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VAKARAS APIE LIETUVĄ JUNGTINĖSE TAUTOSESavaitės 
įvykiai

Daugiau kaip 370,000 Kam- 
bodijos pabėgėlių, gyvenusių 
Tailando pasienio stovyklose, 
pereitą savaitę pradėjo grįžti 
namo. Daugeliui tai bus pirmoji 
kelionė nuo to laiko, kai prieš 13 
metų ten Vietnamas sudarė re
voliucinę vyriausybę. Pabėgėliai 
grąžinami Jungtinių Tautų auto
busais. Bet organizacijos tarnau
tojai, kurie tvarko tuos pabėgė
lius, baiminasi, kad iš vieno var
go tie žmonės pateks į kitą — 
Kambodijoje dabar pilna minų, 
stoka butų ir maisto, dar kalba
ma ir apie nenustojusias tarp 
savęs kariauti puses — Kambo
džos režimo kariuomenės ir Ki
nijos remiamų Khmer Rouge 
partizanų.

Francisco Garmendia, dar ki
taip žinomas Artapalo vardu, ba
skų partizanų vadas, pateko į 
prancūzų policijos rankas su 
dviem savo padėjėjais. Jį jau 
norėta suimti nuo to laiko, kai ta 
partizanų grupė pasiskelbė, jog 
organizuosianti teroro veiksmus 
Ispanijoj per olimpines žaidynes 
Barcelonoje. Jie taip pat žadėjo 
blokuoti ir Pasaulinę Parodą, 
kuri Seville mieste prasideda už 
poros savaičių. Baskai tais veik
smais nori atkreipti pasaulio 
dėmesį į savo separatistinę kovą 
Ispanijoje.

Raiher Eppelman vadovaus 
Vokietijoje sudaromai komisijai, 
kuriai pavesta ištirti būdus, kaip 
Rytinėje Vokietijoje prieita prie 
represinio režimo sudarymo. 
Eppelman yra žymus Rytinės 
Vokietijos disidentas. Komisijo
je bus 16 parlamento narių ir 11 
privačių asmenų. Pranešimas 
turės būti parengtas ligi 1994 m.

Saudi Arabijos karalius Fahd 
spaudai suteiktame intervievv 
pareiškė, kad nebus laisvų rinki
mų jo valdomoje šalyje. Anot jo, 
Vakarų stiliaus demokratija nėra 
tinkama Persijos įlankos tradi
cinėms arabų bendruomenėms. 
Islamas, jis sako, esanti vienin
telė Saudi Arabijai tinkama ideo
logija, bet, nepaisant to, jis 
priešingas musulmonų funda
mentalistams. Šitokie pareiški
mai atšaldė krašte esančių libe
ralų viltis susilaukti daugiau 
asmeninių ir politinių laisvių.

Vokietijos vyriausybė sulaikė 
ginklų tiekimą Turkijai, ligi 
paaiškės, ar turkai nenaudoja jų 
prieš sukilusius kurdus. Kurdai 
tuo tarpu pasiryžę kovoti už savo 
teises nemažiau, kaip kurdai Ira
ke.

Izraelis labai susijaudino dėl 
to, kad Vokietijos kancleris Kohl 
susitiko su Austrijos prezidentu 
Kurt Waldbeim. Baimindamiesi 
Vokietijoje stiprėjančio antise
mitizmo, Izraelio politinių parti
jų vadai pavadino Izraelio įžeidi
mu ir kanclerio Kohl atsikirtimą, 
kad jam niekas negali pasakyti 
su kuo jis turi susitikti.

Indijoje, kur gyventojo me
tinės pajamos vidutiniškai siekia 
$350, pradėjo stiprintis daug 
užsienio firmų, tarp jų ir Coca- 
Cola, Pepsi-Cola, IBM, General 
Motors ir Kellogg. Užsienio in
vestitorių įsileidimas į šalį, ku
rioje gyvena 850 milijonų žmo
nių, laikomas didžiuliu šalies 
ekonomijos performavimu iš sta
gnacijos, kuri ten atsirado nuo 
pat Indijos nepriklausomybės at
gavimo 1947 m.

KĘSTUTIS K. MIKLAS 
“Darbininko” specialus 

korespondentas 
Jungtinėse Tautose

Trečiadienį, kovo 18 
Brown Universiteto Klubas New 
Yorke surengė vakarą apie Lie
tuvą. Jis įvyko Jungtinių Tautų 
rūmuose, šeštoje posėdžių salė
je. Prasidėjo 7 vai. vakaro ir 
užsitęsė virš dviejų valandų. Ši 
posėdžių salė nedidukė — tik 
apie 100 vietų, ir buvo perpildy
ta. Publikoje matėsi ir daug lie
tuvių visuomenininkų bei spau
dos atstovų. Prie prelegentų sta
lų sėdėjo ir Lietuvos ambasado
rius prie JT Anicetas Simutis.

Šiam reto pobūdžio vakarui 
vadovavo to klubo prezidentas 
Robert E. Elson. Atidaromaja
me žodyje jis trumpais bruožais 
nušvietė šio vakaro tikslą ir pri
statė Lietuvos ambasadorių JAV 
Stasį Lozoraitį, neseniai 
sugrįžusį iš po vieno mėnesio 
viešnagės Lietuvoje, kviesda
mas jį papasakoti apie dabartinę 
padėtį savo krašto, kurį 
aplankė po daugiau kaip 
metų.

jis
50

Amb. Lozoraičio kalba
Ambasadorius sklandžia anglų 

kalba išsamiai apžvelgė atsiku
riančios Lietuvos pagrindines 
problemas tiek politinėje, tiek 
ekonominėje .plotmėje. Santy
kiuose su kaimynais iš Rytų, jis 
pastebėjo, kad Rusijos politika 
Lietuvos atžvilgiu jau nebe tokia 
šilta —ji keičiasi. Ir tai ryšku iš 
prekybinių pasitarimų produktų 
mainų ar sovietinės kariuo
menės atitraukimo klausimais. 
Gudija taip pat reiškia kai kurių 
pretenzijų dėl sienų su Lietuva. 
Tačiau Lietuva to nekelia. JAV 
valstybės sekretoriui Bakeriui 
besilankant • Lietuvoj, buvo pa
reikšta, kad Lietuva šių dienų 
sienomis esanti patenkinta.

Nepaisant besitęsiančių kivir
čų su lenkų mažuma Lietuvoje, 
su pačia Lenkija santykiai yra 
geri. Lietuvos lenkai turi pilnas 
teises visose srityse. Jų niekas 
neskriaudžia. Jie turi savo spau
dą be jokios cenzūros, savo kalba 
pradžios mokyklas ir gimnazijas. 
Jie dar nori ir savo universiteto. 
Deja, jų yra per maža tokiam 
universitetui įkurti ir jį išlaikyti.

Kalbėdamas apie dabartinę 
ekonominę padėtį, ambasado
rius ryškino reikalingumą, kad 
užsienis daugiau kreiptų dėmesį 
su savo pagalba Lietuvai. Pinigų 
Lietuvai nereikia. Jai reikia 
užsienio investicijų, technologi
jos ir konkrečių patarimų, kad 
esančioji Lietuvos pramonė 
galėtų greičiau persiorientuoti į 
komercinę gamybą,ne tik savo 
rinką, bet ir užsienį patenkinti, 
ir tuo užsidirbti pinigų. Dėl in
vesticijų jis pataria užsie
niečiams tartis tiesiog su egzis- 
tuojančiom įmonėm ar su asme
nimis, jau dirbančiais suprivati
zuotoje pramonėje ar prekyboje. 
Tas kelias yra pats efektingiau
sias ir greičiausias.

Dėl privatizacijos Lietuva turi 
daug problemų, bet ji palaips
niui didėja. Užsienis čia žemės 
kol kas dar negali pirkti, bet ją 
gali išsinuomoti 99 metams. Ir 
tai neturėtų juos atbaidyti nuo 
investavimo Lietuvoj. Kaip pa
vyzdį, jis nurodė Šveicariją, kuri 
taip pat žemės užsieniečiams ne
parduoda, o investuoti į ją niekas 
nebijo.

d.,

Lietuva — 
Jungtinėse Tautose

Po ambasadoriaus Lozoraičio 
kalbos, buvo pristatyta Gintė 
Damušytė, Lietuvos ambasados 
prie JT patarėja. Ji papasakojo 
apie ambasados veiklą ir atliktus 
darbus Jungtinėse Tautose, ypač 
dirbant įvairiuose jų komitetuo
se. ■

Gan plačiai ji išryškino pastan
gas penktajame komitete, svars
tančiam JT biudžetą, dėl suma
žinimo Lietuvai užkrauto na
rystės mokesčio Jungtinėm Tau
tom. Lietuva ir kiti Pabaltijo 
kraštai protestavo dėl šio mo
kesčio apskaičiavimo, naudojan
tis senojo sovietinio rublio neeg
zistuojančia verte. Buvo 
laimėta. Tas reikalas atiduotas 
tolimesnėm studijom ir bus 
išspręstas dar šių metų birželio 
mėnesį. Buvo paminėta, kad 
Lietuva, taip pat Latvija ir Esti
ja, jau įmokėjo po $5,000 kaip 
simbolinį įnašą už narystę Jung
tinėse Tautose.

Gamtos apsauga
Šia tema kalbėti buvo pa

kviestas dr. Rimvydas Andrikis, 
šiuo metu atvykęs iš Lietuvos 
dalyvauti JT pasitarimuose 
aplinkos apsaugos klausimais. Jis 
kalbėjo lietuviškai, Dariui 
Sužiedėliui verčiant į anglų kal
bą.

Dr.- Andrikis palietė daug

Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirm. Vytautas Landsbergis, krašto apsaugos minist
ras Audrius Butkevičius, AT vicepirm. Kazys Motieka ir kiti pareigūnai apžiūri Lietuvos 
kariuomenės rikiuotę prie parlamento rūmų 1992 m. kovo 11d. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

TAIKLUSIS SAULYS
Tokių pasakojimų apie tai, 

kas nutiko tuos, kurie labai uo
liai naikino kryžius, yra užrašy
tas ne vienas. Sis pasakojimas 
yra paimtas iš Lietuvoje 
leidžiamo Lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių sąjungos laik
raščio Tremtinys, 1991 spalio 28 
d., nr. 20 d. (Red.) 

“Taiklusis” šaulys
Vokiečiams okupavus Lietu

vą, Žaiginio policininkas Anta
nas Lušas 1943 m. vasarą važiavo 
namo iš Šiluvos. Likus gal porai 
kilometrų iki miestelio, iš miško 
į jį pasipylė serija šūvių. Mat ta
rybiniai partizanai jau buvo 
pradėję smarkiai veikti.

Arklys pasibaidė ir nešė kiek 
įkabindamas sužeistąjį. Kelyje 
jis iškrito iš vežimo, ir žmona jį

gamtos taršos problemų Lietu
voje. Sovietinė pramonė niekad 
nekreipė į tai dėmesio. Dabar
tinė pramonė taip pat mažai tuo 
rūpinasi. Lietuvos upės, ežerai, 
net ir Baltija per centralizuotą 
kanalizaciją Nemunu yra baisiai 
užterštos. Jų tolimesnio teršimo 
sustabdymas, kas jau užteršta iš- 
valymasypareikalaus ne tik daug 
laiko ir lėšų, taip pat pastangų, 
net ir griežtų priemonių. Žino
ma, reikės pagalbos ir iš užsie
nio, kuris į tai yra jau atkreipęs 
dėmesį. Pavyzdys yra Danija, 
jau atėjusi į pagalbą.

Anot Andrikio, daug taršos 
daro automobiliai ir kitos auto 
priemonės, pasenusios ir naudo
jančios gazoliną tik su švino prie
maiša. Sovietiškoje naftoje yra ir 
daug sieros, kuri taip pat priside
da prie tos taršos.

Andrikis skundėsi, kad trūksta 
kvalifikuotų žmonių, kurie 
galėtų būti efektingi aplinkos ap
saugos darbe. O jų paruošimas 
taip pat pareikalaus laiko.

Aplinkos apsaugos standarti
zacija ir mokesčių įstatymai dėl 
aplinkos taršos yra labai reikalin
gi, tačiau šiuo metu sunkiai įgy
vendinami. įmonės yra bėdoje. 
Taršai sustabdyti ar kontroliuoti 
neturi įrengimų ir įvesti juos 
greitu laiku nepajėgia, nepaken
kiant įmonės gamybai.

(nukelta i 2 psl.)

rado negyvą. Toje vietoje ji pa
statė gražų, didelį kryžių.

Kai vokiečiai iš Lietuvos pasi
traukė ir užėjo raudonoji armija, 
1946 m. Žaiginio miestelyje miš
kiniai nušovė istribitelį Šoką, 
vienrankį, buvusį zakristijoną, ir 
dar vieną.

Tuoj buvo duota žinia į Šiluvą, 
kur stovėjo rusų garnizono dali
nys ir dauguma istribitelių. Tri
mis vežimais jie išvažiavo į įvy
kio vietą. Pakelėje stovėjo 
minėto A. Lušo kryžius. Iš tolo 
pastebėję kryžių, istribiteliai 
pradėjo tarp savęs ginčytis, kuris 
pataikys į Nukryžiuotąjį. Visi at
skirai šaudė ir nė vienas nepa
taikė (gal ir nenorėjo pataikyti). 
Po jų iš vežimo iššoko istribitelių 
viršininkas Najulis. Priklaupė ir 
paleidęs šūvį, nukirto Kristaus 
krucifiksą per juosmenį. At-

Lietuvos ambasadorius VVashingtone Stasys Lozoraitis kalba 
apie padėtį Lietuvoje Brown University Club surengtame 
vakare, įvykusiame Jungtinėse Tautose kovo 18 d. Kairėje: 
Lietuvos ambasadorius JT Anicetas Simutis, dr. Rimvydas 
Andrikis, Gintė Damušytė. Nuotr. Kęstučio Miklo

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 
ĮŽENGĖ Į PENKTĄJĮ DEŠIMTMETĮ

Šiemet vasario 15 d. sukako 
keturi dešimtmečiai nuo JAV 
Lietuvių Bendruomenės įmetri- 
kavimo Connecticut valstijoje. 
Taigi Lietuvių Bendruomenė sa
vo prasmingos veiklos vėliavą su 
šūkiu “Lietuviai esame mes 
gimę, lietuviais norime ir būt” 
jau įnešė į penktąjį dešimtmetį.

Per tuos dešimtmečius pakito 
LB veidas, nauji darbuotojai į jos 
darbų barus atėjo ir išėjo, o štai 
šio penktojo dešimtmečio 
pradžioje JAV LB Krašto valdy
bai vadovauja jau Amerikoje 
gimęs, bendruomeninį idealą 
tvirtai širdyje įugdęs inžinierius 
Vytautas Maciūnas.

Jo sukomplektuotoji valdyba 
savo amžiaus vidurkiu bene bus 
pati jauniausia už anksčiau buvu
sias, tačiau joje yra LB veteranų: 
net du buvę Krašto valdybų pir
mininkai, vienas buvęs dviejų 

sikėlė. Išdidžiai iškėlęs galvą, 
rodė į kryžių, sakydamas: “Va aš 
tai bent taiklus šaulys!” Netru
kus privažiavo ir Žaiginį. Nušau
tųjų vienas gulėjo prie špitolės 
ant žabų krūvos, kitas prie istri- 
bitelių būstinės.

Tas kryžiaus šaudytojas 
stovėjo pasilypėjęs ant parduo
tuvės, o šalia jo moteris Teresė 
Birvinskienė, gyvenanti tame 
pačiame name. Už pusantro me
tro buvo jų pavarytas vežimas, o 
ant jo sėdėjo vežimo savininkas. 
Najulis kalbėjo žmonėms ir iš su
sijaudinimo nervingai skeryčio
josi rankomis. Besiskėtriodamas 
dešinės rankos pirštais užkliudė 
prie diržo kabančios kriaušinės 
granatos žiedą, grandinėlę. Gra
nata sprogo.

Dūmams prasisklaidžius, ant 
laiptų matėsi parkritęs gulintis 
“taiklusis" kryžiaus šaudytojas. 
Granata jį buvo suplėšiusi per 
juosmenį. Šalimais stovėjusiai 

valdybų vykdomasis vicepirmi
ninkas, trejetas buvusių Tarybų 
pirmininkų, besidalinančių savo 
patirtimi, kai, Lietuvai pilnutinę 
laisvę atagavus, LB reikšmė bei 
jos darbų laukas prasiplėtė, sten
giantis talkinti Lietuvos 
atkūrimo darbuose.

Šios JAV LB Krašto valdybos 
posėdis įvyko kovo 7-8 dienomis 
Krašto valdybos būstinėje Phila- 
delphijoje.

Pranešimus apie savo veiklą 
padarė: socialinių reikalų tary
bos pirmininkė Birutė Jasai
tienė, (Kultūros tarybos vykdo
majam vicepirmininkui Vytautui 
Volertui, einančiam KT pirmi
ninko pareigas, negalint 
posėdyje dalyvauti, jo praneši
mą perskaitė valdybos pirminin
kas Maciūnas); visuomeninių 
reikalų tarybos pirmininkas Al
gimantas Gečys; vicepirminin
kas mokslo reikalams dr. Vitolis 
Vengris; sporto reikalams Pranas 
Gvildys; vicepirmininkė special
iems reikalams Ingrida Bu
blienė; Krašto valdybos iždi
ninkė Daina Krivickaitė.

JAV lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininkei Sigutei Šnipaitei 
negalėjus dalyvauti, ją pavadavo 
Rūta Kalvaitytė. Pranešimą taip 
pat padarė krašto valdybos vyk
domoji vicepirmininkė Regina 
Narušienė; “Bridges” redakto
rius Juozas Arlauskas; verslo in
vesticijų Lietuvoje konferenciją 
VVashingtone referavo Asta Ba
nionytė.

