurgiui Valaičiui

Esame didžiai dėkingi Viešpaties Atsimainymo 
parapijos klebonui, prelatui Pranui Bulovui už gedu
lingas mišias, maldas laidotuvių namuose ir kapinėse.

Didelę padėką reiškiame velionį savo atsilankymu 
pagerbusiam Jo Ekscelencijai vyskupui Pauliui Balta
kiui, OFM, ir Pranciškonų vienuolyno viršininkui Tėvui 
Leonardui Andrlekul, OFM.

Padėka priklauso solistei Astai Krikščiūnaitei už 
Išimtinai puikų giedojimą bažnyčioje.

Reiškiame padėką karsto palydai.
Širdingai dėkojame visiems, prisiminusiems ve

lionį savo maldose bažnyčioje; užuojautas pareišku- 
siems spaudoje, radijo bangomis ir laiškais.

Ačiū už gėles, užprašytas mišias Ir aukas Tautos 
Fondui.

Dėkojame Tautos Fondo valdybos pirmininkui 
Aleksandrui Vakseliui už vadovavimą atsisveikinimui 
laidotuvių namuose.

Giliame liūdesyje likę:

MIRĖ KUN. PRANAS JARAŠKA

Kun. Pranas Jaraška

1972. Pradžios ir vidurinį mokslą 
baigęs Lietuvoje, ketverius me
tus studijavęs Romoje (Pontificia 
Universitetas Lateranensis) ir 
šešerius metus “part time" — 
Amerikoje, Seton Hali Universi- 
ty, South Orange, NJ. Akademi
niai laipsniai: B. A. iš psichologi
jos (šalut. disciplina — filosofija) 
Seton Hali U. .— 1966; teologijos 
bakalauras Laterane, Romoje — 
1972, teologijos licenciatas ten 
pat — 1973.

Pastoracinė darbuotė: klebo
no pagalbininkas Šv. Jurgio pa
rapijoje, Philadelphijoj 1973- 
1979; Arkidiecezijos tribunolo

Philadelphijoj narys 1975-1979; 
dar vikaravo beveik metus St. 
Matthew par., Virginia Beach, 
VA, 1979-80; ir beveik pusmetį 
Christ the King par., Norfolk, 
VA, abiem atvejais būdamas die
cezijų tribunolų nariu, patarėju 
vedybų reikalams. Nuo 1981 m. 
atkeltas į Pensacola provincijos 
vikariato Sunny Hills Sv. Te
resės parapiją, kur 1981-1986 
metais dirbo pastoracinį darbą ir - 
buvo administratorium. Iš Sun
ny Hills trumpam laikui buvo 
perkeltas į Pensacola St. John 
Evangelist parapiją, bet 1987 ar 
1988 metais pasitraukė į pensiją 
ir sugrįžo į pamiltą Sunny Hills 
vietovę.

Kaip žmogus, buvo paprastas 
ir geraširėi^sįešk^Bti&gąrbėą., . 
Pobūvių ;ip§Lų. oęsiękdavo vie
tos, iš kurios būtų visų matomas, 
o sėsdavosi tarp eilinių žmonių. 
Daugelio buvo vadinamas tiesiai 
Pranu, nepridedant kunigo titu
lo.

Kai šeštadienį, vasario29 d., 
vyko laidotuvės Philadelphijoj, 
dauguma Sunny Hills katalikų, 
lietuviai ir kitataučiai, už jo sielą 
meldėsi Šv. Teresės bažnytėlė
je, sklidinai perpildytoje. Gedu
lo mišias aukojo kunigai Francis 
Szczykutovvicz (klebonas), Izido- 

Ądus Gedvilą, Leonardas Mustei
kis ir diakonas M. Joseph Dealy. 
Klebonas pamoksle iškėlė velio
nio konfratro gerąsias būdo ypa
tybes ir pateikė biografinius 
bruožus, kuriuos čia pakartojau.

Vingiuotais gyvenimo kele
liais aštuntą dešimtmetį įpusėju- 
sio, bet taip staiga mus palikusio, 
Sunny Hills gyventojai ilgai ku
nigo Prano gedėsime.

Alfonsas Nakas
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Kazimierinių pusryčiai
Kovo 1 d. Sv. Petro parapijos 

salėje įvyko tradiciniai pusryčiai, 
kuriuos kasmet per Kazimieri- 
nes ruošia Lietuvos Vyčiai ir 
Skautai Vyčiai.

