DARBININKAS

RUOŠIASI SIMBOLINIAM SUSIRINKIMUI
— 12 valandų posėdyje VLIKas aptarė aktualiuosius reikalus —

Kovo 28 d. VLIKo valdyba ir tas pačias teises į pilietybę kaip
Tautos Fondo vadovybė posė ir kiekvienas lietuvis, nepaisant,
džiavo VLIKo būstinėje ir aptarė kur jis begyventų. Pilietybės
simbolinį VLIKo veiklos uždaro klausimu labai plačiai ir teigia
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Ko bei Tautos Fondo einamuo sadorius prie Jungtinių Tautų
sius reikalus bei apsvarstė naujo Anicetas Simutis ir Lietuvos
Tautos Fondo statuto projektą ir Aukščiausiosios Tarybos vicepir
mininkas K. Motieka. Jų mintis
kitus klausimus.
Dr. K. Bobelis pranešė apie VLIKas remia.
LIETUVOJE IR
VLIKo valdyba su susirūpini
savo kelionę į Vilnių. Jis dalyva
vo Veteranų administracijos de- mu žiūri į vis daugiau iškylančius
legacijoje, aplankė Vilniaus ir aiškinimus apie KGB infiltraciją
— Priešo agentams niekada nepavyko prasiskverbti į jos leidėjų gretas —
APIE LIETUVĄ
Lietuvos veikėjų tarpe ir tikisi,
Kauno universitetų ligonines,
kad ši problema bus išspręsta,
taip
pat
ligonines
Ukmergėje
bei
Kovo mėnesį Lietuvoje pa
liūdnų, ir džiugių momentų. nymu, reikia skirti du periodus:
Marijampolėje. Delegacija tie remiantis tarpusavio solidarumo
minėta
Lietuvos
Katalikų
Sunkūs momentai — kratos, partizaninės kovos ir Kronikos
— Gediminas Vagnorius,
siogiai susipažino su medicinos dvasia, vengiant staigių emoci
areštai, tardymai, teismai, bend periodą.
Lietuvos ministras pirmininkas, Bažnyčios Kronikos 20-ies metų
stoviu Lietuvoje. Pastebėtas ge nių pareiškimų, kol visi faktai
radarbių kelionės ištrėmiman.
Šis leidinys buvo tapęs
išleido įsakymą, kad būtų sure sukaktis. Minėjimai vyko dauge
ras Lietuvos gydytojų pasiruoši bus teisiškai nustatyti.
Džiugu būdavo, kad tiesos žodis įkvėpimo šaltiniu. Jį vertė į an
guliuotas Lietuvos pasiuntiny lyje vietovių ir jų metu prisimin
Dr. E. Armanienė referavo
mas, bet kartu ir pamatyta, ko
plinta, kad leidinys pasiekia glų kalbą, platino parduodami
bių finansavimas užsienyje. Lie ta, kaip Katalikų Bažnyčios ir jos
Tautos Fondo statuto keitimo
kiose
sunkiose
sąlygose
jie
turi
užsienį.
laikraščių bei žurnalų redakci
tuva planuoja turėti 22 ambasa tikinčiųjų dėka Kronika buvo su
dirbti dėl nepaprastai didelio projektą, kuris principiniai buvo
Leidinio redaktorium iki savo joms, įvairioms radijo stotims,
das, daugiausia Europos kraš manyta ir per pasiryžimą bei au
medicinos aparatūros, instru priimtas. Diskusijoje dalyvavo
tuose, tačiau finansiniai sunku kas ištverta kovoje prieš blogį ir arešto 1983 m. buvo tuomet tik TV'. Iš ten tiesos žodis pasklisda
Tautos Fondo tarybos nariai: J.
mentų, vaistų ir kt. trūkumo.
jis (kun. Tamkevičius) pats vie vo po visą pasaulį. Kun. K. Ku
Pergyvenusi spaudos
mai neleidžia pasiuntinybėse melą.
Veteranų administracijos de Valaitis, A. Vakselis, J. Nasvytis.
turėti tiek tarnautojų, kiek draudimą carų laikais, pergyve nas. Vėliau redagavo kun. J. Bo zminskas leido Kroniką įvairio
legaciją Lietuvoje priėmė ir jos J. Bobelis, A. Sperauskas bei
ruta, S J, Sės. B. Mališkaitė, tal mis kalbomis ir atskirais tomais.
reikėtų. Konsulatus planuojama no Lietuva ir tiesos draudimą,
vizitą koordinavo Lietuvos Svei VLIKo valdybos nariai. Tautos
atidaryti Lenkijoje, Rusijoje ir kurį jai buvo uždėjusi komuni kinant kitoms Eucharistinio Kronikos ištraukos būdavo skai
katos ministerija — dr. Blažys, Fondo keitimo projektas bus pa
Jėzaus kongregacijos seserims.
tomos einant Kryžiaus kelius,
Vokietijoje. Būsią pasiųsti atsto stinė sistema.
dr. Valavičius ir Vilniaus univer teiktas svarstyti gegužės 2 d.
Todėl toji 20-ies metų Kroni
Vyskupas prisiminė ir bendra mišiose. Kronika būdavo remia
vai į Jungtines Tautas ir į Euro
siteto medicinos fakulteto deka Tautos Fondo metiniame su
kos sukaktis Lietuvai buvo svar darbius, kuriems dėl Kronikos masi, rengiant medžiagą vyriau
pos Bendrijos kraštus.
važiavime New Yorke.
nas dr. C. Česnys.
— Vytautas Landsbergis, ĄT bi ne tik kaip proga išreikšti teko patirti kalėjimus bei tremtį sybėms bei pranešimus tarptau
Principiniai buvo patvirtinti
Grįžusi iš Lietuvos, kovo 27
pirmininkas, pateikė spaudai padėką Dievui už tai, kad — P. Plumpą, kun. V. Jaugelį, tinėms konferencijoms.
d. delegacija Veteranų reikalų du projektai Lietuvos diploma
nežmoniškose sąlygose padėjo N. Sadūnaitę, S. Kovaliovą ir ki
tokį pareiškimą:
ministrui Ed. Dervvinskiui pa tinės tarnybos kadrams paruošti.
Talkino Maskvos
Lietuvoje leidžiamas laikraštis Kronikai išlikti, bet ir kad at tus. Neliko užmiršti ir Maskvos
teikė kelionėje surinktus duo Vienas projektas užsienyje tvar
disidentai
“Respublika” išspausdino Vil siuntė žmonių, darbininkų ir tal disidentai, padėję perdavinėti
menis bei patarimus Lietuvos komas J. Nasvyčio, kitas — Vil
niaus rabino Dovydo Smito kal kininkų. Taip pat tai buvo ir sa Kroniką į užsienį.
niaus Universiteto projektas —
Maskvos disidentų vardu
medicinos padėčiai pagerinti.
Kalbėtojų tarpe buvo ir chica- kalbėjęs A. J. Daniel pažymėjo,
bą, pasakytą Aukščiausiosios Ta votiška religinė ir tautinė de
Numatyta netrukus išsiųsti į koordinuojamas dr. K. Bobelio
gietis profesorius A. Zygas, šiuo jog tikroji Lietuva ir Rusija susi
rybos iškilmingame posėdyje monstracija.
Lietuvą daug instrumentų, apa ir Vilniaus universiteto rekto
metu dirbantis VD universitete. tiko lageriuose. Ten užsimezgė
1992 m. kovo 11d., palydėda
ratų, vaistų ir kt. Siuntiniai bus riaus dr. R. Pavilionio.
Pagrindinis minėjimas
Jis priminė, kad Kroniką reikia pažintis, nenutrūkusį ir vėliau.
mas ją anstisemitinio pobūdžio
Plačiai apsvarstytas simbolinis
perduoti
specifinėms
ligo
pasityčiojimu iš žydų tikėjimo ir
Jis įvyko Kaune kovo 14 d. Iš vertinti įvairiais aspektais, tarp "Nuo 1970 m. gruodžio jų leidi
ninėms. Pagalba bus apie 4.0- uždaromasis VLIKo suvažiavi
krikšto papročių. Lietuvos Re kilmės prasidėjo 12 vai. Kauno jų ir tuo; koks yra Kronikos nyje “Chronika tekuščich soby4.5 milijonų dolerių sumoje. Su mas Vilniuje, kuris numatytas
spublikos Aukščiausiosios Tary arkikatedroje-bazilikoje,
kur indėlis išauginant tautinę ir reli tij” (Bėgančių įvykių kronika)
didžiuoju siuntiniu į Lietuvą gegužės 30-31 dienomis. (Nuo
ginę sąmonę. Anot jo, Kronika pradėjo rodytis žinių ir iš Lietu planuoja vykti ir pats ministras 1992 m.liepos 1 d. Lietuvos vy
bos prezidiumas smerkia tokį misiąs koncelebravo vysk. S.
tai partizaninės rezistencijos vos. Vėliau informacijos šaltiniu
nekultūringą išpuolį ir pabrėžia, Tamkevičius, SJ, T. J. Boruta,
Dervvinskis ir stebėti jo perdavi riausybė perima VLIKo įstaigą
kad jis neatspindi Lietuvos žmo SJ, Kronikos platintojas JAV tąsa. Gyvenant užsienyje ir ne tapo Kronika, kuri per maskvie mą.
savo žinion.) V. Jokūbaitis pra
nių tikrųjų pažiūrų į žydų tautą kun. K. Pugevičius, “Aušros” re patyrus sovietinės sistemos,
nešė, kad vykti į Vilnių jau yra
čius iškeliaudavo į užsienį.
Posėdyje buvo svarstytas išei užsirašę apie 105 lietuvių iš JAV.
ir Vilniaus rabiną.
daktorius kun. L. Kunevičius, sunku buvo suprasti, kaip šią
Kun. R. Grigas atkreipė
nužmoginimo sistemą pakėlė dėmesį, kad Lietuva pergy veno viją neigiamai palietęs pilietybės Aptarta programos, leidinio ir
— Gediminas Vagnorius, kun. A. Saulaitis, SJ, kun.
įstatymas ir Lietuvos veikėjus kelionės detalės.
tauta.
Lietuvos Respublikos ministeris Liuima, SJ, ir kun. G. Vaitkus,
ne spaudos, bet tiesos draudimo
kompromituojanti KGB agentų
pirmininkas, grižęs iš Švedijos „si___________
Posėdyje dalyvavo dr. K. Bo
-laikus, kada oficialioji spauda
Kronika — laisvajame
infiltracija. VLIKas tikisi, kad pi belis, dr. K. Krivickas, dr. J.
pranešė, kad pasirašytos dvi preSakydamas pamokslą, kun. J.
rašė
kraupią
netiesą.
Kronika
pasaulyje
lietybės įstatymas bus artimiau
kybirfio ekonominio bendradar Boruta pastebėjo, kad Kronika,
Kun. Kazimieras Pugevičius tuomet padėjo konsoliduoti Kri sioje ateityje teigiamai išspręstas Stiklorius, dr. E. Armanienė, R.
biavimo sutartys — dėl laisvos atspindėdama įvykius, buvo tie papasakojo, kaip Kronika buvo staus bendruomenę. Jaunimui ji
Šakienė, V. Jokūbaitis, dr. A.
ir kad Lietuvos parlamentas su Budreckis, J. Bobelis, A. Vakse
prekybos ir dėl investicijų ap sos kova prieš blogį ir melą. Ji platinama laisvajame pasaulyje.
(nukelta į 2 psl.) pras, jog išeivijos lietuviai turi lis, A. Sperauskas, J. Valaitis ir
saugos bei garantijų. Pirmoji su kvietė pasaulį tapti geresniu,
Lietuvių kovoje už laisvę, jo ma
J. Nasvytis. Jonas Bobelis atliko
tartis leidžia lietuviams įmoni- būti tokiu, kokį ją nori matyti
ninkams vežti į Švediją pagrindi Dievas. “Kronikos bendradar
technišką posėdžio paruošimą.
Posėdis užtruko 9 valandas ko
nes prekes be muitų. Tvirtinama biai — mūsų laikų knygnešiai,
vo 28 d. ir 3 valandas kovo 29 d.
Baltijos investicijų programa,
— kalbėjo pamokslininkas, ku
pagal kurią Lietuva gaus apie 30 riam ir pačiam yra teke tą leidinį
(Elta)
milijonų dolerių paramą. Para redaguoti, — ir kaip Kristus
ma Lietuvai numatyta ir ateina statė Bažnyčią ant apaštalų, ku
nčių finansinių metų, prasideda rių amatas buvo žvejyba, taip ir
— Taline buvo surengta pir
nčių liepos 1 d. biudžete.
Kronika rėmėsi paprastais žmo
moji rusų mažumos demonstra
— Pašto ir telekomunikacijų nėmis. Nevalia užmiršti, kas
cija prieš nepriklausomą Estiją.
paslaugų tarifai nuo balandžio 1 buvo kitų padaryta. Nebūtų
Spaudos agentūrų žiniomis, joje
d. vėl pakeisti. Laiškų siuntimas buvę Kronikos darbininkų,
dalyvavo keli tūkstančiai žmo
pabrango dvigubai. Pav., už 20 nebūtų ir to, ką turime šiandien.
nių. Buvo skanduojami nedrau
gramų laišką Lietuvoje bus mo Šios mišios yra padėkos auka
giški šūkiai prieš Estijos neprik
kama pusantro rublio, laiškai į Viešpačiui, tai padėka ir visiems
lausomybę, reikalaujama sukurti
užsienį — 3 rubliai, oro paštu — nepaminėtiems talkininkams”.
kažkokią Pabaltijo Rusiją. De
7 rubliai. Abonamentinis moke
monstrantai sakėsi neprašysią
Sukaktuvinė akademija
stis už telefoną — 50 rublių į
Estijos pilietybės, kovosią už
mėnesį. Vienos minutės pokal
Po pamaldų, Vytauto Didžiojo
Estijos, Latvijos ir Lietuvos
bis su Lenkija — 20 rublių, su universiteto didžiojoje auloje
įjungimą į Rusijos federaciją.
kitomis Europos šalimis — 30 įvyko sukakčiai skirta akademija.
Buvo pasisakyta prieš tarnavimą
rublių, su JAV — 60 rublių.
Sveikindamas jos dalyvius, Uni
Estijos kariuomenėje ir pasiū
— Lietuvos bankas konkursą versiteto rektorius prof. A.
lyta, kad visi Estijoje gyveną ru
atgimimo monetoms sukurti Avižienis pažymėjo, kad Kroni
sai paprašytų Rusijos pilietybės.
pratęsė iki gegužės mėnesio.
ka užsienio lietuviams buvo vil
ĮĮ a ĮĮ ĮĮ oaoaeęgggggg g A AAJLgJĮJLg.g.ajLgJLgJLgJLiJLtJLa-fl JLgJULgJLWUL>o
Laukiama keturių projektų.
ties ir gyvybės simbolis. Ji Lietuvių Katalikų Bažnyčios Kronikos 20 metų sukakties proga
Dviejose monetose — 10 litų įkvėpdavo dirbti ir aukotis
kovo 14 d. Vytauto Didžiojo Universitete Kaune buvo surengta
vertės balto metalo ir 100 litų Tėvynės labui.
speciali pogrindžio spaudos paroda. Nuotr. L. K. Religinės Šalpos
VĖL YKŲ DŽIAUGSMO IR PAGUODOS
!
vertės geltono metalo — bus
VISIEMS LIETUVIAMS!
.
“
Minėjimo rengėjų vardu kal
įamžintas Lietuvos Respublikos
bėjo
A.
Raškinis.
Jis
pabrėžė,
suverenumo atkūrimas. Trečioji
— balto metalo 10 litų vertės kad Kronika kovojo ne tik už
moneta' skiriama
Lietuvos Bažnyčios, bet ir už tautos tei
:
* T. PLACIDAS BARIUS, OFM
£
sugrįžimui į tarptautinį olimpinį ses, už tai, kad būtų užtikrinta
’
Pranciškonų Provindolas
o
komitetą ir 1992 m. dalyvavimui tradicijų, mąstymo ir tikėjimo
olimpinėse žaidynėse atžymėti. perimamumas. Šį kova vyko be
Ketvirtai — l(M»tų vertės — mo ginklų, jos metodų mokomasi ir
dabar. Jis pabrėžė, kad KGB
netai tema laisva.
s ss s g, a o s o o ooa oflaaasaaaggggga juuuLgwuLgJLft.aJ.a.aj.a-a.g.ai^
— Lietuvos paštas kovo 22 d. agentams niekad nepavyko pra
išleido trijų pašto ženklų seriją, siskverbti į Kronikos leidėjų gre
skirtą Lietuvos dalyvavimui tas, nes šį darbą laimino Dievas.
1992 m. žiemos olimpiadoje AlKRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖJE
•
Kronikos kelias
bertville, vasaros — Barcelonoje
mieliems mūsų skaitytojams, bendradarbiams ir rėmėjams
“
ir Lietuvos olimpinio komiteto
Vyskupas S. Tamkevcičius,
linkime skaidraus Velykų džiaugsmo ir geriausios sėkmės.
•
pripažinimui.
pagrindinis Kronikos redakto
3
•
— Kauno prekybos, pramo rius, apžvelgė leidinio nueitąjį
o
DARBININKO
;
nės ir amatų rūmai susilaukė kelią — nuo pirmojo numerio,
°
Redakcija ir Administracija
“
tarptautinio pripažinimo. Jie vėl pasirodžiusio 1972 m. kovo 19
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai dauginti prieš 20 metų
yra Tarptautinių prekybos rūmų d., iki paskutiniojo 1989 m.
2}o_Ba_9 999aflflflflaaaaaaaflaaiAaaaaaaaaQ9a99gflflgflinAgA_ai^
privačiai pagamintasis rotatorius. Nuotr. L. K. Religinės Šalpos
(ICC) Paryžiuje tikrasis narys*
Leidžiant Kroniką būta ir

