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LIETUVOJE IR
LIETUVA RUOŠIASI "ŽEMĖS KONFERENCIJAI"

— Dalyvaus delegacija, vadovaujama AT pirmininko Vytauto Landsbergio —

APIE LIETUVĄ

— Popiežius Jonas Paulius II 
balandžio 6 d. privačioje audien
cijoje priėmė Lietuvos Respu
blikos krašto apsaugos ministrą 
Audrių Butkevičių. Daugiau 
negu 20 minučių trukusiame po
kalbyje buvo paliesti aktualūs 
Lietuvos saugumo klausimai. 
Ministrą Butkevičių pas Šv. 
Tėvą lydėjo Lietuvos diploma
tinės tarnybos įgaliotinis Kazi
mieras Lozoraitis. Ministras Au
drius Butkevičius balandžio 
mėn. pirmomis dienomis daly
vavo Romoje NATO gynybos ko
legijos surengtame studijų su
važiavime.

— Danijos karalienė Marga
rita ir jos vyras Henrikas šią va
sarą lankysis Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje. Danija buvo 
viena iš pirmųjų valstybių, pri
pažinusių atstatomą Lietuvos 
nepriklausomybę. Danijos už
sienio reikalų ministeris Elle- 
mann-Jensen buvo pirmasis to
kio rango pareigūnas, kuris 
lankėsi Baltijos kraštuose.

— Barbara McDougall, Ka
nados užsienio reikalų mini- 
sterė, pranešė, kad Kanąda_savo 
diplomatinės įstaigos viršininke 
paskyrė Mirgą Šaltmiraitę-Dva- 
rionienę. Kanados diplomatinė 
įstaiga dabar veikia “Drau
gystės” viešbutyje. Adresas. 
Čiurlionio 84, kamb. 901. Pašto 
adresas: P. O. Box 33, Vilnius 
2300, Lithuania.

— Manfred Wamer, NATO 
generalinis sekretorius, kovo 15- 
16 dienos viešėjo Lietuvoje.

— Lietuva ir Europos ekono
minė bendrija pasirašė sutartį, 
pagal kurią bendrija suteiks Lie
tuvai stambią humanitarinę ir 
techninę pagalbą. Jos vertė sieks 
dvidešimt milijonų bendrijos va
liutinio vieneto — ECU. Lietu
vos Energetikos ministras Aš
mantas pasirašė ir Europos 
Energetikos chartiją. Pasak Aš
manto, lietuvių energetikos 
inžinierių įsijungimas į tarptau
tinę bendradarbiavimo energe
tikos plotmėje sistemą padės 
aprūpinti Lietuvą energetikos 
šaltiniais, padės sumoderninti 
energetikos pramonės saugumo 
sistemą, apsaugos nuo užteršimo 
gamtos aplinką.

— Palestinos Išvadavimo Or
ganizacija (PLO) žada Lietuvoje 
atidaryti savo biurą. “Mes ti
kimės jau už kelių mėnesių 
užmegzti normalius diplomati
nius ryšius su Estija, Latvija ir 
Lietuva”, — pasakė organizaci
jos atstovas Helsinkyje Al Wazir. 
Jis pranešė, kad Lietuvos užsie
nio reikalų ministerija jau suti
ko, kad Vilniuje būtų įkurtas Pa
lestinos Išvadavimo organizaci
jos biuras.

— Lietuvoje balandžio 6 d. 
pradėtas jaunuolių pavasario 
šaukimas į aktyvią krašto apsau
gos tarnybą arba į alternatyvią 
privalomo darbo tarnybą. Šau
kiami apie 7,000 jaunuolių, ku
riems tą dieną suėjo 19 metų 
amžiaus. Lietuvos Respublikos 
krašto apsaugos tarnyboje dabar 
jau tarnauja apie 12,000 Jaunuo
lių.

Lietuvos nuolatinė misija 
Jungtinėms Tautoms pranešė, 
kad balandžio 4 pasibaigė pasita
rimai, ruošiantis aplinkos apsau
gos vystymosi konferencijai, 
kuri įvyks birželio mėnesį Rio de 
Janeiro mieste, Brazilijoje.