Dr. E. Bubnys pasidalino 
įspūdžiais apie Lietuvą, kur jis 
pernai išbuvo 11 mėnesių, 
dėstydamas finansų specialybę 
Vilniaus, Kauno Vytauto 
Didžiojo ir Technologijos Uni
versitetuose.

Nijolės Ščiukaitės koncertas

Lietuvių Piliečių Klubo salėje 
kovo 1 d. 3 vai. p. p. įvyko estra
dos dainininkės Nijolės Ščiu- zdajuosčių rodymo, 
kaitės koncertas. Susirinko arti 
150 klausytojų. Publika šiltai 
priėmė viešnią, įvertindama tiek 
pačias dainas, tiek ir jų atlikimo 
betarpiškumą ir aukštą meninį 
lygi-

Programos pabaigoje 
Ščiukaitė įteikė savo 
bičiuliui ir gerbėjui inž. Alek
sandrui Čaplikui dovaną — savo 
dainų juostelę.

Prie koncerto sėkmės pri
sidėjo Aidas Kupčinskas, darniai 
ir tiksliai vykdęs garso operato
riaus pareigas perteikiant muzi
kos'fonogramą. Koncertą rengė 
Bostono LB valdyba, pirm. B. 
Veitas, ats. M. Ziaugra.

Nijolė 
senam

Džiaugiamės Kačinsko sėkme
Bostoniečius pasiekė žinios iš

KAZIUKO MUGĖ
-J/

. (.atkelia.!* 5 psl.).. ...

vos “žemėlapis, buvo ir paki
lesnės skulptūros, daug smulkių 
papuošalų, įvairių įvairiausių 
rankdarbių. Buvo ir medaus, ir 
sūrių, lietuviškos duonos.

Judrioji publika
Apatinėje salėje žmonės pie

tavo. Jie ėjo ir ėjo, nes pietauti 
čia patogu ir nebrangu. Buvo ir 
didelis stalas su daugybe tortų ir 
kava.

Kaziuko mugė atneša kažkokį 
džiaugsmą, kad štai daug jauni
mo, daug judrios aplinkos ir 
daug pažįstamų. Daug buvo iš 
Lietuvos. Ir dar vienas džiaugs
mas: per Kaziuko mugę jau kark
lų, gluosnių, klevų pumpurai to
kie dideli, kaip pirštų galai. 
Medžio šakos veržte veržiasi į vi
ršų ir šaukiasi pavasario. Ir tie 
medžio pumpurai įsijungė į Ka
ziuko mugę, ir išstatyti vazose, 
kaip dekoratyvūs papuošimai, 
bylojo, kad pavasaris čia pat.

(pj.y

South Boston j 
,Savings Bank*
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Lietuvos, kad vasario 17 d. Me
nininkų Rūmuose Vilniuje 
įvyko iškilmingas Lietuvos na
cionalinės premijos įteikimas 
1991 metų laureatams, kurių tar
pe buvo ir komp. Jeronimas 
Kačinskas, iš Bostono.

Po Vytauto Landsbergio ir 
Dariaus Kuolio sveikinimo kal
bų, komp. Kačinskas padėkojo 
už aukštą jo kūrybos įvertinimą.

Vilniaus styginis kvartetas lau
reato garbei atliko vieną jo nau
jausių kūrinių.

Dvi stambios aukos
Vasario 16 d. Bostono “Lietu

vos Vaikų Globa” gavo dvi stam
bias aukas. Pirmoji, $1059 suma 
buvo įteikta Providence, RI, Šv. 
Kazimiero parapijos minėtos or
ganizacijos vicepirm. Marijai 
Tovares-Ashmanskas ir Redai 
Veitienei, po jų paskaitos ir vai-

Antrąją, $5000 auką įteikė 
Vincentas ir Alvydas Kazakaičiai 
Lietuvių Piliečių Klubo salėje 
Vasario 16 minėjimo metu.

“Globos” valdyba reiškia 
padėką šiems dosniems aukoto
jams ir visiems jos rėmėjams.