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA
TĖVYNĖJE PRALAUŽĖ TIESOS DRAUDIMĄ

v

r

I

ŽURNALAS “LIETUVA” JAU AMERIKOJE

Vysk. Sigitas Tamkevičius Kybartų klebonijos garaže rodo, kur slėpdavo L. K.
Bažnyčios Kronikos medžiagą. Nuotr. L. K. Religinės Šalpos

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA
(atkelta iš 1 psl.)
buvo tiesos pažinimo šaltinis,
darbo dirva, teikianti prasmę.
Ne vienam tada kilo noras dirbti
vardan tiesos, tautos, Dievo. Ir
darbininkai atėjo be agitacijos,
dauguma jau susidūrę su po
grindžio darbu įvairiuose rate
liuose.

Minėjime taip pat kalbėjo po
grindinio leidinio “Aušra” re
daktorius kun. L. Kunevičius,
veiklios Kronikos darbuotojas
seserys E. Sulauskaitė ir B. Briliūtė.
Pagerbti talkininkai

Atminimo, pagarbos, padėkos
ir meilės liudijimai buvo įteikti
Kronikos propaguotojui užsie
nyje kun. K. Pugevičiui, Mask
vos disidentams, prisidėjusiems
prie leidimo persiuntimo užsie
nin, Kronikos leidėjui kun. K.
Kuzminskui, ilgamečiam Vatika
no radijo darbuotojui mons. V.
Kazlauskui.
. Pabaigai buvo meninė progra
ma, kurią atliko ansamblis “Pa
storalė ”, vadovaujamas N. jautakienės.
Tą dieną buvo atidaryta uni
versiteto patalpose ir sukaktu
vinė paroda, kurioje surinkta
daug medžiagos iš Kronikos gy
vavimo per 20 metų.

Kronikos minėjimai kitur

Mažesnio pobūdžio minėjimai
vyko kituose Lietuvos miestuo
se: Kybartuose, Birštone, Mari
jampolėje, Šiauliuose ir kitur.
Vilniuje, daugelyje vietų, Kroni
kos tema susitikimuose kalbėjo

kun. K. Pugevičius. Jis dalyvavo Kronikos pradžia, sako, kad
tokiuose susitikimuose Lietuvos buvę taip: Tais metais (1972)
Mokslų Akademijoje, gimnazijo ateistinė valstybė nutarė smogti
se su mokytojais, moksleivija ir galutinį smūgį Lietuvos Katalikų
visuomene.
Bažnyčiai. Ji išvaikė vaikus iš
Lietuvos TV buvo parengusi Bažnyčios.
specialų laidų ciklą “Lietuvos
Kai buvo prieita šita riba, kai
Katalikų Bažnyčios Kronikai — reikėjo patiems savo rankomis
20 metų”. Ją rodė atskiromis da išvaryti vaikus iš Bažnyčios, tai
limis.
jau buvo ir grėsmė pačiai'
Pabaigai dar reikėtų pridėti ir Bažnyčios buičiai. Tada susi
įdomų Lietuvos Aukščiausiosios rinkę keletas jaunų kunigų ir pa
Tarybos deputato Algirdo Patac sitarę. Kun. A. Zdebskis trenkęs
ko komentarą, kurį transliavo kumštimi į stalą ir taręs: “Turime
Vatikano radijo lietuviškoji lai eiti kartu!”
da, taip pat minėdama Kronikos
Taip ir padarė. Prasidėjo
sukaktį.
kova, bet apie tą kovą reikėjo
Patackas pabrėžia, kad niekas rašyti. Ir taip gimė Kronika —
iki pat pastarųjų dienų nežinojo, iš reikalo. Patackas pakartotinai
kas yra Kronikos redaktoriai, ligi pabrėžia: “Ne dėl kokių kitų pa
jie nepasisakė patys. Ir tai esąs skatų, bet iš būtinybės ginti vai
vienas iš Kronikos stebuklų.
kų sielas Lietuvoje . Anot jo,
apie Kroniką spietęsi paprasti
Kaip atsirado Kronika
Lietuvos žmonės — inteligentų
Patackas, kuris esąs domėjęsis buvę labai nedaug.

TVIRTINA, KAD GORBAČIOVAS IS ANKSTO
NEŽINOJĘS APIE SAUSIO 13-OSIOS EIGĄ
Buvęs Michailo Gorbačiovo
bendradarbis, dabar TASS žinių
agentūros direktorius, Vitali
Ignatenko išreiškė įsitikinimą,
kad buvęs Sovietų Sąjungos pre
zidentas iš anksto nieko nežino
jęs apie Vilniuje praėjusių metų
sausio tryliktą dieną rengtąjį
Lietuvos televizijos bokšto puo
limą, kurio metu žuvo keturioli
ka lietuvių.
Kruvini įvykiai Vilniuje pribloškę Gorbačiovą, pasakė Ignatenko Japonijos televizijai duota
me interview. Jo nuomone, kru

viną susidorojimą Vilniuje sausio
tryliktąją įvykdę dešiniųjų pa
kraipų kariškiai, o KGB ir komu
nistų partija sąmoningai nuslė
pusi nuo Gorbačiovo pasiruoši
mus pulti Lietuvos televizijos
bokštą, iš viso Lietuvoje vyravu
sias nuotaikas.

Ignatenko, betgi, pripažino,
kad Gorbačiovas nepakankamai
ryžtingai reagavo į sausio trylik
tosios įvykius Vilniuje, svyravo
ir delsė į juos griežtai reaguoti,
kaip siūlėjo bendradarbiai, nesi-

“Lietuvos aidas” sausio 17 d.
laidoje paskelbė, kad Aukščiau
siosios Tarybos pirmininko pava
duotojas Bronius Kuzmickas, AT
deputatas Romualdas Ozolas ir
Pranas Damijonaitis pristatė
naują reprezentacinį žurnalą
“Lietuva”, skirtą užsienio skaity
tojams. Žurnalas kol kas bus
leidžiamas anglų, vokiečių, len
kų ir rusų kalbomis. Jis, pagal
Ozolą, bus “virš partijų, virš
ideologijų, ieškant Lietuvos vi
sumos vaizdo”.
Jau išėjo pirmasis “Lietuvos”
numeris anglų kalba. Jo šimtą
kopijų atvežė Vilniaus universi
teto studenčių ansamblis “Virgo , atvykdamas koncertuoti
Amerikoje.
Artimu metu bus gautas dide
snis kiekis, ir jis bus gaunamas
pas lietuviškos spaudos platinto
jus JAV ir Kanadoje bei bus pla
tinamas per amerikiečių spaudos
platinimo institucijas.

Nuo šių metų liepos mėnesio
žurnalas bus mėnesinis. Pu
smečiui galima jį užsisakyti per
įgaliotinį dabar. Pusės metų pre
numerata — $18 JAV. 1993 me
tinė prenumerata — $32 JAV.
Čekius rašyti “Lietuva” vardu ir
siųsti įgaliotiniui. Šio numerio
kaina $3 JAV.
Pirmasis “Lietuvos” numeris
spausdintas Maskvoje ant suo
miško kreidinio popieriaus. La
bai tinkamas Lietuvos reprezen
tacijai savo išvaizda ir turiniu.
Meniškai sulaužyti jo 36 pusla
piai su 42 spalvotom nuotrau
kom, 12 — balta-juoda. Numeris
pradėtas AT pirmininko Vytauto
Landsbergio sveikinimu, jo kal
ba Jungtinėse Tautose. Duodaryžo išaiškinti kaltininkų, juos
nubausti, ir neatsiprašė lietuvių.
Ignatenko priminė, kad sausio
keturioliktąją, kai atėjo, žinia
apie baisiuosiusįvykius Vilrffoje,
artimiausieji Gorbačiovo ben
dradarbiai, tarp jų Aleksandras
Jakovlevas ir Vadimas Bakatinas
pasiūlę Gorbačiovui ir jį įsakmiai
paraginę tuoj pat nuskristi į Lie
tuvą, pasimatyti su Lietuvos
valdžios viršūnėmis, tarti žodį
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos posėdyje, pripažinti Lietu
vos Respublikos nepriklauso
mybę, pagerbti žuvusiuosius.
Gorbačiovas, tačiau^ nereaga
vo, nieko nepadarė, kas buvo
siūloma, nepasmerkė sausio try
liktosios kaltininkų, sustojo pusiaukelyje, pasakė Ignatenko, ir
dėl to prarado daug savo šalinin
kų, bendradarbių, nusivylusių jo
neryžtingumu, jo kompromisine
veidmainiška laikysena.

LIETUVIŠKOS SVARSTYBOS NIDOJE

Tėv. Hermann Schalūck, pranciškonų ordino generolas, baig
damas savo kelionę JAV, lankėsi ir lietuvių pranciškonų pa
grindiniame vienuolyne Kennebunkport, ME. Iš ten ba
landžio 8 d. per Bostoną išskrido į Romą.

“į Laisvę fondo lietuviškai
kultūrai ugdyti Lietuvos filialas
gegužės 10-17 dienomis Vilniuje
ir Nidoje rengia lietuviškų studi
jų savaitę. Tema: “Pilnutinė de
mokratija — idėjos, realijos ir
perspektyvos”.
Studijų savaitė prasidės Vil
niuje gegužės 11d., pirmadienį,
pilnaties posėdžiu, kuriame bus
aptartos pagrindinės problemos,
susijusios su pilnutinės demok
ratijos ideologija ir įgyvendini
mu. Pakviesti dalyvauti au
kščiausi valdžios bei vyriausybės
atstovai.
Antradienį austobusu vyksta
ma į Nidą. Nidoje užsakytos pa
talpos rašytojų poilsio namuose.
Bus skaitomi pranešimai iš poli
tinio, kultūrinio, sociailinio gyve
nimo sričių, aptariami Lietuvos
konstitucijos pagrindai. Organi
zuojama ir kultūrinė-meninė
programa.
Palengvintomis sąlygomis ga
lima užsisakyti Lietuvoje vieš
bučius bei susitvarkyti keliones
Lufthansa linija į Vilnių.
Savaitės registracijos reikalus
tvarko ir smulkesnes inforinaci-

jas teikia Vytautas Petrulis,
30115 Brookvievv, Livonia, MI
48512. Telef. 313 525-0294. No
rinčius dalyvauti Lietuvių Fron
to Bičiulių Taryba ragina kuo
greičiau užsiregistruoti.

— M. K. Čiurlionio, dailinin
ko ir kompozitoriaus, kūrybą
apžvelgianti knyga angliškai ne
trukus išleidžiama Vilniuje. Joje
apie
Čiurlionį
pasisako
komp. Vladas Jakubėnas, daili
ninkai V. K. Jonynas ir R. Viesu
las, Povilas Gaučys, prof. A.
Sennirkiti. Knygą leidžia Vagos
leidykla. (V.S.)
— Lenkija oficialiai protesta
vo, kad Lietuva nevykdanti savo
ankstesnių pažadų dėl naujų rin
kimų į vietines tarybas pietryčių
JLietuvoje,
kur
gyventojų
didžiumą sudaro lenkai. Lietu
vos parlamentas kovo 17 d. pusei
metų pratęsė tiesioginį valdymą
Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose.
Jis buvo įvestas praėjusių metų
rugsėjo mėnesį, kada buvo tų ra
jonų tarybos paleistos dėl anti
konstitucinės veiklos.

ma Lietuvos nepriklausomybės
deklaracija, Lietuvos valstybės
simboliai, tautos ir valstybės
istorija bei dabartinis nepriklau
somybės atstatymo kelias su
kančiomis ir kraujo aukomis. Pa
teikiama dabartinė Lietuvos
ekonominės reformos eiga,
aprašomi Kalėdų papročiai ir
duodamos trumpos aktualijos.