Apie tautinių šokių šventę 
pranešimą padarė Birutė Jasai
tienė. Folk Dance Festivals, 
Ine. pirmininke paskirta Regina 
Narušienė, o direktoriais: Regi
na Kučienė, Birutė Jasaitienė, 
Ingrida Bublienė ir Gintaras Če
pas.

Lietuvių Fondo pelno skirsty
mo komisijon išrinkti: Vytautas 
Kamantas, Kęstutis Sušinskas ir 
Vytautas Narutis, o antrininke 
— Ramutė Kubiliūtė.

Taip pat aptarti PLB Seimo ir 
kiti aktualūs klausimai. Algiman
tas Gečys pranešė, kad gautas iš 
National Ethnic Coalition of Or- 
ganizations laiškas, kviečiantis 
JAV LB Krašto valdybą pristatyti 
asmenį, pasižymėjusį savo dar
bais lietuvybei apdovanoti me-

(nukelta į 2 psl.)

moteriškei tik lengvai pažeista 
blauzda, o vežikas, arkliai ir ratai 
nė kiek nekliudyti.

Subėgo žmonės. Teiravosi, 
klausinėjo ir vienas į kitą žiūrėjo 
ištįsusiais veidais.

Sušaudytas kryžius stovėjo 
prie Zaiginio-Siluvos vieškelio. 
Šiluvos parapijoje. Mūkelę per 
juosmenį peršovė Najulis, kitas 
šaudytojas — Gapšys netrukus 
ir pats nusišovė. Toks abiejų 
kryžiaus niekintojų galas.

Užrašė kun. L. Semaška ir 
kun. B. Radavičius



Lietuvos Respublikos vyriausybei solidarumo demonstracijos prie parlamento rūmų
1992 m. kovo 11d. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

VAKARAS APIE LIETUVĄ JUNGTINĖSE TAUTOSE

DVI PADĖKOS
VYTAUTAS VOLERTAS

Džiugu, kad atsirado dėmesys 
JAV LB Kultūros tarybai. Tai 
pati sunkiausia darbo sritis, nes 
čia negali būti kokių nors konk
rečių darbų, kuriuos atliktų pati 
Taryba ir kurie praturtintų mūsų 
kultūrinę veiklą. Tai skatinimo 
ir koordinavimo, gal ir ryšio dar
bai. Dėmesį atkreipė “Darbinin
kas ” ir “Draugas .

Kodėl šis dėmesys iškilo? Gal 
dėl svarbos, laikraščių pabrėžtos 
mūsų kultūriniam gyvenimui, 
gal dėl kokių nepasitenkinimų, 
gal iš didelės meilei šiai sričiai? 
Dėmesys buvo tarsi neigiamas, 
tarsi priekaištaujantis. Todėl 
vienas bičiulis užjautė: “Susitarė 
laikraščiai ir užspaudė iš dviejų 
pusių .

Kas bloga įvykdyta? Kas nepa
daryta? Kam KT buvo įpareigota 
arba įsipareigojusi? Pagaliau — 
kaip atrodė tasai dėmesys, sušF" 
tarimas ir “užspaudimas”?

“ Darbininko garbingiausioje 
vietoje, redakcijos pasisaky me 
(vedamajame) rūpintasi, kad 
KT, kreipdama daug dėmesio 
Lietuvos kūrėjams, ypač scenoje 
pasirodantiems, nepamirštų 
savo tikrojo uždavinio — JAV 
lietuvių rūpesčių, besirišančių 
su mūsų kultūriniu gyvenimu. 
Čia viskas yra tiesa: KT rūpinasi 
JAV lietuvių gyvenimo kultūri
niu spalvinimu. Tačiau čia 
užklausiame: kiek KT savo ener
gijos išnaudojo Lietuvos kūrėjų, 
asmenų ar vienetų globai? Daug

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ
(aikelta iš I p*l.)

daliu. Apdovanojimui nominuo
tas kun. Kazimieras Pugevičius.

Ilgesnėm diskusijom pasisa- 
kyta neigiamai dėl išvykstančių 
iš Lietuvos asmenų į užsienius, 
pabrėžiant reikalą jiems būti 
Lietuvoje ir dalyvauti jos atstaty
mo darbuose.

Ypatingai jautrus buvo Bi
rutės Jasaitienės pranešimas. Ji 
iškėlė viešai gana liūdną faktą 
Ghicagoje. Pabrėžė, kad šiame 
didžiausiame lietuvių telkinyje 
apstu asmenų, nelegaliai atvyku
sių ir nupirkusių suklastotas va
dinamas “žaliąsias" korteles, pa
sirodžiusi ir lietuviškoji “mafija 
su pralobusiais individais, neš
varūs uždarbiautojai, plėšikai ir 
kt.

Taip ir patamsėjo lig šiol 
buvęs šviesus lietuvio įvaizdis. 
Padažnėjo policijos skambučiai į 
Lietuvių socialinių reikalų įstai
gą, reikalaujant vertėjo, užstato 
ir pan. O pati įstaiga dažniausiai 
tokiais atvejais nepajėgia suteikti 
pagalbos ir dėl lėšų trūkumo, ir 
neturėjimo kvalifikuoto asmens, 
pvz. advokato.

čia lankėsi menininkų ir ansam
blių vienetų, tačiau, kiek iš jų 
buvo kviesti ir globoti KT? Dau
guma šiame krašte svečiavosi be 
KT žinios.

Tik baigėsi smuikininko R. 
Katiliaus koncertai. Taip, šis me
nininkas atsilankė KT rūpesčiu. 
Tačiau vėl pasvarstykime: ar 
išeivijos visuomenės supažindi
nimas su Lietuvos virtuozu nėra 
teigiamas mostas? Jo pasiklausę 
galėsime geriau orientuotis, kas 
pas mus yra geras smuikininkas, 
o kas tik vidutinis. Visuomenei 
išeivijoje nekenks ir tai, kad R. 
Katilius šiek tiek apie mus pra
kalbo amerikiečių meno pasau
lyje.

Gabenant Lietuvos meninin
kus į šį kraštą, KT iki šiol neper- 
sistengė. Juk ir nebuvo reikalo. 
Tiek čia turėjome ir turėsime 
svečių, kad jau neįmanoma rasti 
datos renginiams. Tad ji šia link
me daug pastangų nerodė. KT 
taip pat ir kitų neįspėdinėjo ir 
nepatarinėjo, kiek kviesti, ką 
kviesti, kada kviesti, nes jos nie
kas nebūtų klausęs. Todėl KT 
nemano, kad pasisakymas “Dar

LIUTERONŲ VYSKUPO 
VIEŠNAGĖ FLORIDOJE

yt inint Vasario 16, St. Peter- 
sburge, Floridoje, vasario 9 d. 
viešėjo iš Chicagos pakviestas 
lietuvių liuteronų vyskupas H. 
Dumpys ir dalyvavo amerikiečių 
katalikų iškilmingose pamaldose 
Sv. Jono bažnyčioje.

Šiose specialiose pamaldose 
dalyvavo apie 500 lietuvių ir 
2.000 amerikiečių. Dvasininkų 
buvo viso devyni, jų tarpe du 
svečiai evangelikai: vysk. H. 
Dumpys ir kun. dr. E. Gerulis. 
Katalikų kunigai buvo šie: dr. M. 
Gyvas, J. Gasiūnas, dr. J. Gra- 

bininke buvo koks nors 
“užspaudimas”.

“Drauge” (1992.03.14) V. 
Mariūnas užklausė, kur dingo 
KT premijos. Atsakyti yra labai 
lengva: dar neatėjo jų laikas. 
(Dviems sritims jau paskirtos, tai 
dailei ir lietuviškųjų radijo pro
gramų pasireiškimams.) Dar ga
lima ir antrą papildymą čia įjung
ti: tai nėra KT pinigais skiriamos 
premijos. Joms finansus (išsky
rus literatūrą) kasmet po $5,000 
skiria Lietuvių fondas, o KT per 
sudarytas komisijas parenka, 
kam kiekvienoje srityje premija 
yra skirtina.

V. Mariūnas šiais atsakymais, 
atrodo, bus patenkintas, nes ki
tokių atsakymų nėra. “Darbinin
kas” ir “Draugas” minėtais pasi
sakymais atkreipė visuomenės 
dėmesį į KT, ir už tai abiems 
tenka padėkoti. Nors KT darbas 
buvo ir liks neryškus visuo
menės akyse (išskyrus besigarsi- 
nančių nuotraukas spaudoje)^ 
tačiau labai jnalonu, kai į jį yra 
atkreipiamas dėmesys. KT nega
li nuversti kalnų su $5,000 me
tuose, skirtais JAV LB. Kas gau
nama iš LF, gaunama specia
liems projektams. Iš ten admini
stracijai negalima ir vieno cento, 
išleisti.

bys, dr. M. Kirkilas, J. Kluo- 
nius, A. Kontautas-Contons ir S. 
Ropolas.
Anglų kalba pamokslus pasakė 
kun. A. Gantons ir vysk. H. 
Dumpys. Jiedu apžvelgė istoriją 
ir dėkojo Dievui už laisvą Lietu
vą. Pamaldų metu lietuviškai 
giedojo muz. P. Armono veda
mas mišrus choras bei solistė O. 
Armonienė.

Po pamaldų įvyko didžiulis 
banketas skandinavų restorane, 
dalyvavo apie 140 kviestų 
svečių. Čia vyskupas H. Dum-

(atkelta & 1 psl:)

Palankios galimybės 
privatiems verslams

Šia tema kalbėti buvo pristaty
ta lietuvaitė Krista Butvydaitė- 
Bard, prezidentė Bard Associa
tes firmos.

Ji kalbėjo apie galimybes 
plėstis įvairiems verslams, ypač 
restoranams ir jų administravi
mui. Ji esanti vadovavusi versli
ninkų ekskursijom į Lietuvą ir iš 
Lietuvos. Amerikiečiai Lietuvo
je buvo nepaprastai susižavėję 
lietuvių darbštumu, kūrybingu
mu ir savo specialybės patyrimu.

Tuo tarpu Lietuvos restoranų 
vadovų ir darbuotojų grupė 
stebėjosi amerikiečių darbo 
spartumu ir stoka taupumo. 
Kaip pavyzdį, ji pateikė vizituo
jančių lietuvių nusistebėjimą, 
kad restoranuose labai daug mai
sto išmetama. Jį galima būtų tau
pyti ir atiduoti kaip pašarą kiau
lių augintojams. Arba, kam rei
kia mesti vištų kauliukus, jei iš 
jų galima išvirti gerą sriubą.

Krista kvietė nesibaiminti dėl 
dabartinės padėties Lietuvoje. 
Teikiamos lengvatos užsienie
čiams investuoti dabar yra palan
kios. Ji tikisi, kad užsienis į tai 
atkreips dėmesį, pamatys, kad 
Lietuva yra tinkamas kraštas bet 
kokiam investavimui.

Vaizdajuostės 
apie Lietuvę

Pabaigai, Brown universiteto 
studentas Antanas Vainius, stu
dijuojąs kūrybinę estetiką ir “ 
tarptautinius ryšius, šio vakaro
iniciatorius, parodė keletą vai
zdajuosčių iš įvykių Lietuvoje. 
Pirmiausia rodė prez. Landsber
gio darbo kabinetą ir intervievv 
su juo, be garso.

Toliau sekė vaizdai iš sausio 
13 d. įvykių prie Vilniaus televi-

pys vėl buvo pakviestas kalbėti 
ir tarė efekty\ ų žodį lietuviškai 
bei angliškai. Pamaldų ir banke
to organizatorė buvo visuomeni
ninke Viktorija T. Jacobson (Ja- 
kubėnienė).

Po banketo vyskupui pagerbti 
vakaronė įvyko Gerulių reziden
cijoje. Šiose vaišėse, moderuo- 
jantkun. dr. E. Geruliui, gyvose 
diskusijose dalyvavo vyskupas 
H. Dumpys, dr. K. Bobelis su 
žmona, A. Devenienė ir K. Gri
gaitis, dr. E. Stanaitis su žmona, 
Sibiro tremtinė dr. R. Srugytė- 
Noli, dr. I. Mačionienė, nacių 
kacetininkas M. Kiemaitis, vyrų 
dainos vieneto vadovas A. Ku- 
sinskis su žmona, Jurciai ir kiti. 
Šią vakaronę garsinėje juostoje 
nufilmavo Z. Radvila — filmų ar
chyvo direktorius.

Neužmirškime lietuviškos 
knygos. Ji šaukte šaukiasi 
mūSŲ pagalbos. Nusipirkime 
bent vieną lietuvišką knygą 
per mėnesį. 

zijos bokšto bei ligoninėje, Leni
no paminklo nuvertimas ir Vil
niuje įvykusi madų paroda.

Vaizdajuostės buvo nespalvo
tos ir labai menkos kokybės. Vai
niaus paaiškinimai šiek tiek pa
gelbėjo suprasti, kas buvo rodo
ma. Iš viso, reiktų pastatyti klau
simą, kodėl šios juostos buvo ro
domos, kai yra daug geresnių

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West*SL,-Slfnsbury, Conn.
06070. Tel. 203 651-0261.

NEW YORK - NEW JERSEY - Laisvės Žiburys, sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th 
Avė., Bayside, N.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 - 
4552. FAX 71 8 769 - 3302.

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Perk Place, Room 905, Nęw York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, Išnuomavimai, kondomlnljumų reikalai. Turi leidimų 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 Sunlit Dr., VVatchung, N. J. 07060. 
Tel.: 908 753 - 5636

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Fbrest 
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2J44.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Avė., St. Petersburg Beach, Fla., 
i 33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 

Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
' MEMORY GARDENS, 101 58th Sf., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-

- 9393.

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

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter JSarden Tavern. 
•1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADUO PROGRAMA “AUŠRA”. VVICN-FM 90.5 
-VVorcester, MASS. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas Meilus, Jr., 
70 Curtis St„ Auburn, MA 01501, T. 508 753 - 7232.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV JONO KAPINIU-

pTsolipo A MEMORIALS
- 86 80 ST MIDDI.E VII.IAGE ŲVEFAS. \ Y 

l’IIONES (718) 326 • 1282 320 - 31-50

TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA -
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS
JONAS 

.1933 + 1976

juostų apie tuos pačius įvykius, 
profesionaliai paruoštų, gerai 
suredaguotų su pilnais paiškini- 
mais anglų kalba? Tokių vakarų 
rengėjai turėtų iš anksto pasitik
rinti dėl vaizdajuosčių kokybės 
prieš jų rodymą, ypač tokiame 
gerame informaciniame rengi
ny, kaip šiame — apie Lietuvą 
Jungtinių Tautų auditorijoje.

Vilniaus metropolitas arkivysk. Audris Bačkis, vysk. Paulius Baltakis, OFM,fr Vilniaus 
katedros klebonas monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas Lietuvos ParlaTnento rūmuose 
prieš iškilmingą kovo 11d. minėjimą. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

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

| LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL.: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302
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— Redaguoja REDAKCINĖ KOMISIJA —

Susirūpinimas lietuviška knyga
Dažnai kultūrininkai savo tar

pe pakalba apie tai, kad dabar 
lietuviškų knygų išleidžiama la
bai mažai. Rašytojai tikrai rašo 
ir žvalgosi, kaip būtų galima iš
leisti. Yra kelios knygų leidyk
los, kurios vos vos egzistuoja. Jos 
leidžia tik tada, kai padengiamos 
visos išlaidos arba jų dalis. 
Dažnai autoriai patys apmoka iš
leidimų. :

Situacija pasidaro tikrai graudi 
ir net liūdna. Ne kartą rašoma ir 
skelbiama, kad tautos kultūrin
gumas priklauso nuo to, kiek ji 
per metus išleidžia knygų. 
Praeitame amžiuje, kai stiprėjo 
tautinis susipratimas, didėjo ir 
lietuviškų išleistų knygų 
skaičius. Knyga buvo ir draugė 
ir pagalba.

Dabar lietuviškai paskaita- 
nčiųjų skaičius vis mažėja. Žmo
gus nebeturi laiko, nes jo laisvą 
laiką atima televizija su savo pra
moginėmis gana tuščiomis pro
gramomis. Eidami per karus, 
tremties metus, įsikūrimo rūpe
sčius, sudildėme savo meilę lie
tuviškai knygai, spausdintam 
žodžiui. Ir kas dabar daryti? Ar 
galime sukelti lietuviškos knygos 
alkį? Ar yra kokia įstaiga, kuri 
rūpintųsi lietuviškos knygos liki
mu. Juk prie JAV LB Krašto val- 
dyl^oš yrą. suorganizuota viso- 
kiaū§j'įkj’qj|ęalų tarybos^ tartum 
ministerijos. Bet nėra ar komite
to, ar tarybos, kuri atsidėjusi 
puoselėtų ir saugotų lietuviškąją 
knygą, ieškotų būdų, kaip ją iš
leisti ir platinti.

Ne vienas autorius ieškojo lei
dėjų Lietuvoje, Bet ir ten padė
tis — liūdna. Kaip teko pastebėti 
spaudoje, leidyklų yra labai 
daug, sakoma, kad arti 600, kiti 
teigia, kad net dar daugiai/. Bu
vusios galingos ir įtakingos val
stybinės leidyklos dabar vos vos 
vegetuoja. Anksčiau komunisti

nis režimas buvo suinteresuotas 
savo propaganda, surasdavo lei
dyklom popieriaus. Dabar po
pierių išgaudo spekuliantai. Po
pierius sunaudojamas menkai li
teratūrai leisti. Spausdinama 
daug senųjų knygų, kurios foto
grafuojamos ir leidžiamos į maši
nas be jokių pataisymų. Jau kilo 
dėl to triukšmo, kad taip žaloja
ma lietuvių kalba, užkertamas 
kelias pasirodyti gerai lietuviškai 
knygai.