Užgavėnių renginys

Lituanistinėje mokykloje va
sario 29 d. vyko Užgavėnių kau
kių ir blynų balius. Jaunesnių 
klasių moksleiviai dalyvavo su 
pačių padarytomis kaukėmis, 
linksmai stebėjo Kanapinio (Š. 
Krukonis) ir Lašininio (A. 
Krašas) rungtynes, ratelyje šoko 
“Kleckų" šokį.

Tradicijos atgaivinimui vado
vavo Aldona Lingertaitienė, 
liaudies melodijas grojo Aidas 
Kupčinskas (armonika) ir Kęstu
tis Kveraga (smuikas). Tėvų ko
mitetas visus pavaišino karštais 
blynais ir pyragais.

DĖMESIO!
TAUPA — Lietuvių Federalinė Kredito Unija 

ieško REIKALŲ VEDĖJO-OS.
Reikia patirties bankų tarnyboje, kredito unijose arba 

kitose bankinėse institucijose. Būtina laisvai vartoti lietuvių 
ir anglų kalbas bei reikėtų apsigyventi Bostono apylinkėje.

Prašome besidominčius atsiųsti savo resumė ir nurodyti 
pageidaujamą algą sekančiu adresu:

TAUPA Lithuanian FCU
P.O. Box 95
So. Boston, MA 02127

N O T I C E 
TAUPA Lithuanian Federal Credit Union 

is searching for

OFFICE MANAGER
This position requires previous banking, credit union and/ 
or financial background. Mušt be fluent in English and Lith 
uanian. Mušt relocate to Boston.

Please send resumė and salary requirements to/ 
Search Committee
TAUPA Lithuanian FCU 
P. O. Box 95 
So. Boston, MA 02127 
No phone calls, please

įDOMI KELIONĖ į 
LIETUVĄ IR NORVEGIJĄ 

1992 m. gegužės 11-25 dienomis 
15 dienų kelionė:

4 dienos Vilniuje, 2 dienos Kaune, 1 diena Šiauliuose, 
3 dienos Palangoje, 3 dienos Bergen, Norvegijoje. 

Kelionės kaina $2,489.00.
Keleivius lydės kun. Jonas Rikteraitis, Šv. Andriejaus 

parapijos klebonas, Nevv Britain, CT;
kun. Pranciškus Karvelis, Šv. Juozapo parapijos klebonas, 

VVaterbury, CT; ir "Baltic Tours" palydovas.
Išvykstama ir grįžtama per Nevvarko aerodromą, 

naudojama Scandinavian Airlines.
Depozitą ($300.00)

Rev. John Rikteraitis 
St. Andrevv's Church 
P O. Box 515 
Nevv Britain, CT 06050 
Tel. (203) 224-0341

Asmeniška parama 
Lietuvai

Greta nemažų aukų išeivijos 
ir Lietuvos organizacijoms, kaip 
Caritas ar Lietuvos ambasados, 
bostoniečiai A. ir V. G. yra pa
siuntę daugybę siuntinių — ne 
tik savo giminėms, bet ir ne
pažįstamiems. Jų siuntinius yra 
gavę rezistentai Antanina Gar
mutė, Gintaras Iešmantas, Pe
tras Plumpa, Vladas Lapienis, 
ministras Juozas Urbšys ir kt.

1989 m. tiedu dosnūs šelpėjai 
pasiuntė 220 siuntinių už $5800, 
1990 m. — 183 siuntinius už 
$5300 ir 1991 m. — 80 siuntinių 
už $7020. Asmeniškoji šalpa 
tęsiama ir bus reikalinga Lietu
vos žmonėms dar šiais ir ateina
nčiais metais.

L. Ž.

RENGINIAI

Kovo 22 d., sekmadienį, 12 
vai. dienos Šv. Petro parapijos 
salėje, So. Bostone, įvyks LB 
Bostono apylinkės susirinkimas 
Mišios bus aukojamos už miru
sius LB Bostono apylinkės na
rius. Kavutę ruošia apylinkės 
valdyba.

Kovo 29 d., sekmadienį, 3 vai. 
p. p. First & Second Church Bo
stone, 66 Marlborough St., įvyks 
II-asis (estų) Pabaltiečių serijos 
koncertas, kurį atliks Avo Kit- 
task (baritonas) ir Charles Kip- 
per (pianistas).