Žurnalas “Lietuva” yra puiki ambasadorinė dovana visiems an
gliškai skaitantiesiems.
Ligi žurnalas pasieks platinto
jus, jį susipažinimui galima gauti
pas įgaliotinį: išrašant $4-00 čekį
“Lietuva” vardu (už žurnalą ir
persiuntimą) ir siųsti: Bronius
Juodelis, 239 Brookside Lane,
Willowbrook, IL 60514, USA.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 VVest-SL^SImabury, Conn.
06070. Tel. 203 651 -0261.
SHALINS FU NE RA L HOME, Ine., 84 - 02 Jamaica Avė. (prie Fbrest
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves.
Koplyčios parūpinamos visoje miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.
BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wilson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios.koplyčios, oraą šaldomas.
Daug vietos automobiliam pastatyti.

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Avė., St. Petersburg Beach, Fla.,
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN
MEMORY GARDENS, 101 58th Sf., S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345- 9393.
JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERTRUGGIERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., 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. WinterJSarden Tavern.
•1883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 - 6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlai pietūs. Pirmos
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakmg Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Bivd., Carone, Oueens,
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

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

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

NEW JERSEY, NEW YORK - “Lietuvos atsiminimai”, sekmadie
niais nuo 2 iki 3 v. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 89.5
FM banga. “Music of Lithuania” programa, vedama anglų kalba,
iš tos pačios stoties girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 2 v. popiet.
t)r. J. J. Stukas — direktorius, 234 Suniit Dr., VVatchung, N.J. 07060.
Tel.: 908 753 - 5636

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI
IR
NEMOKAMAI
PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK.
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. IŠTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU
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Bendrame Prisikėlimo džiaugsme
Mieli Broliai, Sfesės:

Šiandien ir per visą velykinį
laikotarpį Bažnyčia mus kviečia
linksmintis ir džiaugtis, nes Kris
taus prisikėlime mums yra užtik
rintas amžinas gyvenimas.
' Kaip pilnas ir prasmingas be
būtų mūsų gyvenimas, kaip są
žiningai rūpintumės savo šeimos
ir tautos gerove, kaip gausiai
praturtintumėm žmonijos civili
zaciją ir kultūrą, mūsų džiaugs
mas negalėtų būti pilnas, nei
laimė tikra, jei prieš akis stovėtų
neišvengiama, mus sunaikinti
grasinanti mirtis.
Gyvybės instinktas yra toks
stiprus, kad normalus žmogus,
net sirgdamas skausminga, ne
pagydoma liga, visais būdais
stengiasi išlikti gyvas.
Krikščioniškasis
tikėjimas
skelbia, kad, kaip įbertas kviečio
grūdas, perėjęs puvimo procesą,
iškyla gyvastingu želmeniu, tei
kiančiu mums duoną, taip mus
laikinoji mirtis įveda į amžinos
laimės ir garbės gyvenimą: “Aš
esu prisikėlimas ir gyvenimas,
kas tiki mane, — nors ir mirtų,
bus gyvas”. (Jn 11, 25)
Kristus yra ne tik mūsų išga
nytojas, bet ir brolis. “Visiems,
kurie jį priėmė, jis davė galią
būti Dievo vaikais”. (Jn 1, 12)
“O jei esame vaikai, tai ir įpėdi
niai— Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus
bendraįpėdiniai, jeigu su juo
kenčiame, su juo būsime ir
pagerbti”. (Rom 8 16-17)
Tikėjimas, kad Kristus savo
kančia įprasmino mūsų gyveni
mo kančias ir savo prisikėlimu
mums užtikrino amžiną gyveni
mą, velykinį Kristaus triumfą
daro sykiu ir mūsų asmeniniu
triumfu. Kas gali būti branges
nio, kas gali mumyse sužadinti
nuoširdesnį džiaugsmą, kaip
žinojimas, pagrįstas paties Die

vo užtikrinimu, kad mes prisi
kelsime lygiai garbingam ir
amžinam gyvenimui, kaip Vely
kų rytą prisikėlė Kristus: “Kas
valgo mano kūną ir geria mano
kraują, tas turi amžinąjį gyveni
mą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją
dieną”. (Jn 6, 54)

Lietuvių kalbos metais tiek
daug gražių žodžių jai pasakėme.
Tačiau tradiciniai metai praėjo,
palikdami dar labiau įsisenėju
sias bėdas. Gimtosios kalbos
skurdinimo ir teršimo įskaudin
tų žmonių žvilgsniai vis dažniau
krypsta į Valstybinę kalbos in
spekciją. Juk tai jos kasdieninė
pareiga kontroliuoti, kaip vykdo
mi įstatymai, nustatantys kalbos
statusą, kaip įgyvendinami vi
siems privalomi Lietuvių kalbos
komisijos nutarimai.
Inspekcija įpareigota prižiū
rėti viešąją kalbą — reklamą, lei
dinius. Tačiau šie dideli ir
sunkūs darbai ne visada deramai
atliekami, kartais net pamirštapergale ir jo užtikrinta pagalba,
viltingai žvelkime į ateitį, taip
dirbdami, lyg viskas priklausytų
nuo mūsų pastangų, ir taip
melsdamiesi, lyg viskas priklau
sytų nuo Dievo palaimos.
Džiugių ir viltingų Šv. Velykų
linkiu visiems.

ATLIEKANT ŠVENTĄ PAREIGĄ
mi. Žmonės piktinasi knygy nus,
parduotuves užplūdusiais foto
grafuotais leidiniais, kuriuose
kas žodis — tai kalbos klaida.
Argi inspekcija nemato, kad laik
raščiuose mirga marga papra
sčiausios gramatinės klaidos?
Nepriklausomoje Lietuvoje dar
yra įstaigų, firmų, įmonių, ku
rios iki šiol “tebesipuošia” bran
daus socializmo laikų iškabomis.
Dar neišgyvendinta dvikalbystė
parduotuvių, buities įmonių
reklamoje, informacijoje.
Klausytojus, žiūrovus piktina
radijo, televizijos kalbos klaidos.
Tuo labiau, kad daugumos jų
"autoriai” ne atsitiktiniai eterio
talkininkai, bet dalis etatinių
darbuotojų-redaktorių,
pra
nešėjų. Išvardinus (deja, toli
gražu ne visas) kalbos negero
ves, atkakliai klausiama: o ką gi
veikia Valstybinė kalbos inspek
cija?
Iš tiesų, kas ten nuveikta per
vienerius (patikslinu — naujakūrystės) metus? Kas kliudė ir
tebekliudo inspekcijai pasinau-

Šių metų Velykos mums yra
ypatingai džiugios ir viltingos.
Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM
Mes švenčiame ne vien Kristaus
istorinį, bei mūsų busimąjį Brooklyn, N Y
asmeninį, bet ir Lietuvos pri 1992 m. Velykos
sikėlimą.
Ilga ir skausminga buvo mūsų
tautos Didžioji Savaitė. Pusę
šimto metų Lietuva buvo kanki
nama fiziniai ir terorizuota mora
liniai. Ekonominėm blokadom ir
provokacijom
bandyta
už
gniaužti tautos ryžtą būti laisva
ir nepriklausoma valstybe. “Jie,
sovietai, liejo kraują norėdami
mus išgąsdinti. Jie galvojo, kad
visi bėgs atgal į Sovietų Sąjungos
glėbį. Bet atsitiko priešingai”.
(The
New
York
Times,
1991.1.20).
Tikinti į Dievo Apvaizdą ir su
prantanti kančios prasmę, lietu
vių tauta pralietame kraujyje
įžvelgė nepriklausomybės krikš
tą, tankų sutriuškintuose kūnuo
se atpažino uolą, ant kurios yra
statoma laisva, demokratinė Lie
tuvos respublika.
___
Skaudžias ir gilias dvasinesmoralines žaizdas paliko sovie
tinė okupacija, tačiau tauta, pasi
rinkusi Kristų savo vadovu
(1990.VI. 15) ir pasivedusi Moti
nos Marijos globai (1991.X.8),
viltingai žengia į ateitį, į pilną
laisvę, dvasinį-moralinį pri
sikėlimą.
Džiugus velykinis Aleliuja,
skelbiąs Kristaus, mūsų asme
ninį ir tautos prisikėlimą, teran
da gyvą atgarsį kiekvieno mūsų
Velykinė kompozicija Romualdo Kisieliaus
širdyje. Pasitikėdami Kristaus

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS
NEGRĮŽTA ARKLIU
m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje
ANTANAS RUBŠYS
Manhattan Coilege

a
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Už keliolikos metrą tiltas drebėjimų baimė daro savo:
geležinkeliui. Zvalgomės j abu bemaž visi Naujojo Korinto na
kanalo galus: Saroniko įlanką ry mai yra vienaaukščiai. Turėda
tiniame ir Korinto įlanką vakari mas uostą, geležinkelio stotį ir
niame gale. Sąsmaukos šonuose daug žemės ūkio gaminių įmo
senovėje buvo uostai: Kenkrėja nių, miestas atrodo judrus ir tur
ir Lechejumas. Iš jų laivai tingas. Graikams būdinga namus
būdavo tempiami sąsmaukos pa baltai dažyti. Balta namų spalva,
viršiumi. Šiuo metu jokio laivo
kanale. Tik Saroniko įlankos
pusėje vilkikai tempia laivą j ka
nalą. Kanalu praplaukti gali tik
vidutinio dydžio laivai, o didesni
laivai ir nūdien turi plaukti, da
rydami vingį, aplink Pelopone
są.
Bėgte prabėga ketvirtis valan
dos. Ir mudu kone bėgte
grįžtame prie autobuso.

Lietuvoje iškilo lietuvių kalbos problemų. Apie tas
negeroves ne kartę rašyta jos spaudoje, išeivių spau
doje prisiminta tik prabėgom.
Žurnalistas Vytautas Labūnaitis, gyvenęs Vilniu
je, norėdamas, kad Amerikos lietuviai arčiau pažintų
jų kalbinius vargus, pasikalbėjo su Valstybine kalbos
inspekcija, kuriai pavesta prižiūrėti kalbos švarumę.
Iš to pokalbio ir matyti, kokius sunkumus tenka
nugalėti tiems, kurie rūpinasi, kad kalba būtų švari,
tvarkinga, taisyklinga. Straipsnis buvo atvežtas ir perduotas per rankas,
ne paštu atsiųstas. Visiems dėkojame, kurie patarna
vo šiuo reikalu. Red.
gal per daug demokratišką mūsų
spaudos įstatymą. Šiuo įstatymu
turėtų būti draudžiama spau
sdinti, perspausdinti knygas be
specialisto kalbininko recenzijos
ar aprobavimo. Tokiuose leidi
niuose turėtų būti nurodyta re
Arūnas Dambrauskas: Ne
cenzento vardas, pavardė, įsta
kažką mes galėjome nuveikti,
tyme reikėtų numatyti griežto
neturėdami pačių reikalingiau
kas sankcijas už nerecenzuotų,
sių juridinių teisių. Dar nėra
neaprobuotų leidinių spausdini
įstatymo, kuriuo vadovaudamie
mą ir platinimą.
si galėtume ne tik drausminti,
Korespondentas: Man atrodo,
bet ir bausti kalbą darkančius ra
dijo ir televizijos, spaudos dar jog nemažą žalą gimtajai kalbai
buotojus. Administracinės teisės daro iš senų laikų atklydęs posa
pažeidimų kodekse “nenumaty kis: kaip bepavadinsi, nepagadi
ta”, kad galėtume naudoti nors nsi.
Rita Balsevičiūtė: Gal iš dalies
įspėjamąsias priemones prieš
ir dėl tokio aplaidaus požiūrio iki
viešosios kalbos darkytojus.
Inspekcija parengė tokio įsta šiol vos trisdešimtyje rajonų yra
tymo projektą. Jam pritarė Au etatiniai kalbos tvarkytojai. O
kščiausiosios Tarybos Kultūros, štai Prienų, Šakių, Vilkaviškio,
mokslo ir švietimo, Piliečių tei Biržų, Jurbarko, Zarasų, dar kitų
sių ir tautybių reikalų komisijos, rajonų savivaldybės, teisindataip pat Lietuvių kalbos komisi mosi lėšų stoka, tokių darbuoto
ja. Parlamente šis projektas lau jų nesamdo.
Be to, ne visi etatiniai kalbos
kia nesulaukia savo eilės, o laikas
tvarkytojai (daugiausia mokyto
nenumaldomai bėga...
jai lituanistai) gali užsiimti savo
Korespondentas: Ir tuo gana tiesioginiu darbu. Kai kuriose
intensyviai naudojasi pelno besi savivaldybėse, merijose jie yra
vaikantys biznieriai, pasivadinę visokiausių sveikinimų, prakal
bų, kitokios “prestižinės lite
leidėjais.
Arūnas Dambrauskas: Taip. ratūros kūrėjai, primenantys
Juk dabar Lietuvoje yra penki dvarų poetus.
šimtai devyniolika leidyklų, lei
Tokiuose rajonuose į viešąją
dyklos grupių, bendrovių, koo kalbą, reklamą žiūrima labai
peratyvų, individualių leidėjų.
“demokratiškai . Atseit, kaip kas
Tarp jų nemaža tokių, kurie moka ar nori, tegu taip ir rašo.
užsiima fotografuotų knygų,
Dėl tokio abuojumo lietuviš
brošiūrų tiražavimu. Šiais leidi kos jaunimo grupės pasivadina
niais tik skurdinama ir teršiama “Alibi”, “Foje”, “Rombo”, “Camūsų kalba.
sino”, “Bix”, visokiomis hiper
Korespondentas: Kaip, Jūsų bolėmis, prologais, kitokiaunuomone, užkirsti kelią tokiai siais, tik ne lietuviškais vardais.
pragaištingai vertelgų veiklai?
O kiek Lietuvoje pridygs komer
Arūnas Dambrauskas: Pir cinių firmų, bendrovių, koopemiausia turbūt reikėtų pataisyti
(nukeli a į 5 psl.)

doti Parlamento suteiktais įga
liojimais? Tokiais dviem klausi
mais kreipiamės į Valstybinės
kalbos inspekcijos vyriausiąjį in
spektorių Arūną Dambrauską ir
jo kolegę Ritą Balsevičiūtę.