Per visą tą atgimimą Lietuvoje 
nepasirodė nė vienas originalus 
svaresnis literatūrinis kūrinys. 
Daug prikalbėta, kritikuota, bet 
nesukurta. Tad ir emigracijoje 
esantiems rašytojams išleisti 
savo grožinės literatūros knygą 
Lietuvoje yra beveik neįmano
ma. Ten visus leidėjus, redakto
rius reikia papirkti, apkamšyti 
doleriais, siuntinukais su kava.

Teko matyti Lietuvoje išleistų 
čia gyvenančių autorių rinktines 
ar pakartotus veikalus. Knygos 
išleidimo ir apdailos technika 
menka, tiesiog skurdi, nes netu
ri sąlygų. Blogas ir popierius.

Mokame suorganizuoti dide
les šventes, surengti operų spek
taklius, nes tai tapo mūsų pre
stižo klausimas. Tikriausiai suor
ganizuotume ir gerą knygų lei
dyklą, tik reikia panorėti. Čia tu- 

..liųie.ęĮąilininkų, kurie skoningai.
pasirūpina knygos apdaila. Turi
me ir autorių, kurie prirašė ir 
sukrovė į stalčius, į lentynas savo 
raštus. Turime ir lėšų, tik reikia 
mokėti jų suorganizuoti.

Akys savaime krypsta į Lietu
vių Bendruomenę, kuriai kul
tūros rūpesčiai turėtų būti patys 
svarbiausi. Politinius visuome
ninius reikalus išjudina ir puo
selėja daug organizacijų ir pavie
nių asmenų. O kur dėmesys 
mūsų lietuviškai knygelei, kuri 
nuo Martyno Mažvydo laikų.

“Darbininko” redakcija gavo 
iš Lietuvos ten leidžiamo “Lie
tuvos ryto” bendradarbės 
Bronės Vainauskienės rašinio iš
karpą. Su ja kalbasi seniausias 
Lietuvos diplomatas iš New Yor- 
ko Anicetas Simutis. Jis dabar 
yra Lietuvos nepaprastasis ir įga
liotasis ambasadorius Jungtinėse 
Tautose. Jis per visus 50 sovie
tinės okupacijos metų dirbo Lie
tuvos konsulate New Yorke. Jis 
čia atvyko 1936 m. Tuometinės 
vyriausybės jam buvo paskirtos 
konsulinio atašė pareigos.

Netrukus po to, kai prie Jung- 
tin ių Tautų būstinės buvo iškel
ta Lietuvos vėliava, “Lietuvos 
ryto” korespondentė lankėsi 
New Yorke ir susitiko su ambasa
doriumi Anicetu Simučiu, kuris 
tuo pačiu yra ir Lietuvos konsu
las New Yorke.

Nepaisant, kad jau kiek ank
sčiau esame spausdinę konsuli
nių informacijų, jas pakartojame 
dėl jų aktualumo.

-o-
Lietuvos konsulatas New Yor

ke įsikūręs ne pačiame prestižiš
kiausiame rajone,- rašo kore
spondentė, — toliau nuo miesto

nuo 1547 metų, pasidarė lietu
viškojo gyvenim gaivintoja, pa
laikytoja ir vadovė.

Nė viena pasaulyje tauta ne
parodė tiek meilės knygai, kaip 
lietuvių tauta. Dėl tų knygų 
žmonės ėjo į Sibirą, į kalėjimus, 
buvo plakami, mušami, bet kny
gelės neatsižadėjo. Tai dar la
biau suglaudino tautą, sustiprino 
ją ilgai kelionei į laisvę.

Kai laisvė jau šviečia, negi pa
miršime lietuvišką knygą. Tegu 
Lietuvių Bendruomenė sukuria 
sąjūdį, naują lietuviškos knygos 
renesansą. Tikrai tuo praturtin
tume savo tautą.

“Lithuanian Airlines” lėktuvai išsirikiavę Vilniaus aerodrome
1992 m. kovo mėn.

LIETUVAI, KAIP IR MOTINAI, VISI VAIKAI VIENODI

centro, daugiaaukščiame name 
su senoviniu liftu. Kaip vėliau 
pasakė Simutis — taupumo su
metimais. Ambasadorius pasiti
ko mane prie lifto. Aukštas, 
plačių pečių, stebėtinai tiesus, 
nors peržengęs aštuonias dešim
tis. Vėliau paaiškėjo, kad jis pui
kus oratorius, kalba be emigran
tams būdingo amerikietiško ak
cento. (Vasario 11-ąją jam suka
ko 83 metai.)

Priėmė kaip Lietuvos vaiką. 
Vietoje interviu parsivežiau jo 
monologą. Man buvo tikras ma
lonumas iš naujojo klausytis, ši
fruojant magnetofono juostą. Ti
kiuosi, kad įdomu bus ir skaity
tojams.

— Kai atvažiavau į Ameriką 
dirbti 1936 m., jau radau Petrą 
Daužvardį, paskui atvažiavo Jo
nas Budrys, buvęs Klaipėdos 
krašto gubernatorius ir sukilėlių 
vadovas. Dar turėjome trejetą 
ponių. Konsulatas buvo didelis. 
Be minėtų žmonių, dar dirbo 
Juozas Laučka. Jis tvarkė parodų 
paviljoną. 1939m. mes organiza
vome pasaulinę parodą. Ji labai 
išgarsino Lietuvą.

1940 in. po Sovietų okupaci
jos, gavome iš Vilniaus parėdy
mą kuo greičiausiai grįžti į Lietu
vą. Parėdymo, žinoma, ne- 
priėmėm.

1944 m., kai Sovietų Sąjungos 
Raudonoji armija vėl okupavo 
Lietuvą, apie 100 tūkstančių lie
tuvių atsidūrė Vokietijoje: vieni 
pabėgo nuo Sovietų, kiti buvo 
nacių išvežti darbams. Iškilo 
problema: ką su jais daryti? Nie
kas į Lietuvą grįžti nenorėjo. Jūs 
bolševikus pažįstat? Tai supran
tat, kodėl.

Pagal susitarimą su sąjungi

ninkais rusai reikalavo sugrąžinti 
visus į jų gyvenamąsias vietas. 
Lietuviams tai reiškė mirtį. Kon
sulatas, pirmiausia lietuvių orga
nizacijos, kreipėsi į Amerikos 
valdžią, reikalaudami, kad lietu
viai jėga nebūtų verčiami grįžti 
į sovietų okupuotą teritoriją. 
Mums tai pavyko. Pavyko tai pa
vyko, bet ką su tais pabėgėliais 
daryti? Vokietijoje pasilikti ne
buvo galima. Prašėme Amerikos 
valdžios, kad ji priimtų. Priėmė 
Amerika, priėmė Kanada, pas
kui prisidėjo Australija, Naujoji 
Zelandija. Dauguma pabėgėlių 
pasirinko Jungtines Amerikos 
Valstijas.

Čia atvažiavo apie porą šimtų 
Lietuvos gydytojų, inžinierių, 
advokatų. Sunkiausia buvo ad
vokatams. Baigę mokslus, jie 
tampa savo krašto teisės specia
listais. Gydytojams buvo leng
viau: jų diplomai buvo pripažin
ti, tereikėjo tik išlaikyti egzami
nus ir pramokti anglų kalbos. 
Bėda tik, kad daugelis jų bėgda
mi pamiršo pasiimti diplomus. 
Juokai juokais, bet mums teko 
išdavinėti diplomus. Konsula
tas, žinoma, ne iš oro ėmė žinias, 
kas yra baigęs medicinos mok
slus, o kas — ne. Turėjome uni
versiteto leidinių, kuriuose buvo 
suregistruotos baigusių studen
tų pavardės. Beveik visi gydyto
jai, kurie atvažiavo į JAV, gavo 
diplomus arba konsulate Chica- 
goje arba New Yorke ir visi ne
blogai įsidarbino.

Amerikiečiai turėjo keblumų, 
galvodami kaip tuos mūsų žmo
nes vadinti. Yra žodis pabėgėliai 
(refugees). Bet Amerika buvo so
vietų sąjungininkė Antrajame 
pasauliniame kare. Nepatogu 
būtų pabrėžti, kad nuo jos sąjun
gininkų bėga žmonės. Todėl 
amerikiečiai sugalvojo diploma- 
tiškesnį pavadinimą — displaced 
persons, t. y. asmenys, kurie at
sidūrė ne savo vietoje, kaip kokia 
nors knyga arba kitas daiktas, 
kurį kažkas pamiršo padėti į vie
tą. Lietuviai raides “d.p. ” šifruo
davo savaip: “Dievo paukšte
liai”, kurie neturi namų, rado 
grūdelį — sulesė, aptiko van
dens lašelį — atsigėrė...

Bet praėjo koks dešimt metų, 
ir žmonės jau kitaip ėmė aiškinti 
tas raides: “Buvo Dievo paukšte
liai, o pasidarė dideli ponai .

Mūsų lietuviai buvo darbštūs 

ir patikimi. Amerikiečių įstaigos 
juos mėgdavo.

Kai jūs dabar atvažiuojat, ma
tot: žmonės labai gražiai įsikūrę, 
gerai gyvena. Bet atsiminkit, 
pradžioj jie be galo sunkiai dirbo 
ir vargo. Kai kurie, žinoma, da
bar norėtų grįžti į Lietuvą, bet 
Lietuvoje kiek kitoks mentalite
tas: ten žmonės apie nuosavybę, 
apie pilietybę kitaip galvoja.

Mes laikome Lietuvos pilie
čiais ir išduodavome pasus vi
siems, kurie įrūdydavo, kad yra 
lietuviai arba lietuvių kilmės, 
arba yra gimę Lietuvoje. Kad 
visi galėtų keliauti po pasaulį.

— Mes Lietuvoje jau žinome 
apie Amerikoje gyvenančių lie
tuvių sielvartą, kad jiems nepri
pažįstama dviguba pilietybė. Ar 
Jūs esate Lietuvos pilietis, ar 
jaučiatės juo esąs?

— Aš esu Lietuvos pilietis, 
nėra kalbos, bet mūsų mieloj 
Lietuvoj (aš nenoriu pasakyt, 
kad tai yra blogai) yra kitoks su
pratimas. Mes nežinome visų 
aplinkybių: jūs turite daug rusų, 
lenkų, kurie nori Lietuvos pilie
tybės ir kartu nori pasilaikyti 
savo sovietinę pilietybę. Gal 
todėl Lietuvoje manoma, kad 
negalima pripažinti dvigubos pi
lietybės?

Prieš okupaciją Lietuvos 
valdžia pripažino, kad Amerikos 
kontinento lietuviai, jei nori, 
gali būti ir Lietuvos piliečiai. At
vykę į Lietuvą, jie galėdavo pa
siimti Lietuvos pasą, kad galėtų 
nusipirkti kokią nuosavybę ir 
pan.

Dabar ne kiekvienas į Lietuvą 
atvažiavęs lietuvis gali gauti pi
lietybę, o mes konsulate Lietu
vos pasus išduodame visiems. 
Štai tamsta atvažiavai su raudo
nu sovietiniu pasu, ir tamstai ga
liu išduoti lietuvišką.

Papasakosiu vieną anekdotiš
ką atvejį. Atėjo žmogus iš Lietu
vos, išdaviau jam lietuvišką pasą. 
Po savaitės ateina ta pačia pavar
de kitas žmogus ir sako: “Jūs 
mano broliui išdavėt Lietuvos 
pasą. Ir aš noriu”. Priminiau, 
kad jis yra Amerikos pilietis, 
kam jam tas pasas. “O mano bro
lis buvo sovietų pilietis”, — at
sakė. Pripažinau, kad jis turi ra
cijos, bet brolis buvo priverstas

(nukelta i 4 psl.)

/ IŠ KELIONĖS TIK ASILAS
NECRįŽTA ARKLIU 
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Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje

ANTANAS RUBŠYS j y
Manhattan College ± -L

Demeterė, pa
sak mus pasiekusius mitus, yra 
vaizduojama kaip žemės deivė. 
Jos dukterį Persefonę pasivogė 
Požemio dievas. Beliūdėdama, 
Persefonė užmiršta rūpintis 
žeme, augmenija vysta ir miršta. 
Kitiems Olimpo dievams įsi
kišus, Požemio dievas Persefonę 
grąžina motinai. Kadangi 
Požemyje būdama Persefonė 
valgė tenykštį valgį, ji turi į ten 
grįžti ir praleisti dalį metų.

Tais metų mėnesiais, kai mo
tina ir duktė yra drauge, žemėje 
džiugu, ir augmenija žydi. Žie
mos mėnesiais Demeterė liūdi 
savo dukters. Jos ieškodama, 
Demeterė persirengia dukters 
auklės rūbais ir gyvena Elefsis 
šventovėje, maždaug dvidešimt 
kilometrų nuo Atėnų. Todėl nuo 
pat žilos senovės graikai kasmet 
ruošdavo eiseną su apeigomis is 
Atėnų į Elefsis Demetė^ės gedu
lingai kelionei pakartoti ibPerse-

fonės kelionei į Požemį bei jos 
džiaugsmingam grįžimui pa
minėti.

Ir Elefsis šventovės griuvėsius 
lankiau prieš keletą metų. Nu
stebau atradęs tarp Demeterės 
ir Persefonės garbintojų Romos 
imperatorių Neroną. Jis save ten 

Elefsis. Demeterės šventyklos griuvėsiai. Nuotr. kun. prof. An
tano Rubšio

įamžino masyviu marmuro biu
stu. Atrodo, kad Romos imperi
jos viršūnės mėgo graikų miste
rijų religijas.

Bizantija ir Megara

Graikija, būdama pusiasalis, 
turi daug pajūrio. Pajūris yra itin 
graži vieta. Kam yra tekę matyti 
Amalfi pajūrį Italijoje, ar Big Sur 
palei Ramųjį Vandenyną Toli
muosiuose JAV Vakaruose, tas 
gali įsivaizduoti Graikiją. Be to, 
autostradą puošia daugiaspalvių 
oleandrų krūmai.

— Dešinėj Megara! — gidė

Atėnai. Likabeto kalva. Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

atkreipia dėmesį į gana didoką 
miestą prie autostrados ant atš
laičių.

— Megara garsi tuo, — tę
sia, kad kadaise iš Megaros 
kaimo iškeliavo Byzas ir įsteigė 
graikų koloniją ant Bosforo, kurį 
mes graikai vadiname Konstanti
nopoliu, o turkai Stambulu.

I >

— Naujasėdija ant Bosforo tu
rėtų vadintis Bizantija — pride
da su graikišku kuklumu.

Prie Korinto kanalo
Peloponesą su Graikijos pu

siasaliu “sukabina” šešių kilome
trų pločio Korinto sąsmauka. Są
smauką kerta kanalas, kuris su
jungia Adrijos jūrą su Saroniko 
įlanka — Pirėjaus uostu ir su
trumpina kelionę nuo Adrijos 
jūros į Pirėjų maždaug 325 km. 
Pats imperatorius Neronas ka
daise davė jam pradžią, įsmeig
damas lopetą į. sąsmaukos žemę. 
Mat romėnai, iktol tempę laivus 
sąsmaukos paviršiumi, ieškojo 
patogesnio būdo gabenti gėry
bes iš Rytų. Betgi kanalas tebuvo 
užbaigtas kasti tik 1881-93 me
tais.

Pervažiavus per kanalą, atsi

duriame naujutėliame turistinių 
paslaugų centre. Graikija turi 
daug ką parodyti ir stengiasi pa
tenkinti šiuolaikinius turistus. 
Viešbučiai, restoranai ir krau
tuvės. Gidė, iki šiol mažai 
kalbėjusi.tik apie įžymybes šalia 
vieškelio, paskelbia priešpiečio 
programą.

— Esame Peloponese. Jau at
važiavome 80 km. Kanalui 
apžiūrėti ir pasinaudoti proga 
kojas pamiklinti turite ketvirtį 
valandos.

Pasižiūri į savo laikrodį ir pri
mena pasitikrinti laikrodžius:

— Dabar 10:30 vai. ryto. Turi
te ketvirtį valandos .Neuždels- 
kite.

Jaučiu, kad turime reiklią gidę 
kelionei po klasikinę Graikiją. 
Reikli, kaip kad reiklus Likimas 
— Moira!

Mudu nedelsdami grįžtame 
prie kanalo. Ant tilto daug ei
smo, bet abu šonai turi saugius 
takus pėstiesiems. Kanalas 23 m 
pločio, 6,3 km ilgio ir 8 m gylio. 
Tiltas 52 m virš vandens pavi
ršiaus.

Ljtus daugiau)



PAKELTI J DIMISIJOS MAJORUS

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdyba lietuvių spaudai 
išsiuntinėjo sąrašų karininkų, 
kurie Vasario 16 šventės proga 
pakelti j aukštesnį laipsnį. Tarp 
jų yra ir du asmenys, gyvenantys 
Amerikoje.

JAV LB Krašto valdybos sek
retorius Balys Raugas, buvęs 
“Kario” o dabar Vilniuje 

"leidžiamų “Kardo” ir “Kario”

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, at

siųsdami metinę prenumeratų, 
prisidėję aukomis laikraščiui sti
printi, už įvairius patarnavimus 
ar metinį kalendorių:

Po30dol.:J. Puteris, Ontario, 
Canada; P. Gaubys, Sunland, 
CA; Giedrė Stankūnas^ Cos 
Cob, CT; J. Valaitis, Stamford, 
CT; D. Kasaitis, Baltimore, 
M D; Mary Valatka, South Bos
ton, MA; Audronė ir Andrius 
Razgaitis, Glen Ridge, NJ; Lai
ma Lileika E. A., Locust Valley, 
NY; M. Erčius, Little Neck, NY; 
V. Ancikas, Winston-Salem, 
NC; A. A. Reventas, Houston, 
TX; E. Vainius, Malvem, PA.