Šioje ketvirtoje ir paskutinėje 
parengiamojoje sesijoje dalyva
vo atstovai ir gamtos apsaugos 
ekspertai iš daugiau kaip 160 ša
lių. Penkias savaites užtruku- 
siuoe pasitarimuose dalyvavo ir 
Lietuvos Aplinkos apsaugos de
partamento ekonomikos valdy
bos vedėjas dr. Rimvydas Andri- 
kis bei Lietuvos nuolatinės misi
jos Jungtinėms Tautoms atsto
vai.

Konferencijoje, vyksiančioje 
birželio 3-14 dienomis Rio de Ja
neiro mieste, dalyvaus penkių 
asmenų Lietuvos delegacija, ku
riai vadovaus Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Jis betgi dalyvaus 
tik birželio 13 d. įvyksiančiame 
“viršūnių” pasitarime ir Konfe
rencijos uždaryme birželio 14 d.

Nuo Konferencijos pradžios 
Lietuvai atstovaus jos Aplinkos 
apsaugos departamento direkto
rius Evaldas Vėbra kartu su de
legacijos nariais: Aukščiausiosios 
Tarybos Aplinkos apsaugos ko
misijos pirmininku Jonu 
Šimėnu, Aplinkos apsaugos de
partamento ekonomikos valdy
bos vedėju dr. Rimvydu Andri- 
kiu, Lietuvos Žaliųjų judėjimo 
atstove Dalia Juceryte ir Lietu
vos misijos Jungtinėms Tautoms 
patarėju Darium Sužiedėliu.

Tikimasi, kad į pasitarimą, 
plačiai vadinamą “Žemės konfe
rencija”, atvyks virš 100 au
kščiausiojo lygio šalių atstovų ap
tarti aplinkos apsaugos ir saikin- 
go ekonominio vystymosi pro
blemų.

"Žemės konferencija"
Pasaulinio masto renginys, 

“Žemės konferencija”, šaukia
mas praėjus dvidešimčiai metų 
nuo pirmojo Jungtinių Tautų 
bandymo tarptautiniame lygyje 
aptarti aplinkos apsaugos klausi
mus Stockholme 1972 m.

Nuo Stockholmo Konferenci
jos pasaulinei aplinkos padėčiai 
smarkiai pablogėjus, reikia ryž
tingų veiksmų ir politinio įsipa
reigojimo ją gelbėti nuo tolime
snio smukimo. Todėl Jungtinių 
Tautų Generalinė Asamblėja 
1989 m. priėmė rezoliuciją 
sušaukti naują aplinkos apsaugos 
konferenciją, kartu išreikšdama 
nuomonę, kad toji konferencija 
turėtų glaudžiai rišti aplinkos iš
saugojimo problemas su pasaulio 
ekonominio vystymosi klausi
mais.

Nuo to laiko įvyko keturi pa
rengiamieji Žemės konferencijai 
pasitarimai, norint paruošti pla
taus masto veiklos planą saikin
gam pasauliniam vystymuish

Problemos, dominavusios 
parengiamojoje sesijoje /
Paskutinei parengiamajai ses- 

sijai dabar buvo patikėta 
peržiūrėti šio veiklos plano pro
jektą, vadinamą “Programa 21”. 
Nuo pat pradžios išryškėjo 
konfliktai tarp išsivysčiusių ir be
sivystančių šalių ir jų skirtingų 
pasaulinės ekonominio vystymo
si raidos supratimų.

Besivystančios šalys teigia, 
kad už didelę dalį dabartinių 

ekologinių problemų turt būti 
atsakingas “industrinis pasau
lis , per tiek metų eikvojęs 
žemės resursus ir teršęs aplinką. 
Todėl trečiasis pasaulis iš indu
strinių šalių reikalauja stambių 
papildomų lėšų išpildyti “Pro
gramos 21” rekomendacijas, kar
tu neprarandant galimybių tęsti 
savo ekonominį vystymąsi.
-Konferencijos rengėjų apskai

čiavimu, reikalinga virš 125 bili
jonų JAV dolerių tenkinti besi
vystančio pasaulio poreikius. Iš
sivysčiusios valstybės abejoja dėl 
šios sumos tikslumo ir nėra pasi
ruošusios teikti tokias milžiniš
kas sumas, atsižvelgiant į dabar
tinį pasaulinį ekonomikos nuo
smukį.

JAV ir kai kurios Vakarų Euro
pos šalys taip pat nesutinka pri
siimti visą atsakomybę už prastą 
dabartinę aplinkos būklę, skatin
damos trečiojo pasaulio valsty
bes imtis ryžtingesnių veiksmų 
užtikrinti saugų ekonominį vys
tymąsi savo šalyse.