Balandžio 5 d., sekmadienį, 
tuo pat laiku toj pačioj salėj, kon
certuos latvių pianistų duetas 
Arianna Goldina ir Remy Loum- 
brozo. Šiuo koncertu Naujosios 
Anglijos Amerikos Pabaltiečių 
Draugija (Baltic American Soci- 
ety of Nevv Engiand, Ine.) 
užskleidžia 33-ąjį 1991-1992 
metų koncertinį sezoną. Naujam 
sezonui DraugiJds'prirmirriTfkeiš
rinkta Irena Vėitiėnė.

rezervacijas priima: 
Rev. Francis Karvelis 
St. Joseph's Church 
46 Congress Street

' Waterbury, CT 06708 
Tel. (203) 754-1557

Baltic Tours 
77 Oak Street, Suite 4 
Nevvton, MA 02164 
Tel. (617) 965-8080
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DARBININKAS BBC PASIKALBĖJIMAS SU LANDSBERGIU

Naštų t ė Umbrazaitė “Darbi- programoje. Pasikalbėjimą su

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

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

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

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

Kultūros Židinyje šį savait
galį: kovo 22 d., sekmadienį, 3 
vai. popiet, dail. V. K. Jonyno 
85 metų silkakties proga pager
bimas mažojoje K. Židinio 
salėje. Rengia Nevv Yorko Lietu
vių dailininkų sąjunga.

Pasaulio Katalikių Moterų 
Unijos valdybos suvažiavimas 
vyksta Šveicarijoje. Iš New Yor
ko suvažiavime dalyvauja dr. Al
dona Janačienė, kuri vadovauja 
žmogaus teisių komisijai. Posė
džiai tęsis tris savaites.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
iš Lietuvos grįžo kovo 12 vėlų 
vakarą. Drauge su juo grįžo ir 
Tėv. Jonas Bacevičius, OFM, 
kuris kovo 13 d. išvyko į Kenne- 
bunkporto pranciškonų vienuo
lyną.

Susitikimą su Sės. Albina Pa
jarskaite, Lietuvos Caritas fede
racijos generaline sekretore, 
rengia Nevv Yorko Lietuvių Ka
talikių Moterų Kultūros Draugi
ja kovo 22 d., sekmadienį, apie 
12 vai. dienos (tuoj po sumos) 
Apreiškimo parapijos salėje, 
Brooklyn, NY. Sės. Pajarskaitė 
pateiks trumpą pranešimą apie 
Caritas dabartinę veiklą, bus 
progos ir klausimams. Visuo
menė kviečiama dalyvauti.

Antanas Mičiulis, sunkiai 
sirgęs paskutiniu laiku, mirė 
kovo 14 d., šeštadienio vėlų va
karą, Šv. Juozapo ligoninėje. Jis 
buvo Kultūros Židinio valdybos 
pirmininkas, atsidėjęs rūpinosi 
Židiniu. Pagal profesiją buvo 
elektrikas, dirbęs įvairiuose sta
tybos projektuose. Plačiau bus 
kitame “Darbininko” numeryje.

Baisiojo birželio trėmimai 
bus paminėti birželio 14 d., sek
madienį, Kultūros Židinyje. 
Programą atliks Bostono etno
grafinis ansamblis Sodauto

Vasario 16-os šventę minint Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
centre kovo 1 d. ir kalbant apie JAV ambasados įsteigimą 
Vilniuje, pagerbta 99 kuopos narė Bronė Rimienė (viduryje). 
Kairėje SLA sekretorė Genovaitė Meiliūnienė, dešinėje — 
Liucija Kašiubaitė-Paknienė, 99 kuopos pirm., svečiams pri
stačiusi New Yorke augusio būsimo JAV diplomato motiną. 
Jos sūnus Algis nuo kovo vidurio pradėjo eiti Vilniuje amba
sados I sekretoriaus pareigas. Nuotr. Salomėjos Narkėliūnaitės.

KONCERTAS 
LIETUVIŲ LIAUDIES DAINŲ KVARTETAS 

Dalyvauja:
Brigita Kasinskienė, Juozas Kasinskas, 

Bronius Krokys, Rasa Krokytė

Apreiškimo par. salėje 1992 kovo - March 29 d., sekmadienį, 
Koncertas 1:00 vai., vaišės - baras 12 vai.

Auka 8.00 dol. 