Po 25 doh: Dr. Jura Shukis, 
Fresh Meadovvs, NY; V. Cesna- 
vičius, Richmond Hill, NY.

Po 20dol.: A. J. Strazdas, Pla- 
centia, CA; Albina Belazaras, 
So. VVindsor, CT; Bronė Skar
džius, VVashington, DC;J. Liau
kos, St. Petersburg Beach, FL; 
J. V. Jurgelis, Maywood, IL; An
tanina Starinskas, Dorchester,

Vasario 13 d. Lietuvos ambasada Bonnoje, Vokietijoje, su
rengė priėmimą Nepriklausomybės šventės proga. Priėmime 
dalyvavo ambasadoriai, Vokietijos parlamento nariai ir lietu
vių atstovai. Iš k.: Elena Tesnau, Paulina Ivinskienė, Alina 
Grinienė ir Marytė Šmitienė. Nuotr. V. Bartusevičiaus

LIETUVAI, KAIP IR MOTINAI, 

VISI VAIKAI VIENODI

(atkelta iš 4 psl.)

priimti sovietų pilietybę. Anas 
žmogus nenusileido: “Aš irgi bu
vau priverstas priimti Amerikos 
pilietybę, aš bėgau iš Lietuvos 
ne todėl, kad norėjau kur nors 
bėgti, o buvau priverstas oku
pantų”!

Šitą faktų priminiau todėl, kad 
Amerikos lietuviai laiko save 
Lietuvos piliečiais. Mano privati 
nuomonė būtų tokia; mes 
turėtume laikytis tokios pat tvar
kos, kokia buvo iki karo. Taip 
yra, pavyzdžiui, Izraelyje. 
Gavęs Izraelio pilietybę, nepra
randa Amerikos pilietybės. Airi
joje taip pat. Lenkai daro pa
našiai. O mes, lietuviai, esame 
linkę trečdalį tautos, kuri yra 
Amerikoje, nukirsti. Tai yra klai
da. Kalbėjau su kai kuriais aukš
tais pareigūnais, jie sako, kad pi
lietybės įstatymas bus svarsto
mas iš naujo. Latviai padarė gu
driau: jų piliečiai yra visi tie, ku
rie 1940 metais turėjo Latvijos 
pilietybę, jų vaikai ir šeimos na
riai, nors jau būtų ne Latvijoj 
gimę.

Kažkada į konsulatų buvo 
užklydę keletas rusų, vienas 

žurnalų redakcinės kolegijos na
rys, buvęs Lietuvos kariuo
menės leitenantas, pakeltas į di- 4 
misijos majorus. Dimisijos majo
ro laipsnis suteiktas ir Chicagoje 
gyvenančiam Edmundui Ven- 
gianskui.

Įsakymas pasirašytas Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos mi- 
nisterio A. Butkevičiaus vasario 
24 d. Vilniuje.

MA; R. Veitas, Milton, MA; K. 
C. Šeštokas, South Boston, MA; 
Juozas Iškauskas, Clifton, NJ; 
Irene Staskevičius, Bronx, NY; 
P. Rasimas, Lindenhurst, N Y; 
Rožė Janouska, Norristovvn, PA.

Po 16 dol.: Anna Rutkauskas, 
New Britam, CT.

Po 15 dol.: V. Valiusaitis, 
Danbury, CT; J. Daniliauskas, 
Stamford, CT; V. Zdanys, West 
Hartford, CT; Irena Stepona
vičius, Fort Myers, FL; S. Le- 
veckis, Orrriond Beach, FL; K. 
Waitelis, St. Petersburg Beach, 
FL; E. Libus, Chicago, IL; Juzė 
Matjoškienė, Centerville, MA; 
V. Veršelis, Kings Park, N Y; 
Jane Venskus, NYC, NY; Bronė 
Lukoševičienė, Richmond Hill, 
NY; Milda Newman, VVilliams- 
burg, NY; A. Ilgutis, Woodha- 
ven, NY.

Po 13 dol.: K. Krinickas, Mas- 
peth, NY.

Po 10 dol.: Birutė Prasauskie- 
nė, Lomita, CA; Marija Šulskis, 

prašė Lietuvos paso. Sakau “Su
simildamas, jūs rusas, Maskvoj 
gimęs, kaip galiu jums duoti Lie
tuvos pasų”? O jis atsako: “Aš 
Lietuvoj užaugęs”. Klausiu, ko
kiu būdu pateko į Lietuvą. Pasi
rodo, tėvas, muitinės tarnauto
jas, atvažiavo dirbti. Taigi žmo
gus kalba lietuviškai taip, kaip 
jūs ir aš, baigęs lietuvių mokyk
lų. Jis bijojo, kad neišsiųstų iš 
Lietuvos, kai Lietuva taps ne
priklausoma. Ir tokių žmonių 
buvo ne vienas, gal pusė tuzino.

Ne vienų pasų esu išdavęs 
tiems, kurie gimė Barnaule, Ma
gadane. Vienas Magadane gimęs 
dailininkas dabar gyvena Los 
Angeles. O Magadane gimė, kai 
tėvai buvo ištremti. Tai kaip to
kiam paso neduosi? O pagal kai 
kurių žmonių Lietuvoje galvoji
mų išeitų, kad tas lietuvis, kuris 
gimęs Amerikoje, nėra Lietuvos 
pilietis.

Aš ir ponas S. Lozoraitis lai
komės prieškarinio principo, 
kad kiekvienas lietuvis yra mūsų 
šeimos narys, Lietuvai, kaip 
kiekvienai mamai, visi vaikai 
vienodi: ar jis raudonplaukis, ar 
blondinas, ar dar koks kitoks. 
Net ir tie, kurie yra paklydę, ar 
jai padarę kokių nemalonumų, 
yra tokie pat vaikai.

ŠVENTRAŠČIO SKAITINIAI 
GAVĖNIOS RIMČIAI

Išvertė kun. prof. Antanas Rubšys

Lietuvos Kultūros ir švietimo ministras Darius Kuolys (antro
je eilėje, kairėje) lankėsi Vokietijoje vasario 9-13 dienomis. 
Turėjo pokalbius su Bavarijos, Hesseno ir Rainlandfalco 
valdžios atstovais. Ministrą iškvietė ir susitikimų programą 
paruošė Vasario 16-osios gimnazijos vadovybė. Nuotraukoj 
ministras su gimnazijos mokytojais. Nuotr. L. Venckaus

Santa Monica, CA; Danutė 
Venclauskaitė, VVolcott, CT; L. 
Virbickas, St. Petersburg 
Beach, FL; Petre Kasperaviciu- 
te, St. Petersburg, FL; V. Rū
bas, Riverside, IL; J. Palubins
kas, Baltimore, M D; J. Gailiu- 
nas, Athol, MA; R. E. Bielke- 
vičiai, Brockton, MA; K. Ba- 
čanskas, Dorchester, MA; Rev.
A. Janiūnas, Lavvrence, MA; P. 
Miksys, Leicester, MA; J. Bogu
šis, South Boston, MA; B. Kruo- 
pis, South Boston, MA; Elena 
Santvaras, South Boston, MA; 
Regina A. Roberto, Westbo- 
rough, MA; R. S. Boris, Bloom- 
field, MI; B. Raugas, Delran, 
NJ; E. Raudys, Linden, NJ; W. 
Shestak, Mountainside, NJ; E. 
Liaugaudas, Parsippany, N J; 
Anne B. Wilkich, Toms River, 
NJ; Vivian Karutis, Amsterdam, 
N Y; S. Modzeliauskas, Flus- 
hing, NY; R. Maseika, Jamaica, 
NY; L. Vaitkevičius, Jamaica, 
NY; K. Vainius, Maspeth, NY; 
D. Bajorūnas, New York, N Y; 
F. Petrauskas, Syracuse, NY; R. 
Vaičaitis, West Nyack, NY; J. 
Cemauskas, Woodhaven, N Y;
B. Ramanauskas, Woodhaven, 
N Y; Josephina Senken, Wood- 
haven, NY; V. Jokūbaitis, Euc- 
lid, OH; J. E. McCloskey, 
Springdale, PA; Elena Lapinas, 
Johnson City, TN; S. Dėdinas, 
St. Croix, US VI; Anna B. Levo- 
novvich, Kenosha, WI.

Po 7 dol.: M. D. Banevičius, 
W. Hartford, CT; N. ir P. Bal- 
trulionis, Jamaica, NY.

Po 5 dol.: J. Kudirka, Forest- 
ville, Canada; Jadvyga Navasai- 
tis, Phoenix, AR; B. Graužinis, 
Los Angeles, CA; V. Tuskenis, 
Palm Springs, C A; S. L. Marca- 

Vokietijos LB valdyba surengė Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą vasario 15 d. Hūttenfelde. Pagrindiniu 
kalbėtoju buvo Lietuvos ambasadorius prof. dr. Vaidotas An
tanaitis. Nuotraukoje Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai, 
apjuosę ambasadorių lietuviška juosta. Nuotr. Marijos Šmi
tienės

vage, Milford, CT; Bertha Kuk- 
ler, New Haven, CT; “Eglutė”, 
Putnam, CT; Adelė Grybauskas, 
Likę Worth, FL; R. Krulikas, 
Fort Myers, FL; Gr. Pazeme- 
nas, Miami Beach, FL; A. Gra
bauskas, St. Petersburg Beach, 
FL; J. Misiūnas, Stuart, FL; R. 
K. Gruodis, Mount Airy, M D; 
Joana Malin, Arlington, MA; 
Rev. S. W. Saulenas, Cambrid- 
ge, MA; Mary Durickas, New- 
ton, MA; Irena Sirutavičius, 
South Boston, MA; B. Gircys, 
Worcester, MA; P. J. Plakstis, 
VVorcester, MA; Maria Dorey, 
Colonia, NJ; V. Jankus, Delran, 
NJ; M rs. J. Gedrimas, Hamilton 
Twp., NJ; A. Girnius, Hovvell, 
NJ; Mary Goras, Keamy, NJ; 
Teofilė Zujus, Keamy NJ; J. Ma
jauskas, Mt. Laurel, N J; H. Ca- 
litis, N. Brunsvvick, NJ; B. Vy- 
liaudas, Union, NJ; A. Sparke- 
vičius, Las Cruices, NM; Rima 
A. Gudaitis, Jamaica, N Y; B. 
Kristaponis, New York, N Y; J. 
Raštikis, Dayton, OH; P. Raz
gaitis, Seven Hills, OH; R. A. 
Žinąs, Bethlehem, PA; V. Kiau
ne, Easton, PA; V. Romanas, 
Putston, PA; T. Bauža, Keno
sha, WI.

Po 3 dol.: Valerija Gamziukas, 
Buffalo, NY.

Po 2 dol.: P. Jakaitis, N. Mia
mi, FL.

Po 1 dol.: Danutė S. Balys, 
Lisle, IL; Nelle Timm, Allen, 
MI.

Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. Laikraščio 
ateitis priklauso nuo aukotojų 
dosnumo. Vien iš prenumeratos 
nebūtų įmanoma išsilaikyti. Už 
kiekvienų aukų nuoširdžiai dėko
jame.

Darbininko Administracija

Iš pranašo Izaijo knygos

DIEVAS - VISATOS KŪRĖJAS 
IR ISTORIJOS VIEŠPATS

lz 40,1 — 15.21-31

1 “Paguoskit manųjų tautą, — sako jūsų Dievas — guoskite ją!
2 Prabilkit į širdį Jeruzalei ir šaukite jai,

kad jos tarnybos lažas pasibaigė, 
jos kaltė išpirkta,
nes ji dvigubai gavo iš VIEŠPATIES rankų 
už visas savo nuodėmes”.

3 Pasigirsta balsas:
“Per dykumų tieskite VIEŠPAČIUI kelią! 
tyruose ištiesinkite mūsų Dievui vieškelį!

4 Kiekvienas slėnys tegu būna užpildytas,
kiekvienas kalnas bei kalva tebūna nukasti.
Uolėta žemė pavirs lyguma, 
kalvotos apylinkės — slėniais.

5 Tada VIEŠPATIES šlovė bus apreikšta!
Visa žmonija drauge ją išvys, 
nes pats VIEŠPATS savo lūpomis pažadėjo”!

6 Pasigirsta balsas: “Skelbki”!
Atsakiau: “O kų man skelbti”?
“Visa žmonija — kaip žolė, 
jos gražumas — kaip laukų gėlės.

7 Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta,
kai tik VIEŠPATS pasiunčia ant jųjų vėjų. 
(Tikrai! Žmonės tėra tik žolė.)

8 Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta,
bet Dievo žodis tveria amžiais.

9 Užlipk ant aukšto kalno,
džiugiosios žinios skelbėjau Zionai! 
Galingai pakelk savo balsų, 
gerosios naujienos skelbėja Jeruzale! 
Skelbk, nebijok!
Sakyk Judo miestams: “Štai jūsų Dievas”!

10 Štai Viešpats DIEVAS ateina su galybe,
jojo ranka — valdinga.
Štai jo atlygis su juo, 
o jo alga prieš jį eina.

11 Ganys kaip piemuo jis savo kaimenę,
savomis rankomis surinks ėriukus, 
nešios juos prie krūtinės < 
ir vedžios vedekles švelniai. _____

12 Kas savo rieškučiom marių Vandenis paseikėjo,
kas pamatavo dangaus skliautų sprindžiu? 
Žemės dulkes kas saiku atseikėjo, 
kalnus kas svarstyklėmis pasvėrė 
ir kalvas — svertuvu?

13 Kas gali pasakyti VIEŠPAČIUI kų jam daryti,
jį pamokyti ar duoti jam patarimų?

14 Su kuo jis tarias, kad žinotų kų daryti?
Kas išmokė jį teisingumo tako 
ar parodė jam kelių išminties?

15 Štai tautos jam — lyg lašas kibire,
kaip dulkės ant svarstyklių.
Tolimosios salos sveria ne daugiau kaip krislai.

-o-
: t

21 Ar jūs nežinot? Argi negirdėjot? ;/
Argi tai jums neskelbta nuo pradžios?
Ar jūs nesupratot?
Nuo tada, kai žemės pamatai buvo padėti,

22 jis sėdi soste anapus dangaus skliauto virš žemės,
jos gyventojai jam atrodo lyg žiogai.
Jis tas, kuris dengia žemę dangumi lyg užuolaida, 
išskleidžia jį lyg palapinę gyvenimui. •,..

23 Didžiūnus padaro jis nieku,
o valdovus žemės — tuščiu burbulu.

24 Jie vos tepasodinti, vos tepasėti,
kamienai jų vos žemėn šaknis įleido, 
jis kvėpteli ant jų,ir jie nudžiūva, 
viesulas kaip šapus juos nuneš.

25 “Su kuo palyginsi mane? Su kuo aš jums lygus”?
— sako Šventasis.

26 Akis pakelkit ir pasižiūrėkit į aukštybes!
Kas jąsias sukūrė?
Tasai, kuris atveda jų pulkus, jas suskaičiuoja 
ir šaukia jų kiekvieną vardu.
Dėl jo didžios galybės ir beribės jėgos, 
nė viena nedusta neateiti! ■ v .

2-'7 Jokūbai, kaipgi gali sakyti, 
kaip Izraeli, skųstis drįsti;
“Mano kelias paslėptas nuo VIEŠPATIES, 
mano Dievas į mano teises dėmesio nekreipia”?

28 Nagi, ar nežinai, ar nesi girdėjęs?
VIEŠPATS — amžinasis Dievas, 
kūrėjas visų žemės šalių.
Nepailsta jisai, nei pavargsta, 
neištiriama jo išmintis.

29 Jis duoda nuvargusiam jėgų,
bejėgiui gyvastį atšviežina.

30 Net jaunuoliai pailsta ir pavargsta,
vaikinai klupte klumpa,

31 bet tie, kurie pasitiki VIEŠPAČIU, atgaus jėgas,
pakils tarsi arų sparnais, — 
nepavargs bėgdami, nepails eidami.



TARP DIENOS ĮVYKIŲ

IS VISUR

“Chicago Tribūne” ir “South- 
towh Economist”, Chicagos įta
kingi dienraščiai, kovo 27 d. di
delėmis antraštėmis paskelbė, 
kad Rita Dapkutė, 30 metų am
žiaus, gimusi Chicagoje, pasku- 
tinerius porų metų dirbusi kaip 
Lietuvos vyriausybės spaudos 
atstovė, prezidento V. Lands
bergio artima bendradarbė, 
buvo KGB agentė. Tai didelis 
sukrėtimas visiems lietuviams.

Kų apie tai sako pati Rita Dap
kutė Associated Press žurnalis
tui? KGB jų kontaktavo 1986 m. 
Ji tuo metu jau gyveno Lietuvo
je. Jai buvo grasinama atšaukti 
jos vizų, jei ji nekooperuos. Ji 
sako, kad davusi bendro pobū
džio informacijas apie maždaug 
20 lietuvių emigrantų ir tai da
riusi su FBI padrųsinimu. Aš, 
sako R. Dapkutė vaidinau, tarsi 
informuoju KGB, o iš tikrųjų in-
formavau FBI apie KGB veiklų. 
KGB agentas jai siūlęs $1,000 
per mėnesį, tačiau ji atsisakiusi.

Ji sako, jog maniusi, kad toji 
jos veikla buvusi beveik heroiš- 
ka, tačiau prisibijanti rezultatų 
dėl dabar vyraujančių nuotaikų 
Lietuvoje prieš KGB informato
rius, kaip Čepaitis ar Pruns
kienė.