Finansinės paramos klausimas 
pastoviai iškildavo per visas pasi
tarimo diskusijas ir sulaikė dau
gelio “Programos 21” dalių galu
tinį patvirtinimą. Paskutinis se
sijos posėdis, prasidėjęs ba
landžio 3 d. vakare, pasibaigė 
tiktai apie 3 vai. ryto. _ '

Sesija nesugebėjo patvirtinti' 
trečdalio Programos, palikdama

Vilniuje, Gedimino prospekte, 1992 m. balandžio 7 d. studentai demonstruoja už 
stipendijų padidinimą. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

DABAR LIŪDNIAU, NEGU ANKSČIAU

Balandžio viduryje Vilniuje 
lankėsi “Vyties” kelionių biuro 
vedėjas Romas Kezys, kuris ba
landžio 19 d. per savo radiją 
“Laisvės žiburį“ pasidalijo 
įspūdžiais.

Keziui šis apsilankymas paliko 
liūdnesnį vaizdą, nei ankstes
nieji apsilankymai. Esą jau nėra 
to džiugesio ir euforijos dėl lais
vės ir nepriklausomybės atga
vimo. Visa tai sutikta kaip nor
malus gyvenimas, tiktai pasilie
ka kasdieninė pilkuma — žemi 
uždarbiai, aukštos kainos, kyši
ninkavimas ir pan.

Prekių ir produktų, tiesa, yra 
daugiau, nei praėjusiais metais, 
tačiau didžiumai gyventojų jie 
neįkandami dėl aukštų kainų.

Visoks ekonominis progresas, 
naujų bendrovių kūrimasis, bi
znio atidarymas yra problematiš- 

šias problemas išspręsti Rio de 
Janeire. Be finansinės paramos 
klausimo, neišspręsti ir gamto
sauginės technologijos paramos, 
miškų išsaugojimo ir vadinamos 
“Rio Deklaracijos” klausimai.

Ryty ir Centrinės 
Europos padėtis

Lietuvai, kaip ir kitoms Balti
jos valstybėms bei visai Rytą Eu
ropai, parengiamasis pasitarimas 
buvo sunkus jėgų ir kantrybės 
išbandymas.

Vykstant debatams tarp dvie
jų tradicinių grupuočių — išsivy
sčiusių ir besivystančių valstybių 
— Rytų ir Centrinės Europos ša
lys sunkiai rado sau vietos disku
sijose. Besivystantis, pasaulis 
stengiasi neprileisti naujų pre
tendentų prie stambių fondų.

“Programos 21” dokumentų 
pirminiuose variantuose visur 
buvo kalbama apie finansinę ir 
kitokią paramą “besivystančioms 
šalims iš išsivysčiusių šalių”, ne
minint naujomis sąlygomis gyve
nančių Rytų Europos valstybių, 
kurios pereinamajame laikotar
pyje su dideliais sunkumais re
formuoja savo ekonomijas.

Sesijos metu Rytų Europos 
valstybės stengėsi įtvirtinti 
Jungtinių Tautų politiniame 
žodyne naujos grupuotės sąvo-

(nukelta į 2 psl.)

kas dėl politinio netikrumo. įsta
tymai keičiasijr naujai priimami, 
ir jie gali turėti įtakos į naujus 
biznio susitarimus ar padarytus 
investavimus. Keičiasi ir kainos. 
Ir toks keitimasis yra labai kenk
smingas ir gali būti pražūtingas 
visokiems biznio santykiams.

Keziui, pavyzdžiui, teko 
posėdžiauti su viešbučio “Lietu
va” direktoriumi Miknium. Ta
sai pareiškė, kad sekančią savaitę 
viešbučių kainos pakils ir jos to
kios bus, nepaisant bet kokių 
ankstyvesnių įsipareigojimų. 
Esą yra pakankamai klientų iš 
įvairių prekybinių, valstybinių 
delegacijų, kurios nesismulkina 
dėl kambarių kainų.