žali alyvmedžių sodai ir vynuo
gynai prie mėlynos Korinto įlan
kos traukia akį.
Mes Naująjį Korintą tik perva
žiuojame. Skubame į Senąjį. Se
nuoju Korintu mudu labiausiai
domimės. Juk į čia Apaštalas
Paulius atvyko iš Atėnų ir skelbė
Gerąją Naujieną, “Jėzų Kristų,
ir tą nukryžiuotą (1 Kor 2,2), gy
ventojams miesto, garsaus savo
prabanga ir palaidais papročiais.
Čia jis ne tik skelbė Nukryžiuo
tąjį kaip “Dievo galybę ir Dievo
išmintį” (1 Kor 1, 24), bet ir
pradėjo rašyti Naująjį Testamen
tą: Pirmasis laiškas tesalonikiečiams yra pirmasis krikščio
nių, dieviškosios Dvasios įkvė
pimu parašytas, Naujojo Testa
mento raštas.

| Korintą

— Korintas už 10 km, —aiš
kina gidė, — pirmiausia užsuksi
me į Naująjį, o tik po to į Senąjį
Korintą.
Naujasis Korintas gimčirišaugo po 1858-ųjų metų ir 1928-ųjų
žemės
drebėjimo. Žemės

KAIP LIETUVOJE KOVOJAMA SU KALBOS KLAIDOMIS

Senojo Korinto griuvėsiai žmonių gausiai lankomi. Nuotr. kun.
prof Antano Rubšio

negalimų dalykų” (Lk 1, 37). Be
to, jam rūpėjo Makedonijos kri
kščionių bendrijos. Be abejo,
jam dar tebebuvo prieš akis
įtūžusi, jo tautiečių sukurstyta,
Tesalonikos minia prieš jį ir jo
krikščionių bendriją. Nenuosta
bu, kad jis buvo išsiuntęs j Tesaloniką Timotiejų, norėdamas pa
drąsinti ten savo bendriją ir gauti
iš jos žinių. į Korintą iš Atėnų
išvyko vienas.
Lukas Apaštalų darbų knygoje
rašo: “Po viso šito Paulius... nu
vyko į Korintą. Čia jis sutiko vie
ną iš Ponto kilusį žydą, vardu
Akvilą su žmona Priskile, nese
niai atsikėlusius iš Italijos. Mat
Klaudijus buvo išleidęs įsakymą
visiems žydams išsikraustyti iš
Romos. Jis apsigyveno prie jų ir,
kadangi mokėjo bendrą amatą,
pasiliko ten ir ėmė darbuotis. Jie
vertėsi palapinių audimu. Kiek
vieną šabą Paulius kalbėdavo si
nagogoje, įtikinėdamas žydus ir
graikus” (Apd 18, 1-4).
Korinto kanalas. Geležinkelio tiltas, žiūrint iš Kenkrėjos uosto
Saroniko įlankoje. Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

Senasis Korintas

Mudu pasiekėme Korintą iš prisijungė prie ilgokos autobusų
Atėnų per dvi su puse valandos. eilės palei Apaštalo Pauliaus lai
Apaštalas galėjo arba atplaukti kų Korinto griuvėsius.
laivu į Kenkrėją, arba ateiti
pėsčiomis per Korinto sąsmau
Apaštalas Paulius Korinte
ką. Kiek jis užtruko kelionėje?
Apaštalas Atėnuose nesijautė
Archaia Korintos — Senasis
Korintas nūdien yra tik mažas namie. Jis buvo žmogus iš Rytų
kaimas su Pilies kalnu — Akro- ir jautė, kad išdidi Atėnų dvasia
korintu fone. Mūsų autobusas nėra atvira “Dievui, kuriam nėra

Senojo Korinto senovė yra la
bai žila. Archeologai aptiko neo
lito — naujojo akmens amžiaus,
7000 metų senumo, pėdsakus!
Bet Korintas, į kurį atėjo Apašta
las Paulius, buvo gana jaunas.
Mat 146 m. prieš Kristų Romos
generolas Mumijus buvo Korin
tą visiškai sunaikinęs, o Julijus
Cezaris 44 m. prieš Kristų jį vėl
atstatęs.
į Ru.ę daugiu u)

TEGYVUOJA ATKURTOJI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE
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Kristaus Prisikėlimo šventėje
ramybės ir taikos visiems parapiečiams linki

<

ja

*.-

-

Šv. Velykų proga sveikina
ir linki visiems
gausių Dievo malonių

Kristaus Prisikėlimo šventės proga
nuoširdžiai sveikiname

mūsų vienuolyno geradarius
bei visus Kultūros Židinio rėmėjus.

Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS,
klebonas

LIETUVIŲ KĄTALIKŲ RELIGINĖS ŠALPOS
TARYBA BEI ŠTABAS

BROOKLYN, NY
Apreiškimo parapija
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BROOKLYNO PRANCIŠKONAI
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Brooklyn, NY
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Kristui prisikėlus,
ramybės ir taikos visiems parapiečiams linki

Kristaus Prisikėlimo šventėje .
nuoširdžiai sveikiname visus parapiečius!

Visiems parapiečiams linksmų Velykų švenčių
linki

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

Prel. Dr. ALGIRDAS OLŠAUSKAS, klebonas
Prel. Dr. VINCAS BARTUŠKA
Prel. JONAS KUČINGIS, klebonas emeritas

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS,
klebonas

MASPETH, NY
V. J. Atsimainymo parapija

LOS ANGELES
Sv. Kazimiero parapija

LOVVELL, MA
S v. Juozapo parapija
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Linkiu mieliems parapiečiams
linksmų Velykų švenčių!

Kun. ALBERTAS KARALIS

Kun. ANTANAS BERTAŠIUS,
klebonas

NEW HAVEN, CT
St. Casimir’s Church

PATERSON, NJ
Sv. Kazimiero parapija
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Nuoširdžiai sveikinu visus parapiečius
Viešpaties Jėzaus Prisikėlimo šventėje!

Sveikiname mielus parapiečius
Šv, Velykų proga!

Velykinių Aleliuja!
Aleliuja!

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

WATERBURY, CT
Sv. Juozapo parapija
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Šv. Velykų proga
nuoširdžiai sveikiname visus parapiečius!

Šventose Velykose
ramybės ir taikos visiems parapiečiams linki

Kun. VVILLIAM L. WOLKOWICH,
klebonas

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

Kun. Dr. PETRAS STRAVINSKAS,
klebonas

NORWOOD, MA
Šv. Jurgio parapija

ELIZABETH, NJ
Sv. Petro ir Povilo parapija

NEWARK, NJ
Svč. Trejybės parapija
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Malonių Velykų švenčių linkiu
visiems parapiečiams!

Kristaus Prisikėlimo šventėje
ramybės ir taikos buvusiems parapiečiams
linki

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

Kun. JONAS PAKALNIŠKIS

PHILADELPHIA, PA
S v. Jurgio parapija
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Kristaus Prisikėlimo šventėje
ramybės ir taikos visiems parapiečiams linki
Kun. ALBERTAS CONTONS,
klebonas

BOSTON, MA
Sv. Petro parapija
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Nuoširdūs sveikinimai visiems
Šventose Velykose!

į

Kun. Dr. EUGENIJUS SAVICKIS,
klebonas

NEW YORK, NY
Aušros Vartų parapija
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Sveikinu visus parapiečius
Kristaus Prisikėlimo šventėje — Velykose!
Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS,
klebonas

LAWRENCE, MA
Sv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Douglaston, NY
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Sveikinu visus lietuvius
Velykų švenčių proga!

Sveikinu visus draugus, pažįstamus ir
buvusius parapiečius Šv. Velykų proga!

Kun. JONAS RIKTERAITIS,
klebonas

Kun. STASYS RAILA

NEW BRITAIN, CT
Sv. Andriejaus parapija

Douglaston, NY ,
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Nuoširdžiai sveikinu visus parapiečius
Velykų šventės proga!

Velykų švenčių proga nuoširdžiai sveikinu
visus Šv. Jurgio buvusius mano parapiečius
ir visus Apreiškimo parapijos narius.

Kun. JOHN T. MOSKUS

Kun. BRUNO KRUZAS

HARTFORD, CT
Svč. Trejybės parapija

Brooklyn, NY
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Nuoširdžiai sveikina visus parapiečius
Viešpaties Prisikėlimo šventėje

Skaidraus Velykų džiaugsmo
visiems linki

Šv. Velykų proga
linkiu visiems parapiečiams taikos ir ramybės!

Kun. Dr. JUOZAS GRABYS,
klebonas

Kun. Dr. VALDEMARAS M. CUKURAS

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS,
klebonas

AMSTERDAM, NY
Sv. Kazimiero parapija

PUTNAM, GT
Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserų
kapelionas.
t

CAMBRIDGE, MA
Nekalto Prasidėjimo parapija
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Sveikiname visus parapiečius
Viešpaties Prisikėlimo šventėje!

Nuoširdžiai sveikinu visus parapiečius
Šv. Velykų proga!

Kristaus Prisikėlimo šventėje sveikinu visus parapiečius
ir linkiu linksmų Velykų!

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

Kun. ADOLFAS KLIMANSKIS,
klebonas

Prel. DOMININKAS POCIUS,
klebonas

WORCESTER. MA
Sv. Kazimiero parapija

PROVIDENCE, RI
Sv. Kazimiero parapija

KEARNY, NJ
Sopulingosios Dievo Motinos parapija

JLBJL2JL2JL2JL2JLggJL9JLgJUL2JUUUUUUL2gJUUUUUUUUUUUUL22JUUULg2JUL2

JUUUUL9.2 2JL2A2JL2JL29 9 9 9 9 9 9.9A2JL2A g gggJUUtggg 22.9.9.9 B 9 9 9 2 9 Ag JUUL9.9.Bgg gJUULggggJLB ggg gg.g 9 B 9 g g g. g g g g g g B g 2 Ag g g g g g g 9gg.9.A9.g

Skaidraus džiaugsmo visiems parapiečiams
Še. Velykų proga linki

Viešpaties Prisikėlimo šventės proga linkime
visiems parapiečiams Dievo palaimos!

Kun. PETRAS SHAKALIS,
klebonas

Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS, klebonas
Kurt. FRANCIS SPENCER

BROCKTON, MA
Sv. Kazimiero parapija

, NASHUA, NH
Šv. Kazimiero parapija

o
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Kristaus Prisikėlimo šventėje ramybės ir taikos
visiems parapiečiams ir Darbininko skaitytojams
linki
Kun. A. MATULIS,
klebonas

BAYONNE, NJ
Šv. Mykolo parapija
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Ir kodėl taip?
Tiek programos atlikėjai, tiek ,x
ir patys klausytojai jautė, kad
trūko tik vieno — lietuviško re
pertuaro. Pati solistė Irena Mil
kevičiūtė vėliau per vakarienę „
tai irgi pažymėjo, kad reikėjo
vieną dalį skirti lietuviams kom
pozitoriams.

ŠVENTRAŠČIO SKAITINIAI
GAVĖNIOS RIMČIAI
Išvertė kun. prof. Antanas Rubšys

Iš pranašo Izaijo knygos

Tai ir paliko visiems lyg koks
skaudus liūdesys. Kodėl taip
vyksta, kodėl atsisakome savo
kompozitorių, lyg jie būtų kokie
lz 42, 1-12
menkučiai mėgėjai, lyg jie netik
tų į tarptautines koncertų sales?!
1 Štai mano tarnas, kurį aš remiu, —
Vaclovas Daunoras New Yor
mano išrinktasis, kuriuo aš gėriuosi.
ke lankėsi jau kelintą kartą. Pas
Apgaubiu jį savo dvasia,
Arkivyskupas Audrys Bačkis kovo 2 d. atvyksta į Vilnių perim
kutinis jo koncertas buvo 1989
kad neštų tautoms teisingumą.
ti naujų pareigų. Nuotr. L. K. Religinės Šalpos
m. gruodžio 9 d. Kultūros Židi-'.
2 Ne šauksmu ar pakeltu balsu,
nyje. To koncerto antroje dalyje
gatvėje nesigirdės jo balso.
jis dainavo: V. Klovos, J. Tallat3 Net palaužtos nendrės nelauš,
Kelpšos, L. Abariaus, St. Šim-’
- VILNIAUS OPEROS SOLISTŲ
nei blėstančio dagčio negesins.
kaus, A. Raudonikio kūrinius ir
Jis tikrą neš teisingumą.
x
KONCERTAS NEW YORKE
vieną liaudies dainą, harmoni
4 Nepails ir nevilčiai nepašiduos, X
zuotą Pr. Tamošaičio. Ir koncer
Lietuvių Fondas, minėdamas Tikėtasi, kad bus daug ameri
įkurdamas žemėje teisingųrrią.
tas, ir solisto pasirodymas dėl to
savo veiklos 30 metų sukaktį, iš kiečių, bet klausytojai 95% buvo
Jo mokymo lauks tolimosios salos”.
nenukentėjo. _ Priešingai, jis „
5 Šitaip kalba Dievas, VIEŠPATS,
Lietuvos valstybinės operos Vil lietuviai. O gal ir net dar dau
buvo kur kas atviriau ir
kuris sukūrė ir išskleidė dangų,
niuje pasikvietė: solistę Ireną giau.
nuoširdžiau priimtas, nes atliko
patiesė žemę su visais pasėliais,
Milkevičiūtę, sopraną, solistą
lietuvių autorių kūrinius. •
Koncerto tarptautinė
žmonėms joje duoda gyvybę
Vaclovą Daunorą, bosą; pianistą
Tikėtasi, kad apie koncertą '
Robertą Bekionį.
ir dvasią ant jos gyvenantiems:
programa
bus parašyta amerikiečių spau
6
“
Aš,
VIEŠPATS, pašaukiau tave teisumo pergalei,
Jie koncertavo tokia eile: De
Tikėtasi, kad čia bus spūstis
paėmiau tave už rankos.
troite— kovo 1 d., Clevelande amerikiečių, spaudos žmonių, doje. Ir, deja, niekas neparašė.
Aš sukūriau tave ir padariau tave
— kovo 8 d., Chicagoje — kovo tai ir programa buvo “sustyguo Koncerto surengimas atsiėjo to
Tautos sandora, Tautų šviesa,
15 d., New Yorke — kovo 21 d., ta” kitaip. Programoje buvo tik kias dideles sumas, kai tuo tarpu
7 kad neregių akis atvertum,
Baltimorėje — kovo 29 d., St. kitų tautų garsių kompozitorių Kultūros Židinyje, savoje lietu
belaisvius iš kalėjimo išvestum,
Petersburge — balandžio 2 d., kūriniai: Beethoveno, Schuber- viškoje pastogėje, būtų viskas pi
.
sėdinčius belangės tamsybėse išvaduotum.
Los Angeles — balandžio 5 d. to, Strausso, Rachmaninovo, Čai giau ir žymiai jaukiau praėję.
8 Aš esu VIEŠPATS, tai mano vardas,
Dar vienas koncertas ameri kovskio, Verdi, Bellini, Liszto.
Po koncerto programos atlikė
Savo garbės kitam neperleisiu,
kiečiams — Houston, Texas.
jai ir garbės svečiai buvo pa
nei savo šlovės stabams.
Daugiausia buvo operų arijos, kviesti į ukrainiečių restoraną,
9 Žiūrėk, kas buvo pranašauta, jau įvyko,
Koncertas^Nesv^Yorke
buvo ir atskirų dainų. Koncerto 2nd Avė., tarp 8 ir 9 St. Ten
dabar skelbiu naujus dalykus, —
> Koncertas vyko Manhattane, pabaigai — duetas iš Verdi ope dalyvavo ir šiaip svečių, iš viso '
pirmiau, negu tai atsitiks, skelbiu juos tau”.
Weill rečitalių salėje, prie Car- ros “Don Carlo”.
apie 30. Jaukiai praleistas vaka
10 Naują giesmę užtrauksim VIEŠPAČIUI,
; negię Hali. Koncerto pradžia —
ras, pasikalbėta. Dar jaukiau visa
jo šlovę skelbkit visur žemėje:
Vieną kūrinį pianinu solo atli
5:30 vai. popiet.
tai būtų buvę, jei koncertas ir
jūra tedžiūgauja ir visa, kas jos gelmėse,
ko ir pianistas Robertas BekioKadaise ši mažoji salė vadinosi
vaišės būtų įvykę savuose na
tolimosios salos ir jų gyventojai.
Carnegie Recital salė. Jos atnau nis.
muose.
11 Teskelbia dykuma bei jos miestai,
jinimui turtuolis Weill paaukojo
Dainininkai yra pirmaeiliai
ir žmonės Kedaro kaimuose.
Koncerto rengimo vargus pa
4 milijonus dolerių. Dabar salė operos solistai, tai ir jų dainavi
Tedžiūgauja Šėlos gyventojai,
kėlė Lietuvių Fondo atstovė
ir vadinasi Weill rečitalių salė.
mas buvo puikus, žavingas. Ypač
tešaukia nuo kalnų gyventojai,
New Yorke Lilė Milukienė su
Popietė buvo šaltoka, tai visus puikiai dainavo bosas Vaclovas
tešaukia nuo kalnų viršūnių.
savo talkininkėm. Ji visa suorga- *
svečius šaltas vėjas greit suvarė Daunoras.
... n 12 Duokite garbę VIĘŠPĄČIU.L -,...... r,... r
.
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Apdovanoti gėlėmis ir ploji ^kiai. (p.j.)
skelbkite jo šlovę tolimosiose salose.
’ tai. Pirmasis koncertas buvo ką
mais, šiltu publikos priėmimu.
tik pasibaigęs, sargai dar rengė
Solistai jautė, kad kažko trūksta
salę lietuvių koncertui.
— bisui padainavo po lietuvišką
Pirmasis aukštas buvo pilnas,
dainelę. Tai susilaukė daugiausia
balkonas buvo tuštokas. Iš viso
nemaža padėtų tam skirti va
plojimų.
svečių galėjo būti apie 250.
(atkelta iš 3 psl.)
dovėliai, skaitinių knygos. O to