KGB duodavo Dapkutei lietu
vių veikėjų pavardes, o ji teikda
vo informacijas apie tuos veikė
jus. Tačiau tos informacijos, sako 
Dapkutė, buvo spausdinamos 
beveik visuose lietuviškuose 
išeivijos laikraščiuose. Dapkutė 
sako, kad ji informuodavo FBI 
Chicagoje kasmet, kai grįždavo 
į Chicagų atostogų.

Paskelbus Lietuvos nepri-Savaitės įvykiai
r t .

Tarptautinė Darbo Organiza
cija (ILO), apklausinėjusi apie 
500 įvairių prekybos ir pramonės 
įmonių vadovus, priėjo išvados, 
kad šių metų pabaigoje, buvu
sios Sovietų Sąjungos respubli
kose gali būti apie 11 milijonų 
bedarbių. Šiuo metu esama pen
kių milijonų tarp 136 milijonų 
dirbančiųjų skaičiaus. Jeigu Ru
sija pakels savo naftos kainų iki 
pasaulinio lygio ir leis subankru
tuoti savo merdėjančioms įmo
nėms, bedarbių skaičius galės 
pasiekti net 30 milijonų.

Mikis Teodorakis, graikų 
kompozitorius, kuris pasiekė pa
sauline garso už muzikų filmams 
“Zorba” ir “Z”, pasitraukė iš 
Graikijos ministrų kabineto. Jis 
buvo “ministeriu be portfelio ir 
rūpinosi Graikijos kultūros pro
pagavimu užsieniuose. Atsista
tydino, aiškindamas, kad norįs 
atsidėti tik savo kūrybai, bet tik
rovėje — tai dėl nesutarimo dėl 
ekonominės politikos. Europos 
Bendruomenė verčia Graikijų 
“suveržti diržus”, jei ji norinti 
patekti į šių Bendruomenę, o 
Teodorakis tam priešingas, kai 
tuo tarpu kiti ministeriai prita
ria.

Margaret Thatcber, buvusi 
D. Britanijos premjerė, vietoje 
ėjusi agituoti, kad žmonės bal
suotų už jos parinktąjį konserva
torių partijos vadų, dabartinį 
premjerų John Major, atvyksta 
kalbėti į JAV. į klausimų, ar tai 
bus jos “gulbės giesmė”, ji at
sakė, kad toli gražu ne. Rinkimai 
D. Britanijoje bus balandžio 9 d.

Etniniai neramumai Kenijo
je, kuri lig šiol buvo laikoma J A V 
stipriausiu sąjungininku, kelia 
tarptautinių finansų institucijų 
susirūpinimų dėl krašto ekono
minės padėties. Iškilus kaltini
mams prieš vyriausybę, kad ji ta
pusi korupcinė, daugelis užsie
nio finansininkų pradėjo abejoti 
dėl ekonominio stabilumo. 
Daug maišo ir genčių kivirčai bei 
susirėmimai valdžios siekiant.

Philadelpbijoje 1991 lapkričio 29 d. prie Šv. Andriejaus parapijos salės pakraunamas 
konteineris Lietuvos politiniams kaliniams ir tremtiniams. Konteinerį organizavo Ral
fas. Iš k.: J. Trakimas, V. Banevičius, W. Vienažindis, V. Purlys, J. Majauskas, V. 
Kaulinis, J. Puodžiūnas, F. Andriūnas, E. Jakaitis.

LIETUVIS KUNIGAS UŽSIENIEČIUI 
RODO MASKVOS BAŽNYČIĄ

klausomybę, Dapkutė nustojo 
informuoti FBI. Tas žinias teik
davo naujajai Lietuvos vyriausy
bei.

Chicagos laikraščiai cituoja 
lietuvių pasisakymus apie Dap
kutės veiklų. Didžiuma jų remia. 
Pvz., Lietuvos ambasadorius 
Washingtone Stasys Lozoraitis 
taip sako: “Dapkutė yra visiškai 
nekalta. Aš viskų žinau apie jos 
praeitį, ir jeigu ji norėtų ambasa
doje dirbti, aš jai darbų duočiau 
iš karto. Jos praeitis yra be 
šešėlio. Aš turiu patikimus šalti
nius, kurie patvirtina, kad ji ne
dirbo prieš Lietuvos žmones”.

Prieš Dapkutę laikraštis cituo
ja Broniaus Nainio, “Pasauliu 
lietuvio” redaktoriaus, pasisaky
mų: “Nepaisant kokius motyvus 
ji turėjo, jei ji buvo KGB agentė, 
tai ji kenkė lietuviškam reika
lui”.

“The Nevv York Times” sek
madienio (kovo 29 d.} laidos tu
rizmo skyriuje Lavvrence O’Too- 
le rašo apie maldos namus Mask
voje. Tarp jų esama net 42 cerk
vių, didelių ir mažų, o taip pat 
nedidelių šventyklų, kuriose 
meldžiasi įvairių tikybų gyven
tojai.

Autorius savo rašinį “Mos- 
covv’s Other Faiths” pradeda Šv. 
Liudviko, katalikų bažnyčia, 
esančia Maskvos judriausiame 
rajone, Malaja Liubianka 
gatvėje nr. 12.

Jo gidu šioje bažnyčioje buvo 
angliškai kalbantis “sidabro 
plaukų” lietuvis kunigas marijo
nas Pranciškus Račiūnas. 16 
metų jis praleidęs įvairiose dar
bo stovykloe už'pamaldų laiky- 

. . J < I »mą.
Dabar bažnyčioje kasdien

CHICAGOS NAUJIENOS
Pat Buchanan susitiko 

su lietuviais
Respublikonų partijos prezi

dentinis kandidatas Pat Bucha
nan kovo 12 d. Chicagoje, Lietu
vių Tautiniuose Namuose, susi
tiko su lietuviais.

Šis konservatyvusis Amerikos 
žurnalistas, TV komentatorius, 
pasižymėjęs savo antikomunisti
niu nusistatymu ankstesniais lai
kais,’ buvo šiltai sutiktas kelių 
šimtų žmonių, kurių trečdalį su
darė radijo, TV ir spaudos repor
teriai.

Lietuviai, daugumoje nusi
vylę prez. Busho neveiksmingu
mai paskutiniais metais Lietuvos 
laisvės kovos frontuose, buvo su
jaudinti Buchanano pastabomis 
apie jo lankymąsi Vilniuje, kuo
met lietuviai plikomis rankomis 
kovojo prieš sovietinius tankus. 
Pažymėjo, kad, eidamas į Lietu
vos Tautinių Namų salę, jis šalia 
baro matęs Vilniaus Katedros 
paveikslą. Katedra jam sukėlusi 
daug prisiminimų. Prie jos jam 
teko matyti dešimtis tūkstančių 
lietuvių.

Šis prieš Bushą išeinąs kandi
datas nupasakojo savo siekimus, 
kurie kai kam atrodo beviltiški. 
Ir jis pats pripažino, kad nurung
ti prez. Bushą beveik nėra gali
mybių, bet vis tiek jam reikia 
parodyti, kad yra daug žmonių, 
kurie nebetiki prezidento “New 
VVorld Order” politika.

Šiam susitikimui vadovavo 
jaunas Chicagos lietuvis advoka
tas Saulius Kuprys. Jis susirinki
mo pabaigoje svečiui įteikė ma
rškinėlius, kurių viena pusė 
buvo su Amerikos vėliava ir 
užrašu: — “Land of the Free”, 
o kita — su Lietuvos trispalve ir 
žodžiais — “Land of the B ra ve”. 

vyksta trejos mišios. Jos laiko
mos rusų, lenkų, lietuvių, anglų 
ir prancūzų kalbomis. Autorius 
aprašo bažnyčios išorę ir vidų, 
nurodo, kad ji, nors ir nedidelė, 
bet jauki, joje yra apie 500 
sėdimų vietų.

Jų pastatė prancūzai 1830 m. 
pagal italų architekto A. Gilardi 
suplanavimų. Savo metu prie 
bažnyčios buvo mažas dominin
konų vienuolynas, klebonija, li
goninė, prancūzų vidurinė mo
kykla ir mokytojų seminarija.

Ilgainiui išliko tik bažnyčia, 
nes kitus pastatus perėmė įvai
rios valdžios įstaigos. Dėl to ir 
klebonui nėra kur gyventi — jis 
prisiglaudęs ankštoje patalpėlėje 
po bažnyčia.

Bažnyčia visų bolševikmetį iš
silaikė ' neuždaryta dėl savo di
plomatinio statuso.

Po gausybės klausimų ir atsaky
mų buvo pakviesta ir kovotoja 
už Lietuvos laisvę Nijolė 
Sadūnaitė, kuri prezidentiniam 
kandidatui įteikė savo knygelę 
apie pergyvenimus Sibire. Bu- 
chahan, jų paėmęs, tuoj pasakė, 
kad šį leidinį jau yra skaitęs.

Iš susitikimo su lietuviais Bu
chanan išskubėjo kitur. Tų pačių 
dienų jis dar buvo pas kroatus, 
airius ir vienoje amerikiečių 
gimnazijoje Chicagos priemie
styje.

Ingeborga Dapkūnaitė
29 m. amžiaus aktorė iš Lietu

vos Ingeborga Dapkūnaitė Step- 
penvvolf teatre Chicagoje vaidi
na vieną pagrindinių moterų ro
lių Dusty Hughes veikale “Slip 
of the Tongue”. Spektakliai vy ks 
ligi kovo pabaigos, po to persi
kels į Londoną.

Chicagos lietuviai su ja susiti
ko vasario 3 d. Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje. Pokalbiui 
vadovavo Nijolė Martinaitytė. 
Jaunimo teatro aktorė Dap
kūnaitė papasakojo apie savo pa-
sirengimą šiai rolei ir kelionę į 
Ameriką. Dalyvavo apie 100 
svečių, tarp jų Lietuvos teatrui 
daug padedantis žymusis ameri
kietis teatralas Bemie Shallins.

“Jonio” koncertas
Kaimiškos muzikos ansamblis 

“Jonis”, iš Šiaulių, koncertuo
jantis visoje Amerikoje, nea
plenkė ir Chicagos. Vasario 2 d. 
jo pasiklausyti prisirinko publi
kos pilnutėlė Jaunimo Centro 
didžioji salė. Šį koncertą su
rengė “Margutis” kartu su JAV7 
LB socialinių reikalų taryba.

Vasario 5 d. “Jonis” koncerta

VVashingtono Balfo skyriaus pakrovėjų dalis: iš k. Sigitas Škir
pa, Andrius Bačanskas, Edvardas Bačanskas, Mindaugas Juo
deika, viršuje: Henrikas Česnavičius. Konteinerį pakrovė 
1991 m., lapkričio 22 d.

BALFO SKYRIŲ KONTEINERIAI 
SĖKMINGAI PASIEKĖ LIETUVĄ
Kaip Darbininke buvo dviejų didelių 40 pėdų konteine- 

minėta, amerikietis geradaris rių. Tačiau čia atėjo laiminga 
AlbertJ. DeMarco iš Haverford, išeitis. Sea Land Co. viceprezi-
PA, kurio žmona yra lietuvė Ire
na Kizlauskaitė, 1991 m. per 
United Way Philadelphijos 
BALFo skyriui paaukojo 
$10,000.

Kad ši auka būtų sėkmingiau 
panaudota šalpos reikalams, Phi
ladelphijos BALFo valdyba, pri
tarus BALFo centro valdybai, 
nutarė per Lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių Sąjunga Kaune 
pasiųsti Lietuvai ^ drabužių, 
maisto, vaistų, vitaminų kontei
nerį.

Philadelphijos BALFo sky
riaus valdylx)s pirmininkas Fe
liksas Andriūnas kreipėsi į VVa
shingtono BALFo pirmininkę 
dr. Danutę S. Hermon ir į Bal- 
timorės BALFo pirmininkų Ce
zarį Surdokų, kad jie padėtų kon
teinerį užpildyti. Buvo nurody
ta, kad konteinerio persiuntimo 
išlaidas padengs Philadelphijos 
BALFas.

Entuziazmas’ buvo didelis. 
VVashingtone surinkta 230 pake
tų. Baltimorėje — 400 paketų su 
penkiais dideliais medicinos 
aparatais ir dviem ramentais. 
Philadelphijoje surinkta 986 
peaketai. Iš viso— 1616 paketų, 
kiekvieno paketo svoris 
maždaug 50 svarų.

Visa tai sutalpinti prireikė 

stovyje Kaunu pasiekė sausio 23 
ir 24 dienomis.

Žiemos metu, esant šaltam 
orui, Lietuvai tai buvo didelėpa- 
galba, nes buvo parodyta, kad 
yra kas apie juos galvoja ir rūpi
nasi.

Malonu pastebėti, kad visuo
menė parodė jautrų reagavimą 
Lietuvos politiniams kaliniams ir 
tremtiniams. Amerikiečių lab
daros organizacijos buvo paau
kojusios per 100 paketų. J uos or
ganizuojant, pakuojant ypač 
daug darbo įdėjo: Marija Rau- 
gienė, Antanas ir Žibutė Ma- 
saičiai, Bronė Karaškienė. Jos 
taip pat paruošė šiltos kavos pak- 
rovėjams, dirbusiems šaltame 
ore.

Įsijungė ir Vinco Krėvės šešta
dieninės mokyklos mokinukai. 
Vedėjos S. Kasinskienės inicia
tyva suorganizuoti mokinių pa- 
ketukai pripildė visą drabužinės 
kambarį. Gražus darbas atliktas 
ir Onos bei Gemos Kreivėnie
nės, paruošiant 23 pietus. Visų 
paaukoti paketai sukelia mūsų 
gilų dėkingumą.

Paminėtini P. Šidlauskas ir J.

vo “Seklyčioje”, vasario 8 d. 
buvo nuvykęs į Detroitą, o seka
nčią dieną vėl sugrįžo ir koncer
tavo Lemonte.

“Margutis” šiemet rengia ir 
daugiau koncertų — kovo 22 d. 
smuikininko iš Lietuvos Rai
mondo Katiliaus. Jam akompo- 
nuos pianistas Antanas Smetona. 
Gegužės 3 d. koncertuos solistė 
iš Lietuvos Jolanta Stanelytė, 
šiuo metu studijuojanti dainavi
mą Italijoje. Spalio 10 d. įvyks 
“Margučio” radijo programų 50 
metų sukaktuvinis pokylis.

Edvardas Šulaitis

Majauskas, sėkmingai suorgani
zavę krovėjus, kurie gausiai susi
rinkdavo, išeidami net iš darbo. 
Vincas Kaulinis ir Vincent Noble 
pažymėtini kaip geriausi 
krovėjai. Kęstutis Pliuškėms ir 
A. Krakauskas prisidėjo su savo 
sunkvežimiais.

Ypatinga padėka priklauso 
VVashingtono BALFo pirminin
kei dr. Danutei S. Harmon ir 
Baltimorės BALFo pirmininkui 
Cezariui Surdokui už jų įdėtųdi- 
delį darbų, gražų Ijendradarbia- 
vimą.

Visiems prisidėjusiems prik
lauso nuoširdi padėka.

F. Andriūnas

dentas Rimas Gulbinas išrūpino 
vienų konteinerį nemokamai.

Konteineriais pasiųsti paketai 
ir medicinos aparatai gerame

— Dail. Pranas Lapė yra 
atžymėtas JAV LB Kultūros ta
rybos premija už savo įnašą dai
lei 1991 metais. Dailininkas gy
vena Chamberlaine vietovėje, 
Maine valstijoje. Dailės komisiją 
sudarė Vanda Batakienė, Marija 
Ambrozaitienė ir Aleksandra 
Kašubienė. Visos trys daili
ninkės yra gerai žinomos mūsų 
visuomenei.

— JAV LB Kultūros tarybos 
premija už lietuviškųjų radijo 
programų darbą 1991 metais yra 
paskirta Kęstučiui Laskauskui, 
Baltimorės radijo programos 
vedėjui. Šioje srityje jis darbuo
jasi jau apie 40 metų. Komisiją, 
kuri peržiūrėjo šią sritį, sudarė 
Julija Dantienė, Teresė Gečienė 
ir Aniliora'Mašalaitienė. Jos yra 
Philadelphijos “Bendruomenės 
Balso” radijo programos redak
torės.

— Kazys Daugėla, iškilus fo
tografas, savo nuotraukomis ir 
straipsniais papuošiąs “Darbi
ninko” ir kitų lietuviškosios išei
vijos laikraščių puslapius, laimė
jęs eilę premijų, vasario 23 d. 
atšventė 80 metų sukaktį. Svei
kiname sukaktuvininką ir dėko
jame už talką.

— “Virgo”, Vilniaus universi
teto merginų choras, kuriam va
dovauja Rasa Gelgotienė, pui
kiai pasirodė vasario 23 d. Chica
gos Jaunimo Centre. Prieš pu
santrų metų choras lankęsis 
JAV, patraukė amerikiečių 
dėmesį. Chorą ir šiemet pakvie
tė amerikiečiai.

— Hartford, CT, skautai ir 
skautės po sėkmingos Kaziuko 
mugės su dėkingumu ir $25 če
kiu prisiminė ir “Darbininką . 
Ačiū už talkos įvertinimą ir auką 
spaudai stiprinti.

— JAV LB valdyba kasmet 
skiria $4,000 premiją lietuvių li
teratūrai. Šie pinigai ateina iš LB 
kasos. Šįmet premija skiriama už 
grožinę literatūrą, išleistą 1991 
m. išeivijoje, arba tais metais 
baigtą darbą, bet dar esantį rank
raštyje. Vertinimo komisiją su
daro: A. Staknienė, V. Skrup- 
skelytė ir A. Landsbergis.