Visoje Lietuvoje yra didelis 
viešbučių trūkumas. Jų kainos 
užsieniečiams pristatomos tik 
doleriais, ne rubliais. Tos kainos

Vaizdas iš Verbų sekmadienio Vilniuje prie Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios, Antakalnyje, šiemet balandžio 12 d. Nuotr.Viktoro 
Kapočiaus

POPIEŽIAUS MINTYS
PASAULIO JAUNIMO DIENAI

Šiemet popiežius Jonas Pau
lius II septintąją Pasaulio Jauni
mo dieną pradėjo bendra šv. 
Morkaus Evangelijos mintimi: 
“Eikite į visą pasaulį ir skelbkite 
Evangeliją” (Mk 16, 15).

Šįkart Popiežius ryžtingai kal
ba apie dieviškosios Apvaizdos 
vaisius ne vien tik Bažnyčiai, bet 

prilygsta, dažnai ir v'frštja.' pa
vyzdžiui, New Yorko viešbučių 
kainas. Lietuvoje mokėti už 
viešbučio kambarį $70-80 yra vi
siškai normalus reiškiny s, tai yra 
amerikiečiui, — ne iš kur nors 
kitur atvykusiajam. To išdavoje 
kyla nauja pramonė — nuomoti 
kambarius ir butus pas privačius 
žmones.

Skaudu buvę patirti, kad 
žmonės, kurie labiausiai kentėjo 
sovietinės okupacijos metais, ke
nčia ir dabar, pvz., kolchoznin- 
kai. Dal>ar jau l>eveik jie pri
vatūs ūkininkai, tačiau beveik vi
sur buvusieji kolchozų pirminin
kai, kompartijos funkcionieriai 
pasidarė visokiais reformų ir pri
vatizacijos komitetų pirminin
kais. Tos privatizacijos vardu da-

(nukelta į 6 psl.) 

ir visai žmonijai. Jis labai trokšta, 
kad tasai Šv. Dvasios dvelkimas, 
taip aiškiai juntamas Censtaka- 
voje, išplistų visur.

Dabar, trečiojo tūksfantmečio 
išvakarėse, Bažnyčią trokštama 
matyti vėlei jauną, apaštališką, 
kupiną džiaugsmo ir vilties. 
Buvo džiugu matyti iš viso pa
saulio kraštų susirinkusį jauni
mą, suvienytą maldos dvasios.

Šv. Morkaus Evangelijos žo
džiais, pasakytais apaštalams, 
šiandien vėlei kreipiamasi, kad 
toji pati Šv. Dvasia toliau vestų 
evangelizacijos takais, kuriais 
pirmasis žengtų — jaunimas. 
Susibūrę jaunieji teatsako Kri
stui ir Bažnyčiai “taip”! Kaip ir 
Censtakavoje, taip ir nūnai jau
nimo atstovai teneša pasauliui 
šviesą. Kaip ir Jasnaja Gdra tegul 
Šv. Dvasia šviečia visai Bažny
čiai ir žmonijai viltimi.

Pašaukimo uždaviniai

Bažnyčia savo prigimtimi yra 
mistinė bendruomenė, besire
mianti per Sekmines gautąja iš 
Šv. Dvasios jėga: “jūs gausite jos 
galybės ir tapsite mano liudyto
jais” (Apd 1, 7). Taigi Sv. Dvasia 
yra visų Bažnyčios misijų įkvė
pėja. Todėl krikščioniškieji 
pašaukimo uždaviniai remiasi 
apaštalavimu, evangelizacijo- 
mis. Kiekvienas pakrikštytasis 
yra Kristaus pašauktas būti apaš
talu: “Kaip mane siuntė Tėvas, 
taip ir aš jus siunčiu ” (Jn 20, 21).

Būti Kristaus mokiniu — nėra 
kažkas asmeniška ir uždara. 
Gautosiomis dovanomis reikia 
dalintis su kitais. Štai kodėl apaš
talas šv. Paulius rašo: “Kad aš 
skelbiu Evangeliją, tai negaliu 
girtis. — čia mano pareiga, bet 
vargas man, nei neskelbčiau 
Evangelijos" (1 Kor 9. 16).

Misijos — svarbios jaunimui

Misijos — ne vien tik tolimi 
kraštai. Jomis gali būti pilka ka
sdienybė, kiekvieno tiesioginės 
pareigos. Misijos gali būti ir tarp 
tų žmonių, kurie dar nepažįsta 
Kristaus ar dar mažai apie jį žino. 
Misijos turėtų būti gyvos visame 
pasaulyje. Jos svarbios ypač jau
nimui: šiandien svarbu vėl sura
sti prarastas vertybes, nugalėti 
abejones. įveikti savanaudišku-

(nukelta į 2 psl.)