Rengia
LIETUVOS VYČIŲ 41 KUOPA

Nijolės Ščiukaitės, estradinės 
dainininkės, koncertas įvyko 
kovo 14 d. Kultūros Židinyje. 
Rengė LB Queens apylinkė. 
Koncertas vyko jaukiai išpuošto
je salėje. Apie jį plačiau kitame 
“Darbininko” numeryje.

Lietuvos Vyčių 41 kuopa, vei
kianti Apreiškimo parapijoje, 
kovo 29 d., sekmadienį, rengia 
koncertą, kurio programą atliks 
lietuvių liaudies dainų kvartetas 
iš Philadelphijos. Tą kvartetą su
daro: Brigita Kasinskienė, Juo
zas Kasinskas, Bronius Krokys, 
Rasa Krokytė. Koncerto pradžia 
1 vai. Po 12 vai. iki koncerto bus 
vaišės. Įėjimo auka 8 dol.

Vytautas Labūnaitis, žurna
listas iš Vilniaus, “Darbininkui” 
parašė išsamų straipsnį — pasi
kalbėjimą lietuvių kalbos reika
lais, kaip dabar lietuvių kalbą 
žaloja laikraščiai, radijas, televi
zija. Straipsnį netrukus spaus
dinsime “Darbininke”.

Iš Metropolitan operos rūmų 
kovo 21 d., šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Wolf- 
gang Amadeus Mozart opera 
“Le Nozze di Figaro”. Pagrindi
niai solistai: Frederica von Sta- 
de, Thomas Hampson, Feruccio 
Furlanetto. Diriguoja James Le
vine. Ateinantį šeštadienį, kovo 
28 d., bus transliuojama R. Wa- 
gner opera “Parcifal”.

“Graudūs verksmai” giedami 
kiekvieną sekmadienį Apreiški
mo parapijos bažnyčioje. Gieda
ma prieš sumą, pradedama 10:30 
v.r. Gieda choras ir bažnyčios 
lankytojai.

Dail. Albinas Elskus yra iš
vykęs į Italiją, kur pagal jo pro
jektus yra atliekamos didelės 
mozaikos. 

ninkui” pranešė, kad ji kalbėjusi 
su British Broadcasting Corp. 
redaktoriumi Londone ir paty
rusi, jog kovo 22 d., sekmadienį, 
9 vai. ryte New Yorko laiku BBC 
transliuos savo programą ‘Tt’s 
Your World”.

Šią visą valandą trunkančią 
programą BBC skiria Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkui Vytautui Landsbergiui. 
Iš viso pasaulio žmonės galės 
telefonu pateikti Landsbergiui 
klausimus lietuviškai ar angliš
kai, ir jis jiems atsakys.

Suprantama, kad klausėjus 
parinks ir sujungs telefonu BBC.

Šis tarptautinis “pasikalbėji
mas” su Landsbergiu yra jau 
penktas iš eilės BBC savaitinėje

SVEČIAMS LIETUVOS
Du pranciškonai iš Lietuvos 

— T. Sigitas Jurčys ir T. Astijus 
Kungys — kovo 17 d. atskrido į 
New Yorką ir sustojo Brooklyno 
pranciškonų vienuolyne. Iš čia 
jie keliaus į Kennebunkportą ir 
ten, kaip Lietuvos pranciškonų 
atstovai, kovo 24-25 d. dalyvaus 
vykstančiuose posėdžiuose. Į 
posėdžius atvyksta ir pranciško
nų generalinio vyresniojo atsto
vas Tėv. VVilliam Gulas. ‘ Posė
džiuose bus svarstomi Lietuvos 
ir išeivijos pranciškonų jungi
mosi ir galimai glaudesnio bend
ravimo reikalai.

SKAUTŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

i

Gegužės 23-25 dienomis, Vai
nikų dienos savaitgalį, gražioje 
Dainavos stovyklavietėje Michi- 
gane, rengiamas suvažiavimas.

Suvažiavimą organizuoja" skau- 
tininkių, skautininkų ir židi- 
niečių skyrių vedėjai. Taip pat 
kviečiami dalyvauti ir Akademi
nio skautų sąjūdžio nariai. Tuo 
pačiu metu ten pat vyks ir vyre
sniųjų skaučių, skautų vyčių, 
gintarių, jūrų budžių ir prityru
sių skautų bei skaučių suvažiavi
mas.