— Dr. Antano Razmos, Lie
tuvių Fondo steigėjo ir dabar pa
tarėjų pirmininko, naujas adre
sas yra toks: 15 W. 345 81st St., 
Burr Ridge, IL60521. Telef. 708 
655-4757.

— Lituanus fundacijos direk
torių tarybos 1992 ir 1993 metų 
laikotarpiui JAV7 LB Krašto val
dyba paskyrė šiuos asmenis: dr. 
Violetą Kelertienę, dr. Antaną 
Klimą, Arvydą Tamulį, dr. Min
daugą Vygantą ir dr. Joną Zdanį.

— Hot Springs, AR, Lietuvių 
Moterų Seklyčia per Liuciją Gu
delienę Darbininkui paremti at
siuntė $20 auką. Administracija 
dėkoja.

— Penkiolikos metų mokslei
vė norėtų susirašinėti su mok
sleive ar moksleiviu. Galima 
rašyti ir angliškai. Adresas: Inga 
Andruškevičiūtė, Panevėžys 
5309, Statybininkų 54-46, Lith- 
uania.

— Pensininkams buteliai — 
1-2 kamb. su valgomuoju, virtu
ve, 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.



Laiškas iš Kauno

ALGIRDĄ JULIŲ GREIMĄ PRISIMINUS
Neseniai Lietuvos televizija 

pranešė skaudžią žinią, kad savo 
gimtadienio išvakarėse Paryžiu
je mirė europinio masto moksli
ninkas, prancūzų semiotikos 
mokyklos vadovas, semiotikos 
teorijų kūrėjas, vienas struktūri
nio metodo taikytojų įvairioms 
mokslo šakoms profesorius Al
girdas Julius Greimas. Kovo 10- 
tą jis sugrįžo į gimtąjį šalį, kad 
atsigultų mums visiems šventoje 
žemėje, Petrašiūnų panteone.

Kadangi su velioniu sykiu atli
kom tarnybą Karo mokykloje 
Kaune, tebūnie man leista pasi
dalinti prisiminimais apie šį ka
rinės prievolės laikotarpį profe
soriaus gyvenime, apie kurį jis

PROF. GREIMO PALAIKAI 
PALAIDOTI LIETUVOJE

Kovo 10 d. Lietuvos žemė 
amžinam poilsiui priglaudė pa
saulinio garso mokslininką ir mą
stytoją, Lietuvos Mokslų Akade
mijos užsienio narį akademiką 
Algirdą Julių Greimą.

Velionis ilgus metus gyveno 
Prancūzijoje, mirė Paryžiuje va
sario 29 d. Jo palaikai, pagal jo 
paties pareikštą valią, buvo su
deginti ir kovo 10 d. lėktuvu 
atskraidinti į Vilnių.

Urną į velionio Tėvynę, kurią 
jis karštai mylėjo ir savo neeili
niu mokslininko talentu stengėsi 
suartinti su nūdiene Europos ci
vilizacija, atlydėjo velionio 
žmona Teresa Kean ir dukra 
Ada.

Vilniuje urną su velionio pele
nais sutiko vyriausybės laidoji
mo komisijos pirmininkas, Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos

1992

NERINGOS
STOVYKLŲ TVARKARAŠTIS

VAIKAMS 7-16 metų
Anglų kalba — birželio 29 iki liepos 11

Lietuvių kalba — liepos 12 - rugpjūčio 1 

PIKNIKAS liepos 26 d.
Vyresniam jaunimui iki 18m. — liepos26 —rugp. 1 

SAVAITĖ ŠEIMOMS SU VAIKAIS IKI 10 METŲ 
Šeimų — lietuvių kalba — rugpjūčio 2-9 
Šeimų — anglų kalba — rugpjūčio 9-16

Baltic States Cruise Tour
11 Days

Helsinki - St.Petersburg - Tallinn
Riga - Kailningrad - Visby - Stockholm

Prie*  includas: 9-day Baltic cruise with all meals, s bore 
excursions. theater, folklore ♦ Transatlantic air, Finnair

* EARN EXTRA INCOME * 
Eam $200 - $500 weekly 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. AnastaM. B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11481 

WB5 DKLIVER

296-4130

♦ Transfers ♦ 1 -night ist class hotel Helsinki ♦ Helsinki 
sightseeing with tour of Crystal Factory ♦ Port charges
♦ Visa free application handling

FIRST 
TIME 
EVER! 

MANY BALTIC CRUISES: 3-6 days cruises Irom Stockholm and Helsinki 
to Riga, Tallinn, Klaipėda and St. Petersburg.

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

Eur^Cruises
**COa*O«*ff  O

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

KELIONĖS Į LIETUVĄ
1992

Gegužės 4-19
Gegužės 27 - birželio 12
Birželio 1-16
Birželio 22 - liepos 7
Birželio 23 - liepos 13
Birželio 30 - liepos 20

Rugsėjo

Keliauti galima su grupe ar pavieniui.
Galima pirkti tik lėktuvo bilietą arba pilną ar dalinį 

patarnavimą Lietuvoje.
Kainos nuo $799 iki $2,000. Teiraukitės dėl detalių.

VYTIS TRAVEL, Ine.
2129 Knapp St. 

Brooklyn, N Y 11229
Tel. 718-769-3300; 1-800-925-0119

FAX: 718-769-3302
TELEX: 216-282

pats trumpai užsiminė ir 
prancūzų filme, kurį rodė Lietu
vos televizija.

Su Algirdu Julium Greimu 
teko susipažinti 1939 m. .stojant 
į Pirmojo Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos karo mokyklą. 
Buvome tame pačiame sunkiųjų 
kulkosvaidžių būryje, tik jis 
trečiame skyriuje, o aš pirmame. 
Taip pat praėjome naujokų ap
mokymą 9-me pėstininkų kuni
gaikščio Vytenio pulke Marijam
polėje, kur Greimas baigė gim
naziją. Jis imponavo savo apsi
skaitymu, svetimų kalbų, ypač 
prancūzų, mokėjimu. Juk šiaip 
ar taip jis jau buvo ketverius me
tus išgyvenęs Prancūzijoje, stu
dijavęs Grenoblyje.

pirmininko pavaduotojas Broni
slovas Kuzmickas, Prancūzijos 
ambasadorius Lietuvoje Filippe 
de Suremain, velionio giminės 
ir artimieji.

Greimo palaikai palaidoti Pe
trašiūnų kapinėse. Prie Greimų 
šeimos kapo gedulo mitinge kal
bas pasakė prof. B. Kuzmickas, 
Aukšč. Tarybos ir Vyriausybės 
vardu pareiškęs užuojautą šei
mai ir jo mokslinio darbo tęsė
jams. Taip pat kalbėjo Prancūzi
jos ambasadorius Lietuvai, ilgus 
metus su prof. Greimu dirbęs 
Lusjen Landovski, akademikas 
Jonas Kubilius, Vytauto Didžio-
jo universiteto prof. Paulius.^
Zygas. Kapo duobę pašventino 
ir atsisveikinimo žodį tarė Vy
tauto Didžiojo bažnyčios rekto
rius Ričardas Mikutavičius.

from

$1886
perperson, 

double

Liepos 6 - 21
Liepos 7 - T7
Liepos 13-28
Liepos 14 - rugpiūčio 3
Rugpjūčio 3-18
Rugpiūčio 17 - rugsėjo 1 

14-30

Karo tarnyba jam sekėsi gana 
gerai, nors nežinau už ką kuopi
ninkas kartą keliems vyrams, 
tarp jų Greimui, man ir dar porai 
užfundijo bausmę — valandą su 
šautuvu. Tą valandą reikėdavo 
išstovėti nejudant. Prakaitas 
bėgo čiurkšlėmis, sunkdavosi 
pro odinius puspadžius, palikda
vo žymę ant grindų. Dalyvauda
vome pulko rudens manevruo
se. Nepamiršiu, kaip Greimui 
sunkiai sekėsi susidoroti su šal
mu, kuris visą laiką svirdavo į 
šoną.

Karo mokykloje Greimas labai 
draugavo su A. Zapkum ir A. 
Kirsniu. Dėl artimos bičiulystės 
jie buvo praminti E. M. Remar- 
que romano vardu “Trys drau
gai”. Kartais juos vadindavome 
ir trimis muškietininkais. Iš laiš
ko, kurį pernai gavau iš Greimo, 
sužinojau, kad du draugai Zap- 
kus ir Kirsnys žuvo pokario rezi
stencijos kovoje. O dabar mus 
paliko ir trečiasis. Gal jis dausose 
susitiks su tais dviem neperski
riamais draugais.

Grąžinus Vilnių 1939 m., 
Greimas su I-ju LDK Gedimino 
pulku dalyvavo iškilmingame 
žygyje į sostinę, apie ką jis 
kalbėjo savo prisiminimuose.

Jis labai įdomiai pasakodavo 
apie Prancūziją, ypač senąjį Gre
noblio universitetą, patį miestą, 
prancūzų papročius, kartais ir 
kokį anekdotą įpindavo — visi 

KĄ GIRDĖSIME APREIŠKIMO 
PARAPIJOS CHORO KONCERTE

Apreiškimo parapijos bažnyti
nis choras yra vienintelis New 
Yorke meninis vienetas, puo
selėjantis lietuvišką giesmę ir 
dainą.

Sis choras, savo veiklą pradė
jęs prieš 77 metus, tvirtai tebe
silaiko. Choro eilėse yra 38 dai
nininkai. Choras, tęsdamas 
gražią tradiciją, kiekvieneriais 
metais suruošia religinės muzi
kos koncertą. Toks koncertas
įvyks ir šiais metais, Verbų sek
madienį, balandžio 12 d., 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je.

Pagrindinę koncerto progra
mos dalį atliks Apreiškimo cho
ras. Jis yra paruošęs stambų Lui- 
gi Cherubini veikalą — “Re
guiem in C minor”. Šio veikalo 
autorius, 18-tojo amžiaus italų 
kompozitorius Luigi Cherubini 
(1760-1842), pirmąją savo kom
poziciją “Mass in D” sukūrė, 
būdamas 13 metų amžiaus.

Per visą savo gyvenimą parašė 
429 įvairaus žanro veikalus, jų 
tarpe ir apie du tuzinus operų. 
Cherubini tapo nemirtingas 
bažnytinės muzikos kūriniais: 
mišiom, oratorijom, litanijom.

“Reųuiem in C minor”, chorui 
su akompanimentu, jis parašė 
1916 m. Prancūzijos karaliaus 
XVI mirties sukaktuvių proga. 
Apie tą kūrinį garsus kompozito
rius Berlioz sakė: “Tai pats 
gražiausias Cherubini kūrinys, 
kuris išsiskiria savo daugybe 
idėjų, formos pilnumu ir aiškiu

HELP WANTED

įdėmiai klausydavomės,, tiesiog 
rydami papirosus.

Okupavus Lietuvą 1940 m., 
jos karinės jėgos buvo paverstos
liaudies kariuomene, XIV-ji 
aspirantų laida jaunesniojo leite
nanto laipsnio jau negavo, tik at
sargos vado pažymėjimus.

Greimas studijavo teisę, įsi
traukė į rezistencinį pogrindį, 
paskui išvyko į Vakarus, vėl stu
dijos, galop profesorius įvairiuo
se universitetuose, serija įdomių 
straipsnių, knygų, kur nemažai 
skyrė dėmesio Lietuvos istorijai 
bei kalbai.

Savo įžanginiame žodyje Ma
rijos Gimbutienės knygai “The 
Language of the Goddess” jis 
rašo, kad dar Marijampolės gim- 
nazijoije buvo išmokytas žiūrėti 
į Periklio ir Cezario laikus, kaip 
į žilą senovę, pamažu priprato 
priimti ir Homero laikus jau 
nebe kaip pasaką ir nesibijoti 8- 
tojo laukinio amžiaus prieš Kri
stų. Tokiai pažiūrai, atrodo, 
Greimas liko ištikimas visą gyve
nimą.

Prieš mano akis kelios mažos 
nuotraukos iš karinio gyvenimo 
Marijampolėje, po to Kaune — 
jose matome geraširdį Algirdą 
Julių Greimą su papirosu ar ciga
rete rankoje, o rūkalą jis mokėjo 
ypatingai, pasakytum prancūziš
kai, laikyti ir mažuoju pirštu 
nukratyti pelenus.

Tebūnie Tau, mielas ginklo 
drauge, lengva Lietuvos žemė, 
į kurią po tiekos metų sugrįžai, 
kad išjos jau niekad nepasitrauk
tum.

Viktoras Gulmanas

stiliumi. Jokia kita jo sukurta 
kompozicija šitam neprilygsta”.

Apreiškimo chorui vadovauja 
muzikė Gintarė Jakelaitytė-Bu- 
kauskienė. Ji muzikos studijas 
pradėjo M. K. Čiurlionio vidu
rinėje meno mokykloje Vilniuje, 
R. Kaminskienės fortepiono 
klasėje. Vėliau, ten pat, chorve
dybą studijavo J. Svirskienės 
klasėje. Įstojusi į Lietuvos val
stybinę koncrvatoriją Vilniuje,
chorvedybos studijas tęsė pas 
žymų chorvedį ir Lietuvos TV ir 
radijo choro vadovą Lionginą 
Abarių. Baigusi studijas, pasiliko 
konservatorijoje, kurioje ėjo 
koncertmeisterės pareigas cho
rinio dirigavimo katedroje ir va
dovavo vaikų chorui. Studijų 
metu dainavo choruose, su ku
riais, šalia Lietuvos, aplankė ir 
koncertavo įvairiose Europos 
vietovėse. Atvyko į JAV ir 
Apreiškimo chorui pradėjo va
dovauti 1989 m.

Šalia Apreiškimo choro, pro
gramos atlikime dalyvauja:

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

NEW YORKE: 86-21 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418 718-441-6401

MON —
TUES —
WED —

Morningside kolegija, Sioux City, Iowa, 1991 m. gruodžio 15 
d. prel. Simonui Morkūnui suteikė garbės daktaro laipsnį. 
Kairėj prel. Morkūnas, dešinėje kolegijos prezidentas dr. 
Milės Tommeraasen.

Sioux City, Iowa, ilgametis Šv. Kazimiero parapijos klebonas 
prel. dr. Simonas Morkūnas 1992 m. vasario 16 d. buvo 
pagerbtas 90 metų sukakties proga. Po mišių prie altoriaus 
iš k.: parapijos administratorius kun. Marvin Boes, tarp gimi
nių prel. Morkūnas

smuikininkas Vilhelmas Čepin
skis, sopranas Astra Vilija But
kutė ir sopranas Milda Motekai- 
tytė.

Jaunas smuikininkas-virtuo- 
zas Vilhelmas Čepinskis studi
juoti muziką pradėjo būdamas 7 

. metų Naujalio muzikos mokyk
loje Kaune. Jis smuiko grojimo 
technikoje yra labai aukštai iš
kilęs. Įvairiose smuiko talentų 
varžybose, Lietuvoje ir užsieny
je, yra tapęs laimėtoju. Su savo

The Lovvest Air Fares to Vilnius 
and Warsaw

New York - Vilnius $799
$432

New York — Warsaw $629
$359

FREGATA TRAVEL
250 West 57th Street, Suite 1211 
New York, N Y 10107
Tel.: (212) 541-5707
Ask for Chris Dobrzynski

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

DARBO VALANDOS
9:00-3:00 THUR —
9:00-3:00 FRI —
9:00-3:00 SAT — 

CHICAGOJ: 2615 W. 71 st Street, Chicago, IL60629 312-737-2110

FLORIDOJ: 400 70th Avė., St. Petersburg Beach, FL33706 813-367-6304

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

Taupymo sąskaitos ir certiflkatai, Įvairios 
paskolos, VISA kortelės ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

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

H

koncertais apvažinėjo daugelį 
pasaulio valstybių. Atliko kon
certą Jungtinėse Tautose, kada 
ten pirmą kartą buvo pakelta lie
tuviškoji trispalvė. Apie Če
pinskį Lietuvos filharmonijos 
vyriausias dirigentas ir muzikos 
direktorius Juozas Domarkas iš
sireiškė: “Toks talentas, kokiu 
yra apdovanotas Vilhelmas, — 
retenybė, kuri gal būt pasitaiko 
tik kartą ar du per ištisą šimt- 
metj ' (nukelia į 8 psl.)

(round trip)

(one way)

(round trip)

one way)

9:00-7:00
9:00-3:00 
9:00-12:00



Bronius Bieliukas. Nuotr. Liudo Tamošaičio

mi, buvo vienas iš Rezistencinės 
Santarvės organizatorių, dalyva
vo šaulių veikloje.

Turėjo savo aiškų nusistaty
mą, bet buvo tolerantas, uoliai 
rėmė lietuvišką patriotinę veik
lą, mielai pavėžindavo savo auto
mobiliu kiekvieną, kuriam tik jis 
galėjo pagelbėti.

Ir “Darbininko” redakcijoje 
buvo dažnas svečias, tai atnešda
mas kokių žinių, rašinį apie Bal- 
fą, tai atveždamas kokį svečią.

Yonkers kvartalas yra tolokai 
šiaurėje nuo Woodhaveno. Kovo

12 d., ketvirtadienio vakare, 
nuvažiavo būrys atsisveikinti su 
velioniu. Saulių organizacijos at
stovai jo karstą apdengė lietuviš
ka vėliava. Saulių vardu atsisvei
kino Vaclovas Butkys, Tautos 
Fondo vardu Jurgis Valaitis. Dr. 
Bronius Nemickas kalbėjo apie 
velionio visuomeninę veiklą.

Gal buvę jo artimieji ar geriau 
jį pažinusieji surinks tikslesnes 
žinias. O jų reikia, kad paliktų 
ateičiai atžymėti tie žmonės, ku
rie savo gyvenimą buvo paskyrę 
Lietuvai, (p.j.)