POPIEŽIAUS MINTYS PASAULIO JAUNIMO DIENAI
(atkelta ų 1 psl.)

mą, vartotojišką požiūrį, narko
maniją, nedaryti nusikaltimų, 
nenugrimzti į erotiką. Juk kiek
viename jaunuolyje gyvas Dievo 
troškulys, kurio vedini daugelis 
ęernai iš toli ir iš arti atkeliavo į 
Čenstakavą.

Nors ir nemaža ieškančių, bet 
dar itin reta skelbiančių Kristaus 
mokslą — maža apaštalų. Juk 
taip stinga kunigų, tikybos mo
kytojų, kapelionų, misionierių. 
Šiandienis pasaulis šitiek iečių 
paleido j Bažnyčią, ypač marksi

V
Jaunimo procesija Kybartuose, minint L. K. Bažnyčios Kronikos 20 metų sukaktį kovo
15 d. Nuotr. L. K. Religinės Šalpos

LIETUVA RUOŠIASI “ŽEMES KONFERENCIJAI"
(atkelta iš 1 psl.) '

ką, visur sulaukdamas opozicijos 
iš trečiojo pasaulio šalių.

Šioks toks laimėjimas

Nepaisant sunkumų, Rytų 
Europos valstybių delegacijoms 
pavyko “Programos 21” doku
mente išsikovoti sau vietą. Nors 
šių valstybių išskirtinė padėtis 
niekur dokumentuose tiesiai ne
pripažįstama, visur, kur minima 
finansinė ir techninė pagalba, 
dabar kalbama apie jos teikimą 
“ypač besivystančioms šalims”, 
prileidžiant, kad ir kitos val
stybės gali tikėtis šios paramos.

Rytų Europos atstovai pakar-

BUVO JSITEMPĘ SANTYKIAI 
TARP LIETUVOS IR RUSIJOS

Balandžio pirmąją savaitę, 
Lietuvos prokuratūros įsaku, 
buvo suimtas Rusijos laivyno 
pulkininkas Ivan Cernych, paso
dintas j kalėjimą Vilniuje ir 
pradėtas apklausinėti ryšium su 
jo dalyvavimu 1991 m. rugpjūčio 
puče ir jo veikla Lietuvoje.

Lietuvos prokuratūra kaltino, 

Vladas Lapienis už bendradarbiavimą L. K. Bažnyčios Kro
nikoje buvo nuteistas 5 metams į Sibirą. L. K. Bažnyčios 
Kronikos 20 metų sukakties proga Kaune įvykusioje minėjimo 
parodoje jis susitiko so vysk. Sigitu Tamkevičiumi. Tarp jų 
V. Lapienio žmona. Nuotr L. K. Religinės Šalpos

zmas Vidurio ir Rytų Europoje, 
kur daugely kraštų būtina naujo 
laiko ženklo — jautriai atsiliepti
2 Bažnyčios kvietimą. Štai kodėl 
dabar taip reikalinga jaunųjų, — 
kad galėtų aukotis Bažnyčiai.

v’-v’-v’-v

Liudyti tikėjimą
Kristų skelbti savo gyvenimu. 

Tatai pats vaisingiausias evange
lizacijos būdas. Pats aki
vaizdžiausias Kristaus buvimo 
ženklas. Šiandienos pasauliui 
reikia aiškių liudytojų. O jauni
mas, taip mėgstąs išreikšti savo

totinai pareiškė, kad tai menkas 
laimėjimas, tačiau išreiškė savo 
i v- - . .norą visų sutarimo vardan laiki
nai priimti šią formuluotę.

Kelių Rytų Europos atstovų 
nuomone, gresia pavojus, kad 
konferencija turės mažai rei
kšmės jų valstybėms, jei ji neat
sižvelgs į naujas pasaulio aplin
kybes. Nemalonu ir tai, teigia 
jie, kad trečiasis pasaulis jaučia 
reikalą konkuruoti su Rytų Eu
ropos valstybėmis, siekiant išsi
vysčiusio pasaulio paramos.