Bus svarstomi įvairūs klausi
mai, skaitomos įdomios paskai
tos, vyks skautiški žaidimai bei 
linksmavakariai.

Čia bus aptariami 1993 m. ju
biliejinės skautų stovykloš reika
lai. Laukiame visų patarimų, 
pasiūlymų, naujų įdėjų.Visa tai 
pagerins skautijos veiklą.

Suvažiavimo tema “Su meile 
į ateitį”. Tegu tą savaitgalį visi 
keliai veda į Dainavos stovykla
vietę.

Norintieji gauti daugiau infor
macijų kreipiasi į savo šakų sky
rių vedėjus arba į v. s. Vidą Jan
kauskienę, 84-14 89 St., Wood- 
haven, NY 11421, tel. 718 849- 
2260. Budėkime! Ir iki malonaus 
pasimatymo Dainavoje!

V.J.
Reikalinga šeimininkė-namų 

prižiūrėtoja padėti seniems 
žmonėms. Ieškoma lietuvaitė 
mergina, arba našlė, arba mote
ris su maža mergaite. Galėtų gy
venti kartu ir prižiūrėti vyresnio 
amžiaus žmones ir jų namus, 
slaugyti “Senior Citizens”. Gali 
kreiptis gyvenančios Amerikoje, 
Kanadoje, Lietuvoje ir kitur. 
Kreiptis: Joseph Lugan, c/o John 
Convvood. P. O. Box 21270, Ja- 
maica, NY 11421. USA.

KARGO J LIETUVĄ BE 
MUITO! Siunčiame SAS oro li
nija į Rygą. Siuntinius atsiimti 
Rygos muitinėje. Minimumas 
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.75 
už svarą. Galima siųsti naujus ir 
dėvėtus drabužius, batus, me
džiagas, maistą bei nerecepti
nius vaistus. Kreiptis į G. T. IN
TERNATIONAL, 9525 So. 79th 
Avenue, Hickory Hills, IL 
60457. Tel. 708 430-7334. 

žymiaisiais Rytų Europos lyde
riais BBC pradėjo nuo Rusijos, 
po to sekė Lenkija, Čekoslovaki
ja ir Rumunija, o dabar Lietuva. 
Sekančią savaitę bus Vengrija.

Šio sekmadienio pasikalbėji
mas su Landsbergiu bus girdi
mas trumpomis bangomis 
15260, 11775 ir 9515 KHZ. Su
redaguotas pasikalbėjimas, kuris 
truks pusę valandos, bus tran
sliuojamas kovo 23 d., pirma
dienį, 1:30 vai. ryto ir 5:00 vai. 
iš ryto šiom bangom: 15220, 
9515 ir 5965 KHZ.

A. a. Jonui Pašukoniui mirus, 
vietoje gėlių prie jo karsto, 
Bronė ir Bronius Oniūnai ir An
tanina Reivitienė “Darbininko” 
spaudai paremti paaukojo 50 
dol. Leidėjai už auką nuoširdžiai 
dėkoja.

Lietuvos operos solistų kon
certas įvyksta kovo 21 d., šešta
dienį, 5:30 v.v. Weill Recital 
Hali, prie Camegie salės, 57 St. 
ir 7 Avė. Manhattane. Programą 
atliks: Irena Milkevičiūtė, sopra
nas, Vaclovas Daunoras, bosas, 
pianu palydi Robertas Bekionis. 
Koncertą rengia Lietuvių Fon
das, minėdamas savo veiklos 30 
metų sukaktį.

Dr. Vidas Kleinas, tarptauti
niams ekonominiams ryšiams 
ministerijos pareigūnas, yra at
vykęs iš Vilniaus į New Yorką. 
Jj iškvietė Jungtinių Tautų komi
tetas, kuris svarsto pagalbą įvai
riems kraštams. Jungtinės Tau
tos nori susipažinti su padėtimi, 
kokios pagalbos reikia Lietuvai. 
Jam kelionės išlaidas ir dviejų sa
vaičių viešbutį sumoka Jung
tinės Tautos. Jis yra humanita
rinės ir techninės programos de
partamento direktorius. Kilimo 
žemaitis, buvęs statybos inžinie
rius, paskui baigęs specialias 
tarptautinės ekonomikos studi
jas. Būdamas New Yorke, 
aplankė Lietuvos atstovybę prie 
Jungtinių Tautų ir ambasadorių 
Anicetą Simutį, taip pat susitiko 
ir keletą lietuvių. Į Lietuvą 
grįžta šios savaitės gale