DIEVAS SIUNČIA ATPIRKĖJĄ

ATLIEKANT ŠVENTĄ PAREIGĄ

NEPAMIRŠTAMAS KONCERTAS
Petro Geniušo piano rečitalis, nčiai puikus^ tikrai magiškas.
kuris įvyko vasario 23 d. Tačiau svarbiausias dalykas, tai
Kultūros Židinyje Brooklyne, tas, jog atlikėjas įrodė, kad jo
: NY,
paliko
nepamirštamą muzikinė mintis yra taip gili,
įspūdį. Pianistas pasirodė visoje kaip ir jo meistriškumas, valdant
savo aukštumoje. Jis atliko Cho- instrumentą. Visi šie aspektai
’ peno tris mazurkas, noktiurną buvo pasiaukojančiai panaudoti
bei Scherzo; du Debussy preliu- muzikos labui.
Būna koncertų, kurie po to il
• dus; Schumanno romansą; du
' Rachmaninovo preliudus ir dvi gam pasilieka atmintyje tų lai
Liszto operų transkripcijas: Wa- mingųjų, turėjusių progos juos
gnerio “Tristan und Isolde” bei išgirsti. Prie tokių priklauso ir
Gounod “Faust”. Taip pat jis šis koncertas.
William Smiddy
atliko M. K. Čiurlionio kūrinį.
(Vertė Dalia Bulvičiūtė)
Daugeliu atvejų Geniušas yra
instinktyvus interpretatorius, jo
Koncertą surengė Lietuvių
atlikimas turi improvizacinio
Moterų
Federacijos New Yorko
, šviežumo, bet taip pat yra pla
skyrius,
kuriam vadovauja dr.
taus mosto ir tikslo.
» Nuostabiai kultivuotas muzi Marija Žukauskienė. Tenka pa
kinis jautrumas lydi kiekvieną girti organizaciją, kuri suruošė šį
(atliekamą) frazę, bet kaip leng- neeilinį koncertą, paberdama
T vai, aiškiai ir gaivinančiai ji lyg perlą tarp gausybių nūdienos
. skamba! Geniušas negirdėtai tik banalijų. Manau, kad ir tie ne
sliai atlieka viską, pradedant gausūs, bet imlūs klausytojai or
griausmingomis oktavomis, bai ganizacijai ir pianistui tikrai
dėkingi.
giant žėrinčiais pirštų judesiais,
D.B.
ir jo spalvingas tonas yra vilioja

SKIEPAI LIETUVOS VAIKAMS
Balandžio 2 d. gauta žinia, kad
Lietuvą pasiekė 12,100 dozių parotito - raudonukės vakcinos.
Tuos skiepus išrūpino Lietuvių
Katalikų Religinė Šalpa savo
programos “Gyvybė Lietuvai”
rėmuose.
New Yorke veikianti šalpos or
ganizacija “Catholic Medical
Mission Board”, suteikusi šią
vertingą auką Lietuvai, pastaro
siomis dienomis vėl padovanojo
65,200 dozių tymų - raudonukės
vakcinos bei 700 dozių parotito

vakcinos, kartu su vienkartiniais
švirkštais šiems skiepams leisti.
Auka, kurios vertė viršija
$1,200,000, pasieks Lietuvą ke
lių savaičių bėgyje. Abiejų vakci
nų siuntų oro transporto išlaidos
padengiamos JAV valdžios iš
Baltijos valstybėms šelpti paskir
tų fondų.
Lietuvos Sveikatos apsaugos
ministerijos Respublikinio Imunoprofilaktikos Centro direkto
rius Vytautas Bakašėnas, pri-

(nukelta į 7 p*l )

kios literatūros kaip tik stinga.
Nereikėtų nė klausti, kas dėl to
kaltas...

ratyvų keistais, kartais be
prasmiškais pavadinimais. Mes
kreipėmės į Patentų biurą, kad
jis, registruodamas įmones, fir
mas, jų pasirinktus pavadinimus
derintų su mūsų inspekcija arba
atsiklaustų kalbos žinovų nuo
monės.
Korespondentas:
Rajonų,
miestų kalbos tvarkytojai nepa
valdūs jūsų inspekcijai. Tad kas
metodiškai vadovauja jų kasdie
niniam darbui?
Rita Balsevičiūtė: Jie mums
dažnai skambina. Atvykę į Vil
nių, stengiasi asmeniškai susitik
ti. Deja, ne visada mus suranda.
Štai dabar glaudžiamės Vyriau
sybės rūmuose, bet nežinia, ar
ilgai čia mus laikys... Su visais
kalbos tvarkytojais neseniai bu
vome susitikę. Su jais pasi
kalbėjo Aukščiausiosios Tarybos
deputatai Bronius Kuzmickas,
Romas Gudaitis, Lietuvos kal
bos komisijos nariai, Kalbos mo
kymo centro atstovai.

Žurnalistas Vytautas
Labūnaitis

Arūnas Dambrauskas: Aš dar
norėčiau priminti, kad visose
įstaigose, įmonėse, organizacijo
se nuo šių metų pradžios turėjo
būti pereinama prie lietuviškos
raštvedybos.
Ir šis vyriausybės potvarkis tik
iš dalies įgyvendintas. Priežas
tis, atrodo, paprasta: stinga rašo
mųjų mašinėlių lotynišku šriftu.
Todėl lietuviškos raštvedybos
tokiose
įstaigose,
Korespondentas:
Sostinės pradžią
svečiams, ypač užsieniečiams į įmonėse, firmose teko atidėti.
akis krenta rusiški užrašai par- Tačiau taip padarę, mes nuolat
duotuvių, kai kurių įmonių vitri domėsimės, ar tik rašomųjų
nose, languose. Be abejo, tą mašinėlių deficitu nebandoma
mato ir inspekcijos darbuoto piktnaudžiauti.
Rita Balsevičiūtė: Drįstu teig
jai...
ti,
kad inspekcija ir kitos žinybos
Rita Balsevičiūtė: Mato
me ir labai nejaukiai jaučiamės. yra nemažai nuveikusios jau vien
Bet ką mes galime padaryti pli todėl, kad valstybinė kalba dar
komis rankomis? Juk nepriklau buotojams tampa profesialumo
somoje Lietuvoje dar tebegalioja rodikliu. Nuo 1992-ųjų sausio
buvusios LTSR vyriausybės nu pirmosios visų įstaigų, firmų,
tarimas dėl dvikalbių užrašų so įmonių vadovai, taip pat tarnau
stinėje ir respublikinio pavaldu tojai, bendraujantys su intere
mo miestuose. Ne vieną kartą tai santais, privalo mokėti lietuviš
sakėme valdžios atstovams. Bet kai.
Kalbos įgūdžius tobulinti,
tas gėdingas dokumentas nepa
žinias
j gilinti
kitakalbiams
naikintas...
J

Arūnas Dambrauskas: Dar
viena opi problema — lietuvių
kalbos kursai čia, Vilniuje, ir ra
jonuose, gyvenvietėse. Dirstelkime į Lietuvių kalbos ugdymo
centro suvestinę ir pamatysime,
kursuose kasmet mažėja besimo
kančiųjų. Turbūt ne todėl, kad
jie taip greitai būtų pramokę val
stybinės kalbos. Bėda kita: daug
kur mokoma akademiškai. Patin
ka — mokykis, nepatinka — ke
liauk sau...
Tokių pedagogų požiūris, va
dovėlių, mokymo vaizdinių prie
monių, dažnai ir patalpų stygius,
atsakingų pareigūnų nepakanka
mas dėmesys labai greitai atbaP
do ir geranoriškai nusiteikusius
kitakalbius.
Rita Balsevičiūtė: Mano nuo
mone, sėkmė, įgyvendinant
valstybinės kalbos statusą, prik
lauso ne vien nuo to, kiek bus
priimta įstatymų, poįstatyminių
aktų, kitokių direktyvinių doku
mentų. Sėkmę lemia žmonės,
kurie įgyvendina visa tai, kas
tuose dokumentuose nustatoma.
Ir šiuo atveju, atliekant tokią, sa
kyčiau, šventą pareigą, būtina
žiūrėti ne vien įstatymo raidės.
Kur kas svarbiau jausti jo dvasią.
Kiekvienam,
besimokančiam
lietuvių kalbos, nepakanka per
teikti kurso programoje nurody
tas žinias ir įgūdžius. Tokį
žmogų būtina sudominti lietuvių
kalba. Skatinti ją pamilti.
Korespondentas: Dėkoju už
nuoširdų pokalbį. Linkiu našaus
darbo gimtosios kalbos tvarkymo
baruose.
Kalbėjosi
Vytautas Labūnaitis

IŠ VISUR
— Kun. Jonas Nagulevičius,
Naujamiesčio altaristas, vyriau
sias amžiumi Panevėžio vyskupi
jos kunigas, mirė kovo 18 d. 1947
m., būdamas Obelių klebonu,
buvo areštuotas ir nuteistas penkeriems metams. Iš Sibiro grįžo
1952 m. Kol dar galėjo šiek tiek
vaikščioti, atlikdavo kunigo pa
reigas ne tik Naujamiestyje, bet
talkino ir gretimų parapijų kuni
gams, ypač atlaidų ir švenčių
metu.

— LB Floridos apygardos su
važiavimai kasmet vyksta vis ki
toje Floridos LB apylinkėje. Šie
met suvažiavimas įvyks ba
landžio 25 d., šeštadienį, Daytona Beach, F L, Treasure Island
Inn patalpose. Prieš pietus apy
linkių atstovų pranešimai. Pietų
metu kalbės JAV LB Krašto val
dybos pirm. Vytas Maciūnas, iš
Philadelphijos.
Popietiniame
simpoziume bus svarstoma išei
vijos pagalba Lietuvai labdaros,
švietimo bei prekybos srityse.
Kalbės asmenys, kurie neseniai
yra buvę Lietuvoje. Po to disku
sijos, klausimai ir atsakymai.

— Komp. Vlado J akubeno
“Prisikėlimo” kantata bus atlie
kama giesmių vakare balandžio
12 d., švenčiant ev. liuteronų
“Tėviškės” parapijos 40 metų su
kaktį. Koncertas vyks parapijos
bažnyčioje.
— A. Mončio skulptūros ir G.
Šibonio tapybos darbai nuo ba
landžio 1 d. iki birželio 30 d. ro
domi Paryžiuje, Eiffelio bokšto
pirmame aukšte, “Visions d’Europe” parodoje.

— Lietuvių Opera (Chicago,
IL) šį sezoną rengiasi Giuseppe
Verdi keturių veiksmų ‘ Otelio
operos spektakliams, kurie bus
balandžio 26 d. ir gegužės 2 d.
Morton aukštesniosios mokyklos
salėje, Cicero, IL. Visas partijas
atliks lietuviai solistai.
— Smuikininko Vilhelmo Če
pinskio ir pianisto Povilo Stra
vinsko du koncertai įvyko ba
landžio 9 d. The World Bank au
ditorijoje, Washington, DC.
Virtuozų koncertus globojo Lie
tuvos ambasada Washingtone.

— New Hampshire yra
leidžiamas gražus iliustruotas
žurnalas “Manchester”. Šio lei
dinio š. m. kovo mėn. numeryje
telpa sąrašas, pavadintas “Best
and Worst”, kuriame išvardintos
net 36 gyvenimiškos aplinkos
pozicijos. Skyriuje, pavadinta
me “Kūrybingiausias pedago
gas”, randame Nashua, NH,
gimnazijos mokytojo Stasio Stončiaus pavardę.
— Profesorių G. Matore ir G.
Serbat įsteigta “Liberte pour les
Baltes” draugija pakvietė 32 pabaltiečius (iš jų 15 lietuvių)
prancūzų kalbos studijoms nuo
kovo 16 d. iki balandžio 15 d.
įvairiuose Paryžiaus universite
tuose. Grįždami, studentai par
siveš pedagoginės literatūros,
kurią padovanojo ši draugija.
— Dr. Jonas Rutkauskas,
Rockford, IL, nuo 1992 metų
pradžios išrinktas Specialaus
Dantų gydymo federacijos di
rektoriumi vietoje buvusio dr.
Paul Van Ostenberg. Dr. Rut
kauskas jau seniai rūpinasi dantų
gydymu, dirba dantų gydymo li
goninėje, luošųjų priežiūroje.

Hartford, CT, tautinių šokių grupės “Berželio 20 metų sukakties koncerte dainuoja
ansamblio vyrų oktetas, vadovaujamas Jurgio Petkaičio. Nuotr. E. Balskaus

HARTFORD, CT
Lietuviai esame visi —
Lietuvių Fonde ar esi?

UETUVIŲ FONDAS

3001 WE$T 59TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS W«t
PHONE: (312) 471-3100
U.SJL

UTHUANIAN FOUNDATION

Santrumpos: atm. įn. = atminimo įnašas, pavardė po dvi
taškio = aukotojas, įm. = įmokėjo, asm. = asmuo, suma po pa
vardės = įnašų iš viso.