GYVENO KITIEMS

MIRĖ TĖV. TARCIZIJUS GARBUKAS

MIRĖ BRONIUS BIELIUKAS
Kovo 10 d. 3 v. popiet Yon- 

kers, NY, ligoninėje mirė Bro
nius Bieliukas, uolus visuomeni
ninkas. Jis gyveno savo namuose 
Woodhaveno artumoje. Buvo 
susirgęs greitąja leukemia. 
Gydėsi, važinėjo pas special
istus.

Pasijutęs blogiau, nuvažiavo 
pas savo giminaičius j Yonkers. 
Iš vakaro buvo paguldytas ligo
ninėje, o kitą dieną jau ir mirė. 
Yonkerse ir palaidotas kovo 13 
d., penktadienį, šalia žmonos, 
kur buvo pasilikęs ir sau vietą, 
iškalęs savo vardą. Jo žmona Li- 
gija mirė 1966 birželio 28 d. Ten 
palaidoti ir žmonos tėvai — Be- 
zumavičiai.

Bronius Bieliukas buvo kuklus 
ir darbštus, nemėgo viešumos, 
niekad nedavė žinių apie save.

Nėra aprašytas nei enciklopedi
joje.

Gimė jis 1908 metais. Mari
jampolėje baigė Rygiškių Jono 
gimnaziją, studijavo teisę, buvo 
išlaikęs advokato egzaminus, 
Tarnavo Žemės Ūkio banke.

Studijuodamas buvo varpinin
ku, buvo M. Sleževičiaus sekre
toriumi. Okupacijų metais buvo 
vienas iš VLIKo steigėjų, buvo 
jo pirmuoju sekretoriumi. Vo
kietijoje ir New Yorke VLIKe 
ėjo įvairias pareigas. Už veiklą 
VLIKe buvo patekęs į vokiečių 
kalėjimą, išvežtas su kitais VLI
Ko veikėjais į Bayreuthą. Iš 
kalėjimo išlaisvino atėję ameri
kiečiai.

Gyvendamas New Yorke, bu
vo VLIKo valdyboje, Taryboje, 
veikė Balfe, buvo jo direktoriu-

JURGIS VALAITIS

Prisiminti Sofiją Jasaitienę 
Lukauskytę, amžinybėn išėjusią 
prieš dešimt metų, reiškia prisi
minti išimtinai malonią, šiltą 
asmenybę, bet taip pat ir 
mažiems bei pavargusiems daug 
padėjusią, Lietuvai daug nusi
pelniusią visuomenės veikėją.

Prisiminti Sofiją Jasaitienę 
reiškia prisiminti Lietuvos ne
priklausomybės kovas, nepri
klausomo Lietuvos gyvenimo 
kūrėjus. Tokių anuo metu ypa
tingai gausu buvo Šiaulių mieste 
ir apylinkėje: F. Bugailiškis, K.
Venslauskis, V. Bielskis, K. Bie
linis, V. Zubovas, J. Sonda, S. 
Lukauskis. Visi jie savo visuo
meninę veiklą buvo pradėję dar 
caro laikais ir jau tada Lietuvos

Sofija Jasaitienė

gijoje, globojo kalinius l>e tau
tybės, religijos ir politinių

Kovo 5 d. Jeruzalėje, Šv. Kar
sto pranciškonų vienuolyne, 
mirė Tėv. Tarcizijus Viktoras 
Garbukas, OFM, Šv. Kazimiero 
viceprovincijos narys.

Velionis buvo gimęs 1906 m. 
spalio 16 d. Vilkaviškyje. Į pran
ciškonų ordiną įstojo 1932 m. 
rugpjūčio 1 d. Kretingoje, pir
mus įžadus padarė 1933 m. 
rugpjūčio 5 d., o iškilmingus — 
1936 m. rugpjūčio 5 d., 
Schvvarz, Austrijoje. į kunigus 
įšventintas 1938 m. birželio 11 
d. Pėsčia, Italijoje.

Grįžęs Lietuvon, buvogvardi- 
jonu ir klebonu Kretingoje, 
dėstė Sv. Antano gimnazijoje. 
Karo metu pasitraukė į Vokieti
ją. Dirbo vokiečių parapijose ir 
globojo tremtinius lietuvius sto
vyklose. 1959-1968 m. dirbo Pri
sikėlimo parapijoje Toronte ir 
kiek vėliau Kennebunkporto 
vienuolyne.

Nuo 1969 m. gyveno ir dirbo 

sukūrė darnią šeimą. Tolerantiš
ka Lukauskių šeimos dvasia ir 
šiuo atveju bus padėjusi. Šios 
šeimos atžalos — Elena Valiū- 
nienė ir dr. Stanis Jasaitis.

Jasaičių šeima iki 1944 metų 
gyveno Šiauliuose, puoselėdama 
tautines tradicijas, poeziją ir lite
ratūrą. Kaip rašė dr. Vanda Dau
girdaitė-Sruogienė: “Abu Ja
saičiai domėjosi Balio Sruogos 
kūryba, ypač pasirodžius jo isto-

Tėv. Tarcizijus V. Garbukas

Palestinoje pranciškonų Švento
sios Žemės Kustodijoje, aptar
naudamas piligrimus ir švento
ves Tabore. Nazarete, Betlieju
je, Getsemane ir Šventojo Kars
to vienuolyne. Laisvai kalbėjo 
lietuviškai, itališkai, vokiškai, 
ispaniškai ir gana gerai angliškai 
bei prancūziškai. Piligrimams jis 
buvo geras vadovas

Tėv. Tarcizijus pasižymėjo 
vienuolišku drausmingumu, pa
reigingumu, maldos ir kontem- 
pliatyviniu gyvenimu.

Balfo ilgamečiam veikėjui, buvusiam direktoriui
A. A.

BRONIUI BIELIUKUI
mirus, reiškiame užuojautą dukrai dr. Dovilei Ražan- 
skienei su šeima Kaune, giminėms ir artimiesiems.

Balfo N etų Yorko
skyriaus valdyba

Ilgamečiam LRS veikėjui
A. A.

BRONIUI BIELIUKUI
mirus, dukrai Dovilei Ražanskienei su šeima Kaune 
ir kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Rezistencinė Santarvė

žmonėms buvo daug nusipelnę. 
Su jais Sofijos Lukauskytės gyve
nimas buvo artimai susijęs.

Sofijos tėvas, Stanislovas Lu
kauskis, buvo žymus advokatas 
— žmonių, nuskriaustųjų, be
turčių gynėjas. Nebuvo lietuvių 
visuomeninio gyvenimo srities, 
kurioje Lukauskis nebūtų, daly
vavęs. Jis ilgametis, energingas 
Šiaulių miesto tarybos narys, 
Lopšelio ir Žiburėlio draugijų 
rėmėjas. Jis su kitais steigia pir
mą Šiaulių miesto savaitraštį, 
knygoms leisti Sietyno ben
drovę. Po karo dalyvauja vado
vaujamose pareigose gimnazijos 
tėvų komitete, kalinių globos 
draugijoj, Kultūros bendrovėje, 
Varpo draugijoj, Vartotojų ben
drovėje. Visa tai Lukauskis daro 
šalia savo tiesioginio advokato 
darbo, kuriame jis ypatingai 
pasižymėjo politinėse bylose. 
Savo pažiūrom jis socialistas, 
bet, būdamas didelis tolerantas, 
gynė ir padėjo visiems, neboda
mas asmens pažiūrų.

Šitokio tėtės ir jo artimųjų įta
koje užaugo dukra Sofija. 
“Obuolys nuo obels netoli nu
krinta”. — sako lietuvių 
priežodis. Dėl to nestebėtina, 
kad Sofija Lukauskytė, vėliau Ja
saitienė, dirbo Šiaulių miesto ir 
apskrities ligonių kasų valdybo
je, Lietuvos Vaiko draugijos va
dovybėje, Gyvulių Globos drau-

pažiūrų skirtumo. Ji taip pat ir 
kalendoriaus Ūkininko Vadovo 
redaktorė, ir organizatorė pir
mosios Lietuvos Gyvulinin
kystės parodos Šiauliuose, nes 
pagal profesiją — agronome.

Gimusi 1901 metais, Sofija 
buvo vos 17-kos metų, kada 
kūrėsi nepriklausoma Lietuva. 
Šiaulių apylinkėse siautėjo ber
montininkai. Kovai su šiuo 
priešu susiorganizavo lietuvių 
partizanai. Jų štabą sudarė Ki
pras Bielinis, Rapolas Skipitis, 
Vladas Požėla ir Sofija Lukaus
kytė, kuriai teko žvalgybos vir
šininko pareigos. Kaip rašo K. 
Bielinis knygoje “Gana to jun
go”, ji šias pavojingas pareigas 
vykdė sumaniai ir sėkmingai. 
Žvalgų pareigas jos vadovybėje 
ėjo Šiaulių gimnazistai Aleksan
dras Mačiūnas, Jonas Avižonis ir 
kiti.

Politiniai padėčiai Lietuvoje 
aprimus, 1921 m. Sofija vyksta 
studijų į Aukštąją žemės ūkio 
mokyklą Berlyne. 1924 m. gy
vulininkystę ir kooperaciją stu
dijavo Danijoj ir, sugrįžusi į Lie
tuvą, Šiauliuose buvo šios srities 
instruktore. Studijų metu Sofija 
Lukauskytė buvo lietuvių stu
dentų socialistų draugijos pirmi
ninkė. Berlyne susipažinusi su 

■•medicinos studentu, vėliau dak
taru Domu Jasaičiu, su juo

rinei dramai ‘Milžino 
paunksmė’. Per bendrus pažįsta
mus su juo asmeniškai suartėjo, 
kiekvienas atsilankymas pas juos 
Šiauliuose buvo turiningų disku
sijų, draugiškų nuomonių pasi
keitimų kupinas”.

Pasitraukus Jasaičiams į Vo
kietiją, S. Jasaitienė veikia kaip 
Raudonojo Kryžiaus moterų ko
miteto pirmininkė, lietuvių išei
vių globėja. 1950 m. atvykę į 
JAV, Sofija ir Domasjasaičiai gy
vena Floridoje, vėliau M t. Ver- 
non, prie New Yorko miesto, 
arčiau vaikų ir anūkų, visų drau
gų ir pažįstamų mylimi ir gerbia
mi. Ir senesnio amžiaus sulaukę, 
Jasaičiai yra skirtingų ideologi
nių pažiūrų, ir toliau — darni ir 
tolerantinga šeima. Šiuo laiko
tarpiu, panašiai kaip anuomet 
Vokietijos Tūbingene, mes ne- 
vvyorkiečiai turėjom privilegiją 
ir malonumą su ponia Sofija daž
niau susitikti ir pabendrauti.

Dr. Domas mirė 1977 m. bir
želio 5 d. Sofija Lukauskytė-Ja- 
saitienė, išsikėlusi pas sūnų dr. 
Stanį į Bostoną, po trumpos ligos 
baigė prasmingą žemišką ke
lionę 1981 m. spalio 21 dieną.

Šį dešimtmečio sukakties pri
siminimą, atrodo, dera baigti pa
ties dr. Domo žodžiais, įrašytais 
jo antkapin, kuriems tikriausiai 
pritarė, kuriuose gyveno ir Sofija 
Jasaitienė:

“Tebus dangus visiems šviesi

m
ŽIMOS—

RENGINIAI
Balandžio 12 d., sekmadienį, 

3 vai. popiet Bostono Lietuvių 
Tautodailės Instituto Bostono 
skyrius ruošia kultūrinę popietę. 
Per tradicinį Verbų sekmadienio 
renginį vyks E. Rastonienės 
naujausių gobelenų paroda, o 
antroje dalyje Vaiva Vebraitė- 
Gust ir kitos APPLE narės — 
Gitą Kupčinskienė, Marija Goš- 
tautienė, Virga Ghayur kalbės 
apie rengiamą švietimo reformą 
Lietuvoje. Kaip visuomet, bus 
verbų ir margučių stalas, kavutė 
ir saldumynai.

Gegužės 17 d. Šv. Petro lietu
vių parapijos metinė sueiga 
įvyks Lombardo įstaigoj, Ran- 
dolph. L.Ž.

— Kauno miesto vaidybos 
posėdyje patvirtinti šikšnospar
nių draustinio Kauno fortuose 
nuostatai. Vienas jų skelbia: nuo 
rugsėjo 1 d. iki gegužės 1 d. 
draudžiama lankytis požemiuo
se, kariuose žiemoja šikšnospar
niai.

A. A. 
STEPUI LUKAUSKUI

mirus, jo liūdinčiai žmonai Irenai, seserims Jadvygai 
ir Janinai su šeimomis reiškiame nuoširdžią užuojau
tą ir kartu liūdime.

Stasė, Vytautas, Algirdas, Liuda
Cesnavičiai

A. A.
ELENORA PIVORIŪNIENĖ,

sulaukusi 99 m. amžiaus, kovo 13 d. staiga mirė Mea- 
dowbrook ligoninėje. Buvo pašarvota Keams šerme
ninėje, East Meadow, Ll. Kovo 18 d. po gedulingu 
mišių Šv. Ladislovo bažnyčioje, Uniondale, NY, palai
dota Holy Rood kapinėse Westbury, Ll.

Nuliūdime liko sūnūs Jonas ir Vytautas su žmono
mis, dukra Birutė su šeima, sesuo Eufemija su dukra 

^Kanadoje.
Pivoriūnų šeima nuoširdžiai dėkoja visiems, atsi

lankiusiems J šermenis, už mišias, gėles ir ypač gimi
naičiui diakonui Alt. Pankui už atsisveikinimo žodj bei 
maldas šermeninėje ir bažnyčioje.

Amžino atilsio Elenorai Pivoriūnienei.

BHIIK-BV-mniL 
Postagepaid both iuays 

Fast, cnnvenient.privnte, safejree! 
Than Ujhat BRtIKinGBVmRILis
Greitai, prieinamai, privačiai, saugiai, nemoka-- 
Tnal. Tai taupymas paštu So. Boston Savlngs |

Bank būdu. Ar jums reikia pinigus padėti į ban-
7 ką ar Juos atsiimti, tai galite atlikti namie bet 

kuriuo laiku. Jūsų skintą gavęs, bankas tuoj J-
traukia sumą Į sąskaitą. Prisideda Ir užtlkrlnl- 

mas, kad Jūsų pinigui y ŠNt^^lno auttčlauskis 
procentus,

leidžiamus Įstatymų.
Dėl lengvo taupymo bū-.

~~ do per paštą skambinkit Mr.
Donahue 268-2500

arba rašykit paduotais adresais.

pastogė,
O žemė tebus visiems laisvi 

namai”.

— Vaistų kainos Lietuvoje pa
kilo visu 100 procentų nuo vasa
rio 6 d.

BALIK 
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.

South Boston, 
Savings Bank1

rtft

DĖMESIO ŽEMAIČIAMS IR AUKŠTAIČIAMS
Lengviausias kelias į Žemaitiją ir Aukštaitiją vra per 

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

Informacijos ir registracijos reikalais kreipkitės į:

Albiną Rudžiūnienę 
Kristiną Mitkutę 
BALTIC TOURS 

77 Oak St., Suite 4 
Newton, MA 02164

Tel. 617 - 965 - 8080 Telefaksas: 617 - 332 - 7781
W AMOMSAtO AAf



DARBININKAS KASA ŠAUKIA
NARIŲ SUSIRII

'yorke
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

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

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
yra išvykęs į Floridą ir vadovaus 
lietuvių priešvelykinėms reko
lekcijoms balandžio 3-5 dieno
mis Juno Beach, FL, ©balandžio 
10-12 dienomis — Pompano 
Beach, FL.

Lietuvoje nuo kovo mėn. 29 
d. įvedamas vasaros meto laikas. 
Vilniaus radio transliavimo lai
kas yra 8 vai. vak. šiomis 
dažnėmis (kilohercai): 11860, 
17605 ir 17690 arba metrinėmis 
bangomis (trumpomis): 25, 31 ir 
41.

Rašytojo Stepo Zobarsko var
du Svėdasuose pavadinta viena 
gatvė, kurioje gyvena Raimun
das Guobis, vietinio laikraščio 
“Alaušo varpas” redaktorius. 
New Yorke vis dar vargstama su 
velionio rašytojo biblioteka. 
Didžioji bibliotekos dalis, viso 
apie 50 dėžių, jau išsiųsta į Vil
niaus universitetą. Siuntą uni
versitetas gavo ir jau laišku 
padėkojo. Dabar rengiamos 
siuntos į Literatūros muziejų 
Kaune. Ten bus siunčiamos jo 
parašytos knygos, užrašai, rank
raščiai, laiškai ir kita vertinga li
teratūrinė medžiaga.

Alfonsas Koncė, Lietuvos ka
riuomenės savanoris kūrėjas, gy
venąs Woodhavene, NY, išlei
džia 48 puslapių knygelę apie jo 
pergyventus laikus. Knygelė pa
vadinta “Laikynas”. Čia aprašo
ma, kaip jis išėjo į savanorius, 
paskui Lietuvos gyvenimas, ka
rai, okupacijos, emigracija. Kny
ga gausiai iliustruota.

Marina ir Zigmas Rauli- 
naičiai, Manahawkin. NJ, prie 
prenumeratos mokesčio pridėjo 
35 dol. auką. Nuolatiniams Dar
bininko rėmėjams nuoširdžiai 
dėkojame.

Kun. A. Klimauskis, Provi- 
dence, RI, Darbininko prenu
meratą apmokėjo su 100 dol. če
kiu. Dosniam aukotojui nuošir
džiai dėkojame.