Anna E. Visbara, gimusi 1917 
m. spalio 20 d. Philadelphijoje, 
PA, gyvenusi Cambria Heights, 
NY, mirė kovo 12 d. savo na
muose. Pašarvota buvo M. Sha- 
lins laidojimo koplyčioje ir buvo 
gausiai lankoma giminių bei 
draugų. Atsisveikinimas įvyko 
kovo 13 d., penktadienį. Šešta
dienį jos palaikai sudeginti 
Fresh Pond krematoriume. Liko 
vyras Vytautas, duktė Leoną su 
šeima, dvi seserys su šeimomis 
ir kiti giminės.

Aušros Vartų parapijos salėje 
Manhattano LB apylinkės valdy
ba buvo surengusi pobūvį Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
proga. Pobūvis buvo vasario 15 
d. Dalyvavo didelis būrys jauni
mo.

Ieškoma biuro vedėjas arba 
vedėja BATUN-UBA (United 
Baltic Appeal) įstaigai. Kandida
tai turi laisvai naudoti anglų kal
bą, sugebėti naudotis kompiute
riu (Makintash), pažinti Pabalti
jo situaciją ir istoriją. Teirautis 
telef. 212 367-8802.

Atostogos saulėtoje Floridoje.
Kambarys ir prausykla, vėsini
mas, apšildomas baseinas, pu
sryčiai — savaitei 200 dol. Mie
gamas kambarys, bendra prau
sykla — savaitei 150 dol. Arti
parduotuvių ir pajūrio. Skam
binti arba rašyti A. Zupko, 5886 
GuestCourt, North Port Myers, 
FL 33903, USA. Telef. 813 656- 
5886. (sk.)

ROMAS PŪKŠTYS vyksta į 
Lietuvą kovo gale. Pinigai per
vedami doleriais prieš Šv. Vely
kas. Atsiskaitymas iki kovo 23 d. 
TRANSPAK, 2638 W. 69th St., 
Chicago, IL 60629. 312 436- 
7772. V

Solistas Vaclovas Daunoras ir pianistas Robertas Bekionis su 
soliste Irena Milkevičiūte atliks Lietuvių Fondo koncerto pro
gramą kovo 21 d., šeštadienį, 5:30 vai. popięt Weill Recital 
Hali, Manhattane, NY.

AUKOS BALFUl

Baltui New Yorko apylinkėse 
1991 metais aukojo (sąrašo tęsi
nys iš 1991 m. lapkričio 15 d.):

§450 — “Perkūno” choras per 
A. Česnavičių.

Po $100 — E. Barnet, dr. J. 
Budzeika, M. Jatulis.

Po $50 — V. ir L. Milukai, A. 
ir R. Česnavičiai, J. Bortke- 
vičius, N. Mazalaitė-Gabienė, 
A. Dičmonas.

Po $35 — A. Mažeika, P. ir 
M. Palys.

Po $30 — R. Jauniškis, G. Ra
jeckas, L. Žitkevičius, K. Cerke- 
liūnas.

Po $25 — V. Maželis, K. Mi
tinąs, O. Barauskienė, J. Boty- 
rius, K. Butkus, dr. R. Saldai- 
tienė-Čiurlienė, A. ir S. Diržys, 
M. Jusėnienė, A. Elskus, V. ir 
J. Gruodžiai, A. ir A. Grig. J. 
Janušas, B. Jankauskienė. W. 
Klosis, J. Kregždienė, Lietuvių 
Katalikių Moterų Dr-ja, E. Ra
stenienė, S. Šližienė, A ir I. Vak- 
seliai, L. Vaitkevičius, dr. O. 
Vilpišauskienė, K. Norvilą, S. 
Skobeikienė, Nevv Yorko šaulių 
kuopa, dr. K. Keblys, V. Padva- 
rietis, A. ir J. Simučiai, J.ir E. 
Pažemėnai, J. Vazbys, A. ir V. 
Jankauskai, F. Ignaitienė, A. ir 
J. Norton, Lietuvos Vyčių Mas- 
petho 110 kuopa.