1992 m. sausio mėn.
2 x $20 Boreisis Algirdas ir Marija, $60.61; Duoba Juozas
atm. įn., $230.
2 x $25 Klosis Walter, $190; Rudaitienė Marcelė, $1,270.
3 x $30 Dainauskienė Leokadija atm.: Vestonai E. A.; JAV
LB VVaukegan/Lake County apylinkė, $3,490; šlapkūnas Domas
atm.: įm. 2 asm., $140.
1 x $40 Jaunius Zigmas atm. įn.: įm. 2 asm., $40.
4 x $50 Indreikienė Stasė atm.: įm. Stankūnai M. ir J.;
Kubilienė Olga atm.: įm. Buivys J- ir D. $25, Liutermoza O. $25,
Pikelis Eduardas atm. įn.: Pikelis Victoria, $175; Žilinskai Petras
ir Ona, $250.
1 x $75 Kapačinskas Juozas atm.: įm. laidotuvių dalyviai,
$575.
_
12 x $100 Augus Victor ir Marcella, $400; Basiulis Bronius
ir Petronėlė atm. įn.: Basiulis A. ir D., $450; čižikas Balys atm.
įn.: Čižikaitė Bronė, $2,600; Cukuras Antanas (miręs) ir Janina,
$300; Grinius Antanas atm.: Kutkus Emilija $25, Rugienius Algis
ir Liuda $25 ir 4 kt. asm., $300); Jansonas dr. Eduardas ir Irena,
$300; Jasas Adomas ir Zuzana (mirusi), $1,504; Katarskis kun.
Vaclovas, $1,900; Lapatinskas Vytautaąir Alice, $700; Missavage
Amie; įm. dr. Massavage Edvvard, $100; Sadauskas Aleksas
(miręs) ir Kazimiera, $400; Šaulys Antanas, $245.
1 x $130 Stelmokas Vytautas atm.: įm. LB Auksinio Kranto
apylinkė, $1,130.
1 x $150 šaulys prel. Kazimiera atm. n.: Šaulys Antanas,
$2,616.
3 x $200 Kankus Leonas ir Stasė, $1,900; Kučiauskas Igo
ris ir Kunigunda, $1,200; Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: įm.
Ližaitis Juozas, $7,200.
1 x $240 Palčiauskas Kazimieras atm.: Kačinskas Leonas
$25, Michelevičius Pranas ir Ona $25, Vaškelis Aleksas ir Prima
$25 ir 12 kt. asm. $340.
1 x $255 Pušneraitienė Ema atm. įn.: Raišys V. ir N. Zdanys
R. ir N. $75, Malela R. A. $50, Adams K. ir S. $25, Žukauskas
G. $25 ir 5 kt. asm., $355.
1 x $525 Mončys Kazimieras atm. įn.: Powell Anne $150,
Price A. $50, Galkin A. ir J. $25, Kazlauskas K. $25, ir kt. laido
tuvių dalyviai, $650.
Ii viso $3,595.00

KELIONĖS J LIETUVA
1992
Gegužės 4-19
Gegužės 27 - birželio 12
Birželio 1-16
Birželio 22 - liepos 7
Birželio 23 - liepos 13
Birželio 30 - liepos 20
Rugsėjo

Liepos 6 - 21
Liepos 7 -27
Liepos 13 - 28
Liepos 14 - rugpiūčio 3
Rugpiūčio 3-18
Rugpiūčio 17 - rugsėjo 1
14 - 30

■ 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, NY 11229
Tel. 718-769-3300; 1-800-925-0119
FAX: 718-769-3302
TELEX: 216-282

“Berželio” 20 metų
gyvavimo sukaktis
Hartfordo Tautinių Šokių
Grupė “Berželis”, gyvavimų
pradėjusi 1972 m., šių metų va
sario mėnesio 8 d. Šv. Andrie
jaus parapijos salėje New Bri
tam, CT, atšventė savo veiklaus
gyvavimo dvidešimtmetį iškil
mingu šokio ir dainos vakarukoncertu.
Ilgametė “Berželio” vedėja ir
įsteigėja Dalia Minkūnaitė-Dzikienė anksčiau šoko Jadvygos

Jonas Kodis, “Berželio” tautinių šokių grupės vadovės pavaduotojas ir grupėje šokąs
20 metų, pagerbiamas sukaktuviniame koncerte. Nuotr. E. Balskaus

Matulaitienės šokių grupėje
New Yorke, o atsikėlusi į Hart
fordo apylinkę, mokytojavo
“Švyturio” lituanistinėje mokyk
loje. “Berželis” išaugo iš jos su
darytos, iš jos mokinių, pradinės
16 šokėjų grupės. Jis šiandieną
turi 43 vyresniųjų šokėjų bran
duolį ir 23 “priaugančius”
šokėjus — vaikų grupę.
Dzikienė nuolat tobulina savo
žinias Lietuvių Tautinių Šokių
instituto rengiamuose šokių kur
suose ir seminaruose. Rytinio
Pakraščio tautinių šokių šventėje
ji buvo šventės programos va
dovė, o VII laisvojo pasaulio lie-

1992 m. vasario mėn.

2 x $10 Didžbalis V. atm. įn., $10; Pušneraitienė Ema atm.
įn., $365.
1 x $15 Railaitė Neringa, $340.
1x $25 Čiurlytė-Patrick, Emilija, $225.
1 x $35 Mičiulis Pijus ir Elena atm. įn.: Miniatienė Ona, $670.
3 x $50 Čepas Petras atm. įn.: Čepas Gintaras ir Valentina,
$1,275; Skirgaudas Ignas ir Janė, $250; Skuodas Justin, $400.
6 x $100 Baras Pranas ir Vincenta, $500; Kapačinskas Audrė
M., $100; Kapačinskas Dana, $100; Kapačinskas Juozas Vytautas,.
$300; Kapačinskas Rimas X£$100; Kapačinskas Vytas P., $100.
1 x $255 Staponkus Kostas atm. įn.: Kačinskas Leonas $25,*"’
Krasauskas Mečys ir Elena, $25, Lapas Edvardas ir Wiihelmina
$25 ir 16 kt. asm., $265. >į
1 x $300 Šarūnas Kazimieras ir Jadvyga, $500.
2 x $500 Bertašius kun. Antanas, $2,500; Drv teikis Petras
ir Julija atm. įn.: Druseikis Algimantas, $3,525.
1 x $1,000 Kapačinskas Juozas atm.: įm. Kapačinskas
Juozas Vytautas, $1,575. i
Ii viso $3,410.00
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1992.11.29 pasiekė
5,989,343 dol. Gautomis palūkanomis parėmė lietuvišką švietimą,
meną kultūrą ir jaunimą 3,087.586 dol.
Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais
gauta 2,035.440 dol. Sudarykime testamentus ir bent dalį turto
palikime Lietuvių Fondui < Testamente įrašykime šį tikslų
pavadinimą:

|®į

DEXTER PARK
PHARMACY

1992

VAIKAMS 7-16 metų

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

SAVAITĖ ŠEIMOMS SU VAIKAIS IKI 10 METŲ

Šeimų — lietuvių kalba — rugpiūčio 2-9
Šeimų — anglų kalba — rugpiūčio 9-16

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KASA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS
o

NEW YORKE:

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

“Berželis” pareiškė gilią ir
nuoširdžią padėką Šv. Andrie
jaus parapijos klebonui kun. Jo
nui Rikteraičiui už leidimą nau
dotis sale šioms iškilmėms ir Šv.
Trejybės Hartfordo klebonui
kun. Jonui Moskui už patalpas
savaitinėm repeticijom. Po to
visi pasivaišino Vito Jalinsko pa
ruoštais užkandžiais.
Vakaro proga išleistas gražus
ir gausiai iliustruotas leidinėlis,
kurį paruošė, naudodamiesi savo
komercinio meno patyrimu,
“Berželio” šokėjai Paulius Orentas ir Edmundas Nenortas.
Tegyvuoja “Berželis”! Jo va
dovų ir žvalaus jaunimo pasiau
kojimu ir triūsu “Berželis” atlie
ka didelį tolesnio klestėjmo ir
lietuviškumo palaikymo darbą.
Leonas Lėtas

Anglų kalba — birželio 29 iki liepos 11
Lietuvių kalba — liepos 12 - rugpiūčio 1

Visi remkime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis
remiama lietuvybė.

HELP WANTED

“Berželio” vadovei Daliai Dzikienei ir nesibaigiantys plojimai
jos pavaduotojui bei šoldų moky
tojui Jonui Kodžiui, padėjėjai
Marytei Banevičienei, vaikų
grupės mokytojai Genutei Zda
nienei, okteto seniūnui Pauliui
Nenortui, muzikos paruošėjui
Jurgiui Petkaičiui ir techniniam
tvarkytojui Alfonsui Dzikui ap
vainikavo šio “Berželio” dvi
dešimtmečio sukakties minėji
mo vakarą-koncertą.

STOVYKLŲ TVARKARAŠTIS

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

Negali to suprasti
<
— Kokiu būdu atsiranda elek
tra? — paklausė Petrukas fizi
kos mokytoją.
— Labai paprastai, — atsakėmokytojas. — Jei tu paglos
tys! katę prieš plaukus, tai pasi
rodys maži elektros reiškinia^,y
— Tą aš gerai suprantu, — at
sakė Petrukas, — bet man visvien neaišku, kokiu būdu elekt
ros stotys aprūpina elektra kates.

tuvių tautinių šokių šventėje —
meno vadovės padėjėja. Šiais
metais tapo atsakinga už visą
programą ir bendrą visų šokių
grupių paruošimą kaip IX Išeivi
jos lietuvių tautinių šokių
šventės meno vadovė.
Vyresnieji “Berželio” šokėjai,
veik perpildytoje salėje, susi
laukė gausių ir itin stiprių ploji
mų už savo “Suktinį”, "Kubilą”,
“Juodbėrėlį”, “Čigonėlį”, “Ma
lūną” ir kone visą salę drebinantį
“Gyvatarą”. Nė kiek nuo jų neat
siliko priaugantieji, vaikų grupė
savo “Sėjau Rūtą” ir “Šeiniu”,
įgyvendintu ryžtu pradžiuginda
mi visus artimuosius ir visus
svečius, spindėdami visapusiu jų
pasiekimo pripažinimu.
Programos viduryje, naujai
sukurtas “Berželio” šokėjų vyrų
oktetas, “Berželio Balsai”, veda
mas muziko Jurgio Petkaičio, pa
didino šventės spalvingumą lie
tuviškąja daina: jis sudainavo V.
Juozapaičio “Lietuvą”, T. Makačino “Kur Nemunai jaunų die
nų”, liaudies dainą “Stok ant akrflėnėlio” ir Stp. Graužinio 'žygio
maršą “Jau pravertos dvaro stonios”.
Šampanas, “Valio”, kiekvieno
šokėjo paskiras pristatymas, gė
lės, gražaus, su progai derančiu
įrašu, žymenio padovanojimas

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

MON —
TUES —
WED —
CHICAGOJ:

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

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

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

FLORIDOJ:

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

DETROITE:

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

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

Wm. Anastssi, B. 8.

77-01 JAMAICA AVENUE

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

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

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

296-4130

Dalis publikos Lietuvos Vyčių Vidurinio Atlanto apygardos suvažiavime kovo 8 d.
Apreiškimo parapijos salėje. Nuotr. Liudo Tamošaičio

LIETUVOS VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS BROOKLYNE
Lietuvos Vyčių Vidurinio
Atlanto apygarda susirenka tris
kartus per metus: kovo, birželio
ir spalio mėnesiais. Šių metų
kovo seimas — šv. Kazimiero ko
munijos pusryčiai įvyko kovo 8
d., sekmadienį, Apreiškimo pa
rapijoje, Brooklyne, NY. Šeimi
ninkavo 41 kuopa, kuriai pirmi
ninkauja Bill Kurnėta.
Suvažiavo apie 150 vyčių dele
gatų bei svečių iš artimų bei to
limų vietovių. Apygardos pirmi
ninkas Jonas Sakai atvyko net iš
Atlanta, Georgia.
Seimo atidarymo mišias koncelebravo Vidurinio Atlanto apy
gardos dvasios vadas prel. Pra
nas Bulovas, parapijos klebonas
kun. Vytautas Palubinskas ir
kun. Stasys Raila.
Per mišias giedojo Apreiškimo
parapijos choras, vadovaujamas
muzikės Gintarės Bukauskie
nės, kuri per palygintMrumpą
laiką paruošė šį chorą. Dabar jis
yra tikras Brookly no lietuvių pa
sididžiavimas.
Per mišias Lietuvos Vyčių 4tas (aukščiausias) laipsnis buvo
suteiktas 41 kuopos narei Frances Migliore. Apeigas atliko
prel. Pranas Bulovas. Taip pat
buvo pagerbtos vyčių organiza
cijos narės: Veronika Kazlaus

kienė, Marytė Antanaitytė-Šalinskienė bei Elena Tamulionis.
Jos per daugelį metų yra daug
nusipelniusios parapijai bei visai
lietuviškai visuomenei. Kiekvie
nai buvo prisegtas korsažas.
Pamoksle klebonas kun. Vy
tautas
Palubinskas
priminė
Gavėnios prasme — šešių sa
vaičių laikotarpį, kurio tikslas —
visų mūsų prisikėlimas Kristuje.
Po mišių, susirinkome gražiai
išpuoštoje parapijos viršutinėje
salėje. Čia užsiregistravome ir
gavome trispalvius ženklus, ku
riuos pagamino nenuilstanti
Vyčių darbuotoja ir 110 kuopos
Maspethe narė Elena Matulio
nis. Jei mes turėtume nors 10
tokių narių, kaip Elenutė, ne
reikėtų rūpintis ateičiai.
Salėje visiems nuoširdžiai pa
tarnavo svečiai iš Lietuvos Ro
landas Mociškis, Algirdas Mociškis ir Rimas Dambrauskas.
Suvažiavimą atidarė ir visus
pasveikino kuopos pirmininkas
Bill Kurnėta. Po JAV ir Lietuvos
himnų, invokaciją sukalbėjo
prel. Bulovas. Toliau vadovavo
pirmininkas J. Sakai.
Lietuvos Vyčių garbės narys
aktorius Juozas Boley-Bolevičius
deklamavo eilėraštį “Dieve, ne-

A. A.
ANTANUI MILUKUI
mirus, seseriai Rūtai, broliams Juozui, Kaziui, Vytau
tui ir jų šeimoms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Algirdas ir Danutė Šilbajoriai

turiu laiko”. Nors kūrinys jau ne
kartą girdėtas, bet Juozas visuo
met jį pristato naujoje dvasioje.
Mūsų patriarchas nusipelnė
nuoširdžių katučių.
Pagrindinis kalbėtojas buvo
kun. Vytautas Palubinskas. Jo
tema — “Šv. Kazimieras', Vyčių
globėjas, ir lietuviai šventieji”.
Čia, su jam tipišku humoru bei
istoriškais faktais, kun. Vytautas
pristatė daug įdomybių.
Po programos, pirmininkas
Bill Kurnėta pakvietė prie vaišių
stalo, kurios tikrai nepaliko nie
ko alkano. Vaišes paruošė Birutė
ir Linas Šidlauskai. Stebėjomės,
kaip jie galėjo tą viską užtempti
į 3-čio aukšto salę! Pavydėtina
jaunystė!
Po atgaivos, 3-čias Vyčių laips
nis buvo suteiktas keliolikai nu
sipelniusių narių. Tarp jų buvo
kun. Eugenijus Savickis, Aušros
Vartų parapijos Manhattane kle
bonas, ir 12 Vyčių kuopos dva
sios vadas. Čia dalyvavusieji ke
liolika 12 kuopos narių jam sti
priai paplojo.