Vytenis Žukas, Great Neck, 
NY, prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 40 dol. auką. Nuošir
dus ačiū.

Emilija Daugnora, Miami, 
FL, prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 45 dol. auką. Nuošir
džiai dėkojame.

D. Navickienė, VVestlake Vil- 
lage, CA, Darbininko prenume
ratą apmokėjo su 80 dol. čekiu. 
Dosniai spaudos rėmėjai nuo
širdžiai dėkojame.

Išnuomuojamas mebliuotas 
kambarys moteriai Woodhave- 
no rajone su bendra virtuve ir 
vonia. Skambinti: 441-1215. (sk)

Vilniuje naujame rajone sku
biai parduodamas 5 kambarių 
gražus butas. Dėl informacijų 
skambinti (914) 634-8362, prašy
ti Adą. Vilniaus adresas: Žadei- 
kos 12 - 39. (sk.) •

Reikalinga kūdikio auklė, 
kuri padėtų ir namų ruošoje (au 
pair). Galėtų vietoje ir gyventi. 
Reikia kalbėti angliškai ir turėti 
rekomendacijas. Nerūkanti. 
Skambinti iki 8 v. v. tel. (718) 
256 - 1873. (sk.)

Pasukamas laikrodis šią sa
vaitę, balandžio 5 d., 2 vai. naktį 
iš šeštadienio į sekmadienį, vie
ną valandą pirmyn.

Eugenija Venskuvienė, anks
čiau gyvenusi VVoodhavene, 
N Y, paskutiniu laiku E. Straud- 
sburg, PA, pas savo dukrą, ba
landžio 6 d. išskrenda nuolati
niam apsigyvenimui) Vilnių, kur 
gyvena jos dvi seserys. Jos daik
tai konteineriu išvežti balandžio 
3 d. SLA 29 kuopos iniciatyva 
kovo 22 d. centrinėse SLA patal
pose jai surengtos išleistuvės.

Poeto Leonardo Žitkevičiaus 
pluoštas eilėraščių buvo išspaus
dintas Pasvalio rajono laikraštyj^ 
“Darbas”, įdėta poeto nuotrauka 
ir straipsnis apie jo kūrybą. Poe
tas dabar skaito romanus, kurie 
yra atsiųsti Į Laisvę fondo 
kultūrai remti konkursui.

Kun. Kazimieras Pugevičius 
iš Lietuvos grįžo kovo 27 d. va
kare. Savo įspūdžius apie Lietu
vą papasakojo per Laisvės Žibu
rio radiją sekmadienio (kovo 29 
d.) rytą. Tą sekmadienį jis daly
vavo pamaldose Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, kur irgi papa
sakojo apie gyvenimą Lietuvoje, 
į Lietuvą buvo išvykęs vasario 
gale, ten dalyvavo Vilniaus arki
vyskupo Audriaus Bačkio ingrė
sė, Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos 20 metų minėjime, su
sipažino su Caritas organizacijos 
veikla, lankėsi Marijampolėje, 
Panevėžyje, Kretingoje. Iš ke
lionių atvežė gana daug nuotrau
kų, kurias “Darbininko” redak
cijai parodė kovo 30 d. Dalį tų 
nuotraukų artimiausiu laiku pa
naudosime “Darbininke”, kad 
geriau pažintume gyvenimą Lie
tuvoje.

Išeivijos lietuvių tautinių šo
kių šventė įvyks Chicagoje lie
pos 5 d. New Yorko tautinių šo
kių grupė “Tryptinis” su vadove 
Jadvyga Matulaitiene) šią šventę 
skrenda organizuotai. Norintieji 
pasinaudoti grupiniu papigini- 
mu gali teirautis kelionių 
agentūroje Vytis. Išskrendančiais 
New Yorko liepos 3 d., grįžtama 
liepos 6 d. Galima užsisakyti ir 
viešbučius. Agentūros Vytis 
telefonas 769-3300.

Ateitininkai komunistų ir na
cių kankiniai — tokiu vardu ką 
tik pasirodė knyga. Redagavo 
Leonardas Karulis, Pilypas Na
rutis, Juozas Prunskis. Išleido 
“Krikščionis gyvenime”, 264 pu
slapiai. Surinkta labai daug 
medžiagos apie ateitininkus kan
kinius įvairių okupacijų kalėji
muose. Nacių kalėjimuose buvo 
apie 37, komunistų paliestų 
asmenų — 500. Knygos kaina 10 
dol. Gaunama “Darbininko”ad
ministracijoje. Tik pavartęs šią 
knygą, pamatysi tautos didelį 
vargo kelią, jos begalinį ryžtą iš
sivaduoti iš visų priespaudų. Tai 
knyga didžiųjų aukų, kurios ir 
šiandien mus palaiko.

JAV advokatas 
Marius Jakulis Jason 

išvyksta į Lietuvą dirbti. 
Jei kas nori jo patarnavimų, 
prašomi kreiptis iki balan
džio mėn. pabaigos tel. (212) 
688 - 9200 arba (203) 221- 
1428. Nuo birželio mėnesio 

jo telefonas Vilniuje yra: 
44-64-21

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

Spaustuvė ........(718) 827-1350
Vienuolynas ... (718) 23$-5962 
Vyskupas .........(718) 827-7932
Salė (kor.) .........(718) 827-9645
Salės adm......... (718) 235-8386

Lietuvių Federalinės Kredito 
Unijos KASOS dabartinis admi
nistratorius Tom Allanach kovo 
26 d. KASOS patalpose sukvietė 
lietuvių visuomenės atstovų pa
sitarimą.

Lietuviams atstovavo: Lietu
vių Bendruomenės New Yorko 
apygardos pirmininkas Kęstutis 
K. Miklas, Tautos Fondo valdy
bos pirm. Aleksandras Vakselis, 
Lietuvių Fondo New Yorko at
stovė Lilė Milukienė, Lietuvių 
Bendruomenės Manhattano 
apylinkės pirm. Jane Venckutė 
ir Queens apylinkės pirm. Ra
mutė Cesnavičienė, taip pat ver
slininkų atstovai — Daiva Ke- 
zienė ir Vytautas Daugirdas.

Administratorius Allanach 
painformavo apie dabartinę KA
SOS finansinę padėtį ir pateikė 
pasiūlymų šios lietuvių taupymo 
įstaigos ateities padėčiai page
rinti.

Jis taip pat pranešė, kad 
NCUA agentūra patikrinusi 
priėjo išvados, jog tolimesnis St. 
Petersburg (Floridoje) ir Detroi-

CARITAS ATSTOVIŲ LAIMĖJIMAS
Jungtinėse Amerikos Valstijo

se ir Kanadoje šešias savaites 
praleido Caritas federacijos ge
neralinė sekretorė Sės. dr. Albi
na Pajarskaitė ir dr. Elva Mar
čiulionienė, diagnostinio centro 
Kaune direktorė.

Jos lankėsi New Yorke, Chica
goje, Pittsburghe, Detroite, To
ronte, Floridoje, Putname, ir 
Baltimorėje išlydėjo 24-tą kon-

Laima Šileikytė - Hood, 
NYC, atsilygindama už Darbi
ninko prenumeratą ir kalendo
rių, atsiuntė 100 dol. čekį. Dar; 
bininko nuolatinei rėmėjai nuo
širdžiai dėkojame.

Albinas Stukas, Jackson, NJ, 
prie prenumeratos mokesčio 
pridėjo 40 dol. auką Darbininkui 
paremti. Nuoširdžiai dėkojame 
už paramą ir įdomų laišką. i

Ona Jankevičiūtė, N.Y.C.) 
Darbininko prenumeratą ap
mokėjo su 150 dol. čekiu. Nuo
latinei dosniai spaudos rėmėjai 
nuoširdžiai dėkojame.

Adelė Ališauskienė, Chesa- 
peake, VA, Darbininkui palaiky
ti prie prenumeratos pridėjo 40 
dol. auką. Nuoširdžiai dėkoja
me.

Mrs. A. Slema, VVorcesteę, 
MA, prie prenumeratos mokes
čio pridėjo 35 dol. auką spaudai 
paremti. Nuoširdžiai dėkojame.

Aldutė Bolutaitė - Belzer, Fo- 
rest Hills, NY, Darbininkui pa
remti pridėjo prie prenumeratos 
ir 35 dol. auką. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Lietuvė gydytoja nori susi
rašinėti su lietuviais, gyvenan
čiais Amerikoje. Rašyti: V. P., 
Antakalnio 75-29, Vilnius, Lith- 
uania. (sk.)

PILNA KAINA $989!!! NEW 
YORK / FRANKFURT Z VIL
NIUS abipusis bilietas. Grupė 
išvyksta liepos mėn. 9 dieną, 
sugrįžta liepos mėn. 23 dieną. 
Sugrįžimą galima pratęsti iki 
penkių savaičių už tą pačią kainą. 
Kreiptis: G. T. INTERNATIO
NAL, INC. Telef. 708430-7272.

MAISTAS ŠV. VELYKOMS 
pristatomas į namus Lietuvoje. 
\irš ,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.

to skyrių operavimas KASAi yra 
nuostolingas, ir nutarė juos tuo
jau pat likviduoti. Abiejuose sky
riuose transakcijos labai mažos.

Floridos skyriuje — tik pensi
ninkų taupymo sąskaitos, o blo
gų paskolų daugiausia Marco 
Island saloje už įvairias nekilno
jamo turto nuosavybes išduota 
labai daug.

Detroito skyriuje taip pat nėra 
veiklos. To skyriaus tolimesnis 
administravimas perleidžiamas 
ten vienai vietos stambiai ameri
kiečių kredito unijai. Tų skyrių 
nariai jau apie tai painformuoti.

Diskusijose New Yorko sky
riaus likimo klausimu buvo 
prieita išvados, kad reikia 
sušaukti narių susirinkimą. Jis 
įvyks ketvirtadienį, balandžio 23 
d., 7 vai. vak. Kultūros Židinyje. 
Siame susirinkime pranešimą 
padarys pats administratorius 
Allanach ir po to atsakys į susi
rinkusiųjų klausimus. į susirin
kimą kviečiami visi suinteresuo
tieji tolimesniu KASOS likimu.

(kkm)

teinerį vaistų į Lietuvą.
Si jų kelionė daugeliu atvejų 

bus naudinga Lietuvai. Jos susi
rišo su pranciškietėm seselėm 
Pittsburghe ir rado savanorių 
vykti į Lietuvą ir talkinti įvai
riems darbams.

Michigano valstijoje Caritas 
atstovės susitiko su Amerikos ka
talikų grupe, kuri nori Kaune pa
statyti naują katalikų ligoninę.

Brooklyne jos sutarė parinkti 
ir atsiųsti vieną šalpos koordina
torių šią vasarą stažuotis Lietu
vių Religinės Šalpos įstaigoje.

Rochesteryje išmoko, kaip or
ganizuoti ligoninių savanorius. 
Patyrimą bandys pritaikyti ir 
Lietuvoje.

Tarpininkaujant Floridos lie
tuviams, gavo klinikinės apa
ratūros. .

Katechetų apmokymo reikalu 
sutarė pagerinti programą ir ap
sikeisti su išeivija didesniu 
skaičiumi kvalifikuotų žmonių.

PADĖKA
Po šešių savaičių viešnagės ir 

nuoširdaus bendro darbo su lie
tuviais JAV ir Kanadoje, palikda
mos New Yorką, norime nuo
širdžiai padėkoti visiems, o ypač 
Lietuvių Katalikų Religinės Šal
pos kolektyvui už rūpestingą 
globą ir suteiktą paramą.

Kur mes besilankėme — New 
Yorke, Chicagoje, Detroite, 
Pittsburghe, Washingtone, Ro
chesteryje, Putname ir kitur — 
visur sutikome nuoširdų su
sirūpinimą mūsų laisvės likimu. 
Visur vaikams, ligoniams, varg
šams ir jaunimo religinio švieti
mo reikalams buvo gausiai auko-

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 
Guest Court, North Port Myers, 
FL 33903, USA. Telef. 813 656- 
5886. (sk.)

KARGO Į 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.

Po Lietuvių Fondo organizuoto koncerto priėmime rengėjai 
ir programos dalyviai. Stovi iš k.: Ramutė Cesnavičienė, so
listas Vaclovas Daunoras, dr. Juozas Kazickas, Laima Šilei- 
kytė-Hood, pianistas Robertas Bekionis. Sėdi iš k.: Lilė Mi- 
lulaenė, solistė Irena Milkevičiūtė. Koncertas įvyko kovo 21 
d. Weill Recital Hali patalpose, New Yorke. Nuotr. Kęstučio 
Miklo

KĄ GIRDĖSIME APREIŠKIMO 
PARAPIJOS CHORO KONCERTE

(atkelta iš 6 psl.)
Čepinskis gros dvi J. S. Bach 

kompozicijas: “Cacomma” ir vie
ną sonatos G. minor dalį — 
“Adagio”.

Astra Vilija Butkutė dainavi
mo meną studijavo penkerius ir 
fortepijoną— vienerius metus. 
Dabar ją neretai galima išgirsti 
giedant koncertų metu 
bažnyčiose, vestuvėse, laido
tuvėse. Įvairiomis progomis yra 
dainavusi salėse, ligoninėse, 
slaugymo namuose, mokyklose, 
parkuose. Dainavimo varžybose 
keletą kartų buvo apdovanota. 
Priklausė anksčiau gyvavusiam 
Brooklyne Operetės chorui ir 
Harmonijos ansambliui. Su Har
monija koncertavo Kanadoje ir 
JAV miestuose. Apreiškimo cho
re dainuoja ir reiškiasi kaip so-

Iš Metropolitan operos rūmų 
balandžio 4 d., šį šeštadienį, 1:30 
vai. popiet New Yorko laiku per 
radiją bus transliuojama Benja- 
min Britten opera “Billy Budd”. 
Pagrindiniai solistai: Graham 
Clark, James Morris. Diriguoja 
Charles Mackerras. Balandžio 
11 d., ateinantį šeštadienį, bus 
transliuojama G. Puccini opera 
“La Fanciulla dėl West”.

jama ir siūlomi hauji pagalbos 
Lietuvai planai.

Brangūs broliai ir Lietuvos 
bičiuliai amerikiečiai. Jūsų ir 
mūsų aukos, darbai ir pastangos 
atvedė Lietuvą į laisvę, ir tiki
me, kurs laisvę ir tikrai krikščio
nišką Tautos gyvenimą. Būkime 
tuo tikri, tvirti ir vieningi.

Daiva Kuzmickaitė, Lietuvos 
Ateitininkų Federacijos sekre
torė,

Elva Marčiulionienė, Caritas 
diagnostinio centro vyr. gydyto
ja,

Albina Pajarskaitė, Lietuvos 
Caritas federacijos gen. sekre
torė.

1992 m. balandžio 12 d., sekmadienį, 
1:30 vai. popiet 

APREIŠKIMO PARAPIJOS BAŽNYČIOJE 
259 No. Fifth St, Brooklyn, NY 11211 
vyks VERBŲ SEKMADIENIO

RELIGINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS

Koncerte dalyvauja: 
APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS, 

vad. Gintarės Bukauskienės, 
smuikininkas VILHELMAS ČEPINSKIS, 

sopranai :
ASTRA BUTKUS - BUTKUTĖ ir 

MILDA MOTEKAITYTĖ.

vargonininkas STEVEN FRANK. 
* ♦ ♦

Po mišių, prieš koncertą 
mokyklos apatinėje salėje — kavutė. ' 

V75/ KVIEČIAMI, VISI LAUKIAMI!

listė nuo 1977 m. Ji giedos iš
traukas iš A. L. Weber ir G. Per- 
golesi oratorijų.

Mildą Motekaitytę lietuviai 
išgirs pirmą kartą. Ji lankė Vasa
rio 16-tos gimnaziją. Dainavimą 
studijavo Vokietijoje, Notre 
Dame Kolegijoje Music and Art 
Indianos valstijoje ir New Yorke 
Musical and Dramatic Acade- 
my. Dalyvauja oflf off Broadway 
teatrų muzikiniuose pastaty
muose. Chicagoje dainavo Bal- 
zeko muziejuje. Šitame koncer
te Motekaitytė atliks A. Dvorak, 
B. Britten, S. Barber, P. Hin- 
dermith kompozicijas ir vieną 
lietuvišką giesmę.

Solistėms vargonų palydą su
teiks muzikė Gintarė Bukaus
kienė, o chorui — muzikas Ste- 
ven Frank.

New Yorko lietuviai neturėtų 
praleisti progos ir Verbų sekma
dienį, balandžio 12 d., 1:30 vai. 
popiet, atsilankyti į Apreiškimo 
parapijos bažnyčią ir išgirsti 
neeilinį, su turtinga programa, 
religinės muzikos koncertą. 
Savo atsilankymu įvertinsime ir 
pagerbsime choristus už jų iš
tvermę, ryžtą ir pasiaukojimą, 
kad lietuviškoji daina ir giesmė 
nenustotų skambėjusi. i

PASVEIKINKITE SAVO AR
TIMUOSIUS LIETUVOJE ŠV. 
VELYKŲ PROGA, palengvin
dami jų sunkią maisto būklę, pa
siųsdami “Žaibo” pakietą: rūkyta 
šoninė, rūkytos dešros, lietuviš
kas skilandis, palendvica, kum
pis, liežuvis, vištiena. Už šių 
skanumynų 22 svarų pristatymą 
į jūsų artimųjų namus tik $100. 
Kreipkitės: “Žaibas”. Telef. 708 
430-8090.

Du suaugę dirbantieji ieško 2 
- 3 kambarių buto Woodhaven, 
Richmond Hill arba Brooklyno 
rajonuose su baldais arba be bal
dų. Skambinti 9-4 vai. popiet 
Darbininko administracijai tel. 
718 - 827-1351.