Po $20 — E. Minkūnienė, J. 
Matiukas, N. Michura, J. Matu
laitienė, G. Leonienė, A. Alyta, 
V. Butkys, L. ir E. Dovydėnai, 
L. Gudelienė, E. Karpus, A. 
Ruzgas, D. Uzas, E. Barčiaus- 
kienė, J. Kiznis, J. Juodis.

$16 — K. Graudienė.
Po $15 — E. Daidynas, K.Jo

nynas, E. Merkelis, A. Lukoše
vičius.

Po $10 — V. Morkūnas, O. ir 
B. Mačiūnai, S. Lukas, A. 
Baltch, V. Birutis, M. Brakas,

J. Shatas, Waterbury, CT., 
prie prenumeratos mokesčio 
pridėjo 50dol. auką Darbininkui 
palaikyti. Nuoširdžiai dėkojame.

Vilniuje parduodama mašina 
VAZ Modelis 06, taip pat iš
mokėtas kooperatinis garažas ir 
sodas. Kreiptis: 718 837-9386.

Du kvalifikuoti statybininkai 
lietuviai, nebrangiai galį atlikti 
įvairius statybos bei apdailos 
darbus, yra susipažinę su JAV 
elektros kodu bei įvairaus sti
liaus dažymo darbais. Telef. 718 
386-1635. Klausti Broniaus arba 
Fęlikso. (sk.)

A. Dėdinas, V. ir M. Žukauskai,
A. Žukienė, dr. V. Vygantas, dr. 
E. Vilčinskienė, V. ir R. 
Blažaičiai, L. Jankauskaitė, S. 
Kulienė, A. Baltch-Gravrogas, 
K. Matuzas, O. Jasinskienė.

$7 — B. Babušis.
Po $5 — V. ir R. Kondrotai,

B. . Ashenbergas, R. Labutis.
Skyriaus valdyba dėkinga vi

siems, aukojusiems šalpai. Į cen
trą Chicagoje pasiųsta $4,800. 
Aukos tebepriimamos. Vėliau 
gautos aukos bus jungiamos prie 
ateinančių metų vajaus. Aukos 
siunčiamos adresu: United Lith- 
uanian Relief Fund, P. O. Box 
81, Woodhaven, NY 11421.

LB OUEENS 

APYLINKĖS

VALDYBA PRIMENA

Pagal LB Chartą, paskelbtą 
1949 m. birželio 14 d., visi esa
me LB nariai ir visi dalyvaujame 
LB veikloje. LB gyvastingumo 
rodiklis yra LB apylinkė. Čia 
prasideda bendroji jungtis — čia 
pajuntamas LB pulsas. Papras
čiausias būdas visiems aktyviai 
LB dalyvauti yra metinis tauti
nio solidarumo (TS) įnašas. Jį 
užsimokėjęs esi aktyvus LB na
rys.

TS įnašą nustato LB Taryba. 
Šeima moka 5 dol., pavienis 
asmuo moka 3 dol., pensininkas 
bent 1 dol.

Išrinktas TS įnašas paskirsto
mas šitaip: 10% PLB valdybai, 
35% LB Krašto valdybai, 20% 
apygardos valdybai ir 35% lieka 
apylinkės valdybai. To įnašo iš
rinkimas yra sunkiausias iždinin
ko darbas. Aplankyti kiekvieną 
apylinkės lietuvį — neįmanoma; 
pasiųsti paraginimą paštu — per 
brangu. Todėl apylinkės valdyba 
nuoširdžiai prašo visus savo apy
linkės lietuvius pasiųsti ar asme
niškai įteikti savo įnašą apylinkės 
iždininkei Adelei Bagdonienei, 
85-10 87 St., Woodhaven, NY 
11421.

MAISTAS ŠV. VELYKOMS 
pristatomas į namus Lietuvoje. 
Virš .55 SVARŲ: dešros, sūris, 
aliejus, kava, cukrus, vaisiai ir 
kt., $85. 22 SVARAI vien tik 
mėsos gaminių, $85. 11 SVARŲ 
dešrų, 6 dėžutės amerikietiškos 
kavos, $58. Prie visų siuntinių 
galima pridėti aspirino ir vitami
nų. TRANSPAK, 2638 W. 69th 
St., Chicago, IL 60629,312-436- 
7772.