Sekė apygardos valdybos na
rių pranešimai bei dalyvaujančių
kuopų raportai. Buvo malonu iš
girsti, kad visos gausiai šelpia at
sikuriančią Lietuvą ir įvairią
veiklą išeivijoje. Oficialiai pro
grama užbaigta Vyčių himnu.
Po to prasidėjo malonumai.
Atrodė, kad jie niekad nesibaigs.
Gausią loteriją pravedė Marytė
Salinskienė ir Romas Kezys. Ma
rytė, dosni 41 kuopos narė, ne
tik Brooklyno kuopai, bet visiem
reikale ištiesia pagalbos ranką.
Po atgaivos, atėjo laikas atsi
sveikinti ir atsiskirti su mielais
kolegomis. Bet neliūdėkime per
ilgai — birželio mėnesį susitiksi
me Kearny, NJ, ir kas bežino,
kokie malonumai mūsų tenai
laukia.
Baigiant, tenka pagirti 41 kuopą, jos pirmininką Bill Kurnėtą
bei jo talkininkus. Palyginti
maža kuopa tikrai padarė ste-

Kviečiame Jaunimą...

SESTADIENIS 5/2/1992
Humanitarinė Pagelba Lietuvai

A. A.
EMILIJAI JUREVIČIŪTEI,

LKRS. A PPLE, SOS Vaikai,
'Assn. for Political Training'

Lietuvos Teisės Klausimai

uoliai “Darbininko” redakcijos talkininkei, staiga mi
rus, jos broliui Zenonui Juriui, jo šeimai ir visiems
kitiems artimiesiems reiškiame gilią ir nuoširdžią
užuojautą. Ilgai pasigesime mielosios Mulės (ją taip
vadindavo visi artimieji), kuri mums prisiųsdavo dau
gelio laikraščių iškarpas apie Lietuvą.

“Darbininko redakcija

mirus, liūdesy likusioms seserų ir brolių šeimoms
reiškiame gilią užuojautą.

mirus, jos broliui Zenonui Juriui ir šeimai nuoširdžią
užuojautą reiškia ir kartu liūdi Giraitės kaimynai:

adv Povilas Žumbakis

Vytautas ir Irena Alksniniai
Algirdas ir Dana Alksniniai
Vytautas ir Birutė Ignai
Romas ir Daiva Keziai
Petras ir Nijolė Baltrulioniai
Gediminas Rajeckas
Jonas ir Aldona Alytai
Antanas Tamošiūnas
Aleksandra Pesytė

p. Darius Sužiedėlis
adv. Puta Stropute
p. Algis Lukoševičius

PLJS C.Valdybos Pranešimas
pirm. Paulius Mickus

JAVLJS Metinis Suvažiavimas
ir C. Valdybos Rinkimai
pirm. Sigute Snipaitė

SEKMADIENIS 5/3/1992
• Mišios Lietuvos Ambasadoje
• Uždarymas ir Vaišės
Seminaro programa gali keistis

The Lovvest Air Fares to Vilnius
and Warsaw

$799 (round trip)
$432 (one way)
New York - Warsaw, $629 (round trip)
$359 one way)
New York - Vilnius

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

mirus, jos vyrui Jonui, sūnui Zigmui ir jo šeimai reiš
kiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Teresė ir Kazys Bagdonai
Lilija ir Kostas Mačiuliai
Gertrūda ir Juozas Nakutavičiai
Mary ir Adolfas Šarkai
Vlada ir Bronius Zemliauskai
Spring Hill, FL

Papildomai informacijai bei registracijai
prašome kreiptis j Viktorą Kautmaną,
JAVUS-DC 6-PS. 4821 Randolph Dr .
Annandale. Virginia 22003 USA
tel.(703) 354-2348 . fax.(703) 642-8795

Įdarbinimo Galimybės Lietuvoje

A. A.
EMILIJAI JUREVIČIŪTEI

JULIJAI BLIZNIKIENEI

Nuotr. Dalios Bulvičiūtės

buktą. \ iskas buvo sutvarky ta
lumą, kaip pas Vyčius, jam retai
lyg pagal "West Point tvarką”.
tenka jausti.
Net buvo paruošta daugiapusBravo 41 kuopa! Nenuilskite
lapė programa, išryškinanti sei
dirbant
Dievui ir Tėvynei! Juk
mo eigą. Atrodo, visi kuopos na
SKIEPAI
“viską mums davė Lietuva"!
riai prakaitavo! Tad nenuostabu,
Beje, didžiuliame užraše, ku
kad ilgametis Vyčių organizaci
LIETUVOS
ris puošė prezidiumo stalą ir
jos narys, kun. Stasy s Raila svei
buvo įrašyti žodžiai: “Jei nebutll
kinime pareiškė, kad, nors jis pa
VAIKAMS
inUsll kalbos, tai nebutll Lietu
tenkintas savo pensininko gyve
(atkelta iš 5 p si.)
vos , kai kurie pastabesnieji pa
nimu, bet vis dėlto "Aš labai pa
sigedo lietuviškų akcentų. Jie
ėmęs pirmąją siuntą ir gavęs pra siilgstu vyčių"! Taip pat, kun.
sakė: “Kurgi dingo tie birdies
nešimą apie sekančią, šitaip rašo Bruno Kruzas, kuris tuo metu
and
tails?’ "
šventė
gimtadienį
(ir
visi
jam
su

Religinei Šalpai:
“Šiuo metu respublikoje yra giedojo “stogą keliantį“ “Ilgiau
Dalia Bulvičiutė
grėsminga epidemiologinė si sių metų") pareiškė, kad tokią šituacija tymų atžvilgiu. Keliose
vietovėse prasideda šios ligos
epideminiai protrūkiai. Tymų
vakcinos visiškai neturime, todėl
...bei kitus | Lietuvių Jaunimo Sąjungos DC Skyriaus Sestąjį Politini
Jūsų pasiūlytoji pagalba yra labai
Seminarą, kuris įvyks Washlngton DC, 1992 m. gegužės mėn 1-3 dd.
reikalinga bei savalaikė. Šia vak
KETVIRTADIENIS 4/30/1992
SEMINARO KAINOS
cina galėsime paskiepyti ir vai
is$60.00 iki 4/9/92 vs$78.00 po 4/9/92
Registracija Viešbutyje (vakare)
kus, kurie išvyksta į Jungtines
usS20 00 negrąžinamas užstatas reika
lingas su ankstyva seminaro registracija.
PENKTADIENIS 5/1/1992
Amerikos Valstijas. ...Mes be
Seminaro dalyvių skaičius ribotas
'Congressional Briefing“
galo dėkingi Jums už pagalbą
’VVhite House Briefing“
HYATT ARLINGTON HOTEL
šiuo sunkiu mūsų valstybei me
(703)525-1234
Atidarymo Banketas
Gauti
kambario nuolaidą, reikia paminėti
tu".
p. Viktoras Nakas,
grupes
vardą:
"Lithuanian American Youth
Lietuvos Ambasada Vašingtone
(LKRŠ)
Assn ’ iki 1992 m balandžio mėn. 9 d.

A. A.
ALFONSUI-ANTANUI MILUKUI

Danutė ir Liutaveras Siemaškos

Lietuvos Vyčių Vidurinio Atlanto apygardos ritualo komiteto
narės Rita Susko ir Jean Matutis per apygardos suvažiavimą
kovo 8 d., Brooklyn, NY, įteikia Lietuvos Vyčių organizacijos
trečio laipsnio žymenį kun. Eugenijui Savickiui, Aušros Vartų
parapijos klebonui ir Manhattano 12 kuopos dvasios vadui.

A. A.
-EMILIJAI JUREVIČIŪTEI
mirus, jos brolį Zenoną Jurj ir artimuosius nuoširdžiai
užjaučia

Rima ir Kęstutis Čerkeliūnai
Kęstutis Jonynas

BALTK
TOURS

SPECIALI KELIONĖ
IŠ BOSTONO IR NEVVARKO

tik

$800.00

J ABI PUSES, plūs JAV mokesčiai
Išvyksta gegužės 22 d. ir grįžta birželio 9 d.
Vietų skaičius ribotas — suinteresuoti prašomi
skubiai registruotis.

DĖMESIO ŽEMAIČIAMS IR AUKŠTAIČIAMS

Lengviausias kelias į Žemaitiją ir Aukštaitiją yra per
Rygą. Siūlome keliones iš Nevv Yorko JFK į Rygą, kaina pra
dedant tik nuo $700.00 j abi puses, plūs JAV mokesčiai.
Mūsų brangiam bičiuliui"

VYTAUTUI BALTUČIUI
mirus, žmonai Onutei, dukroms Živilei ir Daliai bei
anūkams reiškiame giliausią užuojautą Ir kartu
liūdime.

Elena ir Balys Kondratai

Sigita Naujokaitienė su šeima
Ramonas Kondratas su šeima

A. A.
STEPUI LUKAUSKUI

Informacijos ir registracijos reikalais kreipkitės į:

mirus, jo žmonai Irenai, seserims Jadvygai ir Janinai
su šeimomis reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Albiną Rudžiūnienę
Kristiną Mitkutę

Damazas Lukauskas ir dukterys:
Aldona, Roma ir Laima

BALT1C TOURS
77 Oak St., Suite 4
f
Newton, MA 02164
Tel. 617 - 965 - 8080
Telefaksas: 617 - 332 - 7781

DARBININKAS

PAGERBTAS DAIL V. K. JONYNAS

New Yorko Lietuvių Dailinin
kų Sąjungos rūpesčiu kovo 22 d.,
sekmadienį, Kultūros Židinio
Redakcija ........ (718) 827-1352
mažojoje salėje surengtas dail.
Redakc. FAX .. (718) 827-2964
Vytauto Kazimiero Jonyno pa
Administr.......... (718) 827-1351
gerbimas ryšium su jo 85 metų
sukaktimi. •
Spaustuvė ....... (718) 827-1350
Vienuolynas ... (718) 235-5962
Svečių atsilankė apie 40. Su
Vyskupas ........ (718) 827-7932
sėdus už stalų, į salę buvo įvestas
Salė (kor.) ........ (718) 827-9645
dail. V. K. Jonynas, jo žmona
Salės adm............................(718)235-8386
341 Highland Blvd.
Irena. Pasodinti prie garbės sta
Brooklyn, NY 11207
lo.
Pradėjo Dailininkų Sąjungos
pirmininkas
dail. Juozas Bagdo
“Darbininko” redakcija už skelbimų turinj neatsako
nas, prisimindamas tas dienas,
ir jų kalbos netaiso.
kai jis Kauno meno mokykloje
pažinojo sukaktuvininką.
Apie dailininko nueitą kelią ir
Šį savaitgalį, balandžio 12 d.,
Emilija Jurevičiūtė, sunkiai
sekmadienį, — religinis koncer sirgusi, mirė balandžio 6 d., pir darbus kalbėjo Paulius Jurkus,
tas Apreiškimo parapijos baž madienį, tarp 5-6 v. ryto Mount ne kartą rašęs apie jį spaudoje,
nyčioje. Pradžia 1:30 v. popiet.
Sinai ligoninėje Manhattane. aprašęs atskirus jo didžiuosius
Trečiadienį
pašarvota M. Sha- darbus. Jis išryškino sukaktuvi
Tėv. Pranciškus Giedgaudas,
lins
šermeninėje.
Palaidota Put- ninko grafikos darbus, kaip jis
OFM, lietuvių pranciškonų vijais praturtino lietuvių grafiką ir
ceprovinciolas, ir Tėv. Leonar namo vienuolyno kapinėse, kur
išpuoselėjo lietuviškos knygos
palaidoti
jos
abu
tėvai.
Ji
pasijuto
das Andriekus, OFM, lietuvių
iliustravimą. Priminė jo pieštus
blogai
per
Kalėdas.
Tuoj
pradėjo
pranciškonų provinciolo pa
pašto ženklus Vokietijoje, apibū
gydytis,
bet
vėžys
buvo
greite

tarėjas ir Brooklyno lietuvių
dino veiklą Amerikoje, kaip jis
pranciškonų vienuolyno virši snis ir ją pakirto pačiame gyveni
sukūrė savitą vitražų stilių, ap
mo
gražume.
Paliko
brolį
Zeno

ninkas, šią savaitę buvo išvykę j
valdė interjero dekoravimą, kaip
ną
su
šeima.
Brolis
ir
rūpinasi
Kennebunkport, M E, kai ten
vieną iš savičiaučių ir gražiausių
lankėsi pranciškonų generolas jos laidotuvėmis. Buvo gimusi
vidaus dekoravimų išryškino
Kaune,
ten
baigusi
mokslus,
dir

Tėv. Hermann Schalūck, OFM.
bo įvairiose įstaigose. Gyveno su pranciškonų vienuolyno HčbRekolekcijos Apreiškimo pa tėvais Linden, NJ, o dirbo Man plyčią Kennebunkporte. Su
rapijos bažnyčioje bus šį savait hattane. Buvo uoli “Darbininko” minėjo ir eilę kitų bažnyčių bei
galį, pradedant balandžio 9 d., rėmėja, atsiųsdavo daug iškarpų pastatų, kuriuos dekoravo ir
ketvirtadienį, kiekvieną-vakarą 7 iš laikraščių. Kur tik rasdavo pa puošė dail. Jonynas.
Po apžvalginės kalbos dail.
v. Rekolekcijos baigiamos sek minėtą Lietuvą, tuoj ir siųsdavo
Bagdonas
paskaitė dail. Albino
madienį 11 vai. mišiomis. Reko redakcijai. Buvo uoli Elizabeth
lekcijoms vadovaus kun. Stasys Šv. Petro ir Povilo parapijos Elskaus sveikinimą, nes jis ne
narė, siųsdavo tos parapijos galėjo dalyvauti — yra išvykęs į
Raila.
Kun. Stasys Raila per Laisvės žinias, lankydavo lietuviškus ’
Iš Metropolitan operos rūmų
Žiburio radiją sako trumpus pa renginius, laiškais ir siuntiniais
mokslėlius. Praeitą sekmadienį remdavo kalinius ir tremtinius balandžio 11 d., šį šeštadienį,
kalbėjo apie gavėnios rimtį, Sibire. Broliui Zenonui ir vi 1:30 vai. popiet New Yorko laiku
įvykstančias Apreiškimo parapi siems jos artimiesiems reiškiame per radiją bus transliuojama Giacomo Puccini opera “La Fanciuljoje rekolekcijas, taip pat prisi gilią užuojautą.
la dėl West”. Pagrindiniai soli
minė, kad balandžio 1 d. jis
pradėjo savo kunigystės 60-tuoAnelė Nūtautienė, gyvenusi stai: Barbara Daniels, Placido
sius metus ir baigia savo amžiaus VVoodhavene, mirė balandžio 3 Domingo, Sherrill Milnes. Diri
85-tuosius metus.
d. ligoninėje. Buvo pašarvota M. guoja Leonard Slatkin. Ba
landžio 18 d., ateinantį šešta
Romas Kezys, kelionių biuro Shalins šermeninėje. Atsisveiki
dienį, bus transliuojama Richard
nimas
buvo
balandžio
5
d.,
palai

Vytis Travel direktorius, ba
Strauss opera “Elektra .
landžio 6 d. išskrido į Vilnių, dota iš Apreiškimo parapijos
bažnyčios
balandžio
6
d.
Cykad ten vietoje galėtų sutvarkyti
Kęstutis Miklas, LB NY apy
savo rengiamų ekskursijų reika press Hills kapinėse šalia savo gardos pirmininkas, ir Vytautas
lus. Šiemet į Lietuvą jis rengia vyro, kuris mirė 1989 m. Su šei Daugirdas, Miltope korporaci
momis liko trys dukterys: Genė jos viceprezidentas ir MBI kon
16 ekskursijų.
Petro Minkūno mirties 5 Gedminienė, gyv. VVoodhavesultantas, yra išrinkti į Kauno
metų sukakties proga mišios bus ne, Danutė Surdėnienė, gyv.
Technologijos universiteto tech
aukojamos gegužės 3 d., sekma Philadelphijoje, Aldona Kveda nologijų valdymo centro direk
dienį, 10 v. pranciškonų vienuo rienė, gyv. Hamiltone, Kanado torių tarybą. Apie tai pranešė
je.
lyno koplyčioje.
pats technologijos universiteto
Jeronimas Maželis, Rožės
rektorius dr. Vladislovas Do
Religinės muzikos koncertas
Kondrotienės brolis, buvęs Lie
markas.
vyksta balandžio 12 d. Apreiški
tuvos kariuomenės kūrėjas-savamo parapijos bažnyčioje. Pra
Saulių
kuopos
valdybos
noris, mirėjkovo 30 d. Bal
džia 1:30 v. popiet. Jo programą
posėdis
bus
balandžio
11d.,
šešstogėje. Nepriklausomos Lietu
atliks tos parapijos choras, vado
tadienį,
3
vai.
popiet
Kultūros
vos laikais tarnavo policijoje. Ka
vaujamas Gintarės Bukauskie
rui siaučiant, 1944 m. buvo pasi Židinio posėdžių menėje.
nės, smuikininkas Vilhelmas Če
traukęs į Vokietiją, į Dresdeną,
Verbų sekmadienį, bahmlžĮo
pinskis, sopranai Astra Butkutė
kur jį apsupo Sovietų armija. Į
12
d., Aušros Vartų parapijos
ir Milda Motekaitytė, vargoni
Lietuvą bijojo tada grįžti, nes salėje, po 11 vai. sumos. Lietu
ninkas Steven Frank.
buvo tarnavęs policijoje. Mokėjo vių Bendruomenės Manhattano
LB NY apygardos valdybos
gerai lenkiškai, tai ir įsikūrė Bal- apylinkė rengia margučių margi
posėdis buvo balandžio 8 d.,
stogėje.
nimą. VisTkviečiami. Prašom at
trečiadienį. Kultūros Židinio
sinešti kietai virtų kiaušinių ir
Vytautas
Maželis,
žinomas
fo

posėdžių menėje. Pirmininkas
instrumentų.
tografas,
atsidėjęs
fotografuoja
K. Miklas supažindino su eina
ryškiuosius
išeivijos
žmones.
Jis
Vaclovas Butkys balandžio 3
maisiais reikalais, koresponden
d. buvo paguldytas į ligoninę,
cija, su visos Amerikos apygar jau yra sutelkęs apie porą šimtų
kur jam padaryta lengvesnio
dos pirmininkų suvažiavimu, portretų ir rengia leidinį Veidai
išeivijoje.
Knyga
apims
lietuvių
pobūdžio operacija.
kuris buvo kovo 28 d. Philadelpišeivių
gyvenimą
Vokietijoje,
PILNA KAINA $989!!! NEW
Jrijoje. Apygardos valdyba ren~gnr baisiojo birželio minėjimą įsikūrimą Amerikoje ir įvairią YORK / FRANKFURT / VIL
veiklą. Prie ryškiųjų veidų bus NIUS abipusis bilietas. Grupė
birželio 14 d. Kultūros Židinyje.
išvyksta liepos mėn. 9 dieną,
Sodauto, Bostono etnografinis surinktos ir biografinės žinios.
Knygą
numatoma
išleisti
Lietu

sugrįžta liepos mėn. 23 dieną.
ansamblis, atliks meninę progra
Sugrįžimą galima pratęsti iki
mą baisiojo birželio minėjime voje.
penkių
savaičių už tą pačią kainą.
birželio 14 d. Kultūros Židinyje.
Antrų metų studentė Lietu
Ansambliui
vadovauja Gitą voje nori susirašinėti su studi Kreiptis: G. T. INTERNATIO
Kupčinskienė.
juojančiu jaunimu Amerikoje. NAL, ING. Telef. 708430-7272.
Lietuvė gydytoja nori susi
Nori pasikeisti nuotraukomis ir
Kennebunkporto pranciško
pramokti anglų kalbos. Adresas: rašinėti su lietuviais, gyvenan
nų vienuolyno sodyboje metinė
Laura Zaskevičiūtė, Kaunas čiais Amerikoje. Rašyti: V. P.,
lietuvių diena — piknikas šiemet
3031, Draugystės 4-38. Lithua- Antakalnio 75-29, Vilnius. Lithbus liepos 12 d.
uania. (sk.)
nia.
KARGO J LIETUVĄ BE
Atostogos saulėtoje Floridoje.
JAV advokatas
MUITO! Siunčiame SAS oro li
Kambarys ir prausykla, vėsini
Marius Jakulis Jason
nija į Rygą. Siuntinius atsiimti
mas, apšildomas baseinas, pu
išvyksta į Lietuvą dirbti.
Rygos muitinėje. Minimumas
sryčiai — savaitei 200 dol. Mie
Jei kas nori jo patarnavimų,
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $1.75
gamas kambarys, bendra prau
prašomi kreiptis iki balan
už svarą. Galima siųsti naujus ir
sykla — savaitei 150 dol. Arti
džio mėn. pabaigos tel. (212)
dėvėtus drabužius, batus, me
parduotuvių ir pajūrio. Skam
688 - 9200 arba (203) 221džiagas, maistą bei nerecepti
binti arba rašyti A. Zupko, 5886
1428. Nuo birželio mėnesio
nius vaistus. Kreiptis į G. T. IN
Guest Court, North Port Myers,
jo telefonas Vilniuje yra:
TERNATIONAL, 9525 So. 79th
FL 33903, USA. Telef. 813 65644-64-21
Avenue, Hickory Hills, IL
.5886. (sk.)
60457. Tel. 708 430-7334.

F
'YORKE

f jį

Europą. Taip pat raštu sveikino
ir Brooklyno lietuvių pranciško
nų vienuolyno viršininkas Tėv.
Leonardas Andriekus, OFM.
Pakeltos šampano taurės, pa
sveikintas sukaktuvininkas, pa
linkėta dar daug sveikų ir kūry
bingų metų, sugiedota Ilgiausių
metų.
Gražią kalbą pasakė ir sukak
tuvininkas, prisimindamas savo
jaunystę, kas jį skatino būti dai
lininku, kaip išmoko dirbti, kaip
kūryba įprasmina žmogaus gyve
nimą.
Dail. Jonynas kalba gražiai,
balsas jo tvirtas, ryškus, rankų
mostai tikslūs. Jis dar nepa
vargęs.
Po to vyko vaišės. Jų pabaigoje
Gerimantas Penikas parodė savo
sukurtą vaizdajuostę apie dail.
V. K. Jonyną Čia plačiau buvo
parodyta vitražai, Marquette
Parko Marijos Gimimo bažny
čios vidus ir jo ten esantys kūri
niai, Brooklyno pranciškonų ko
plyčios vitražai, Kennebunkportas ir kita. Vaizdajuostė palydėta
muzikos. Paaiškino pats sukak
tuvininkas. Buvo ir klausimų iš
publikos.
Dail. V. K. Jonynas dabar ku
ria bažnyčių modelius. Jie nedi
deli, gal kokių dviejų pėdų ar
mažesni. Ir tie buvo parodyti
vaizdajuostėje.
Užsiėmimas
įtraukia į naujas kūrybines sritis.
Ir palinkėjo visi----nepavargti,
nepasenti ir išlaikyti kūrybinę
ugnį dar daug daug metų. (p. j.)

Kun.
Jonas
Pakalniškis,
buvęs Apreiškimo parapijos klelxmas, buvo kurį laiką sunega
lavęs, gulėjo ligoninėje, kur
buvo kelis kartus operuotas. Iš
ligoninės išleistas kurį laiką gy
veno ir stiprėjo pas savo seserį
Pauliną Veršelienę. Dabar jau
yra tiek sustiprėjęs, kad grįžo į
kunigų pensininkų namus Douglastone, LI. Sekmadienį per
Laisvės Žiburio
radiją jis
padėkojo visiems, kas jį lankė,
išreiškė savo linkėjimus greit pa
gyti. Kunigas sako, kad greitai
jis pasirodys Kultūros Židinio
renginiuose.
Lietuvoje nuo• kovo mėn. 29
d. įvestas 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.

Dail. Vytautas K. Jonynas su žmona jo pagerbimo metu
Kultūros Židinyje. Nuotr. Vytauto Maželio

VASAROS STAŽAS
RELIGINĖJE ŠALPOJE
Lietuvių Katalikų Religinė
Šalpa skelbia stažą studentams,
norintiems šią vasarą dirbti New
Yorko būstinėje.
Stažistas-ė dirbs 10 savaičių.
Pareigos: ieškoti naujų šaltinių
šalpos Lietuvai JAV komercinių
bendrovių tarpe, padėti štabui
vesti humanitarinių siuntų Lie
tuvai inventorių, kataloguoti
nuotraukas bei tvarkyti spaudos
iškarpas archyvams, atsiliepti į
įvairius prašymus bei atlikti ki
tus einamuosius darbus pagal
vedėjų nuožiūrą moderniomis
kompiuterinėmis priemonėmis.
Kandidatai į intemus turi būti
bent 18 metų amžiaus ir laisvai
naudoti anglų kalbą. Būtų gera,
jei turėtų automobilį, nors tai
neprivaloma.
Stažistui-ei
bus
mokama
$1750 už 10 darbo savaičių. Gy
venimo sąlygos pagal susitarimą.
Pirmenybė bus duodama stu
dentams, turintiems nuovoką

IŠ KULTŪROS ŽIDINIO
Pagyvenęs kelis vargingus
mėnesius po sunkios operacijos,
kovo 14 d. mirė ilgametis
Kultūros Židinio valdybos pir
mininkas Antanas Mičiulis. Ve
lionis ne tik rūpestingai ir
nepailstamai rūpinosi Židinio
valdymu, bet taip pat padėjo jį
išlaikyti — daugybę metų akty
viai dalyvavo Bingo žaidimų pra-

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

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.

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
4.30-8090.

vedime. Kultūros Židinys nete
ko vieno patikimiausių šulų.
Ryšium su pirmininko liga ir
mirtimi, kelis mėnesius nebuvo
sąlygų
išsiuntinėti
padėkų
Kultūros Židinio aukotojams. Už
tai Kultūros Židinio administra
cija atsiprašo. Pakvitavimai bus
išsiuntinėjami netrukus.
. Kovo 18 d. Kultūros Židinio
taryba patvirtino Algirdą Jan
kauską nauju valdybos pirminin
ku. Židinys laimingas, kad jo val
dybą perima prityręs asmuo, ku
ris yra gerai žinomas ir Kultūros
Židiniui, ir jo rėmėjams.
Vasario 21 d. Kultūros Židinys
priėmė ižd; Antaną Bobelį į tarybą. Inž. Bobelio aukštos kvalifi
kacijos ir plati patirtis bus Židi
niui labai naudingos.
Sekantis “Židinio žinių” biule
tenio numeris bus išsiuntinėja
mas balandžio pabaigoje.
A. M.
MAISTAS ŠV. VELYKOMS
pristatomas į namus Lietuvoje.
Virš 5 5 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 60629,312-4367772.

apie dabartinę padėtį Lietuvoje.
Reziume siųsti iki balandžio
30 d. adresu: Lithuanian Catholic Religious Aid, Attn. RūtaVirkutytė, 351 Highland Blvd.,
Brooklyn, NY 11207.
(LKRŠ)

PADĖKA
Lietuvių Fondo rengtas kon
certas, kurio' programą atliko
Vilniaus operos menininkai —
solistai Irena Milkevičiūtė ir Va
clovas Daunoras bei pianistas
Robertas Bekionis — kovo 21 d.
Weill Recital Hali patalpose,
New York, NY, liko maloniu pri
siminimu.
Dėkojame New .Yorko ir apy
linkių lietuviams, atsilankiu
siems į šį koncertą, kuriuo New
Yorke atšventėme ir Lietuvių
Fondo 30 metų sukaktį.
Noriu padėkoti talkininkams:
rengimo komitetui — Irenai
Alksninienei, Ramutei Cesnavičienei, Vidai Jankauskienei,
Aldonai Marijošienei, Vidai Penikienei; bilietų platintojams —
Vytautui Kulpai, Juliui Veblaičiui. Ypatingai dėkoju dr. J.
Kazickui su ponia ir A. Kepalaitei, globojusiems menininkus
mieste. Padėka “Darbininko”
štabui, R. Keziui ir dr. J. Stukui
už reklamą ir Rasai Matulaitytei
už profesionaliai padarytus pla
katus.
Kviečiu visus ir toliau remti
Lietuvių Fondą, nes jis remia
mūsų kultūrinį gyvenimą ir su
teikia progą surengti tokius
aukšto lygio koncertus.
Su gilia padėka visiems,
Lilė Milukienė,
Lietuvių Fondo
atstovė New Yorke

Ateitininkai komunistų ir na
cių kankiniai — tokiu vardu ką
tik pasirodė knyga. Redagavo
Leonardas Karulis, Pilypas Na
rutis, Juozas Prunskis. Išleido
“Krikščionis gyvenime”, 264pu
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.