Graso nauji konfliktai

Pasak sesijoje Lietuvai atsto
vavusio Lietuvos nuolatinės mi
sijos Jungtinėms Tautoms pa- 

kad šis Pakrantės apsaugos 3-io- 
sios divizijos vadas Lietuvoje 
bandė vykdyti pučistų įsakymus, 
kęsindamasis nuversti teisėtą 
Lietuvos valdžią, tuo pažeisda
mas Lietuvos suverenumą. Pučo 
dienomis jis buvo sukvietęs 
Klaipėdos įmonių ir įstaigų virši
ninkus ir pareikalavęs, kad jie 

asmenybes, kaip tik gali duoti 
tokį nuoširdų ir tyrą pavyzdį. 
Taigi jaunimo uždavinys — savo 
kruopštumu paliudyti tikėjimą. 
Kristaus mokinys niekada negali 
būti vien pasyvus stebėtojas. Jis 
turi, būti yęiklus socialinės tik
rovės — politikos, ekonomikos, 
kultūros pertvarkytojas. Turi 
nešti Gerąją išsivadavimo iš 
nuodėmės Naujieną kitiems.

Nors daugelis krikščionybę 
ignoruoija, bet daugel ištroškę 
išgirs Dievo Žodį. Tikėjimas 
gimsta klausantis. Šv. Paulius 

tarėjo Dariaus Sužiedėlio, bū-,„ 
tiria' tarptautinėms organizači-/Tf
joms pripažinti Rytų Europos 
specifinius poreikius aplinkos 
apsaugos ir ekonominio vysty
mosi srityse.

Esą gresia pavojus, kad pasau
lis, išsilaisvinęs iš “Rytų” prieš 
“Vakarus” konfliktinio laikotar
pio, pereis į naują konfliktą, 
“Pietų” prieš “Šiaurę”. Kaip tik 
reikia ugdyti įvairių regionų 
pajėgumus. Rytų Europos da
bartinė padėtis nelengva — vie
niems ji per silpna teikti finan
sinę paramą, kitiems neužtenka
mai biedna jos sulaukti. Rio 
Konferencija turės išspręsti šią 
problemą, jei ji nori visoms jos 
dalyvėms pasiekti reikšmingų 
rezultatų.

vykdytų jo įsakymus,- su kariškių 
būriu bandė užimti Lietuvos TV 
pertransliavimo stotį Giruliuo
se, o pučui nepavykus, įvairiais 
būdais bandė trukdyti Lietuvos 
prokuratūros pradėtus tyrinėji
mus apie pučininkų pritarėjų 
nusikalstamą veiklą Lietuvoje.

Kai Rusijos laivyno Baltijos 
jūroje vadovybė patyrė apie pik. 
Cernych suėmimą, pasiuntė 
Lietuvos vyriausybei protestą ir 
reikalavo suimtąjį paleisti, 
priešingų atveju žadėdama jį 
jėga išlaisvinti.

Po to į Vilnių atskubėjo 
Šiaurės-vakarų armijos vyriau
siasis vadas gen. Mironov, Balti
jos jūros laivyno vadas adm. Je- 
gorov ir Rusijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovas. Po ilgų pa
sitarimų su Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininku Vy
tautu Landsbergiu, pik. Cer
nych buvo perduotas šiem Rusi
jos kariuomenės yir civilinės 
valdžios įgaliotiniam, kurie įsi
pareigojo pasirūpinti, kad pulki
ninkas prisistatytų Lietuvos pro
kuratūrai, kai ateityje bus šau
kiamas apklausinėjimui.

Pik. Cernych suėmimas, nors 
buvo visiškai teisėtas, sukėlė di
delį įtempimą tarp Lietuvos ir 
Rusijos, bet pasibaigė be inci
dento, kai suimtasis tapo palei
stas, sumokėjus užstatą. 

rašo: “Kaipgi žmonės šauksis to, 
kuriuo neįtikėjo? Kaipgi jie 
įtikės tą, apie kurį negirdėjo?! 
Kaip išgirs be skelbėjo?!” (Rom 
10, 14). Šv. Tėvas kviečia skelbti 
Dievo Žodį ne vien kunigus ir 
vienuolius, bet ypatingai jauni
mą: turėti drąsos ir skelbti Kristų 
savo šeimose, mokyklose, dar
be, poilsio metu, — visur sėti 
Dievo Žodžio sėklą.

Jonas Paulius II ragina nebijo
ti kalbėti apie Kristų tiem, kurie 
jo dar nepažįsta. Tik šitai daryti 
atsargiai ir pagarbiai. Padėti bro
liui ir sesei surasti Kristų garbin
ga, gera ir verta. Žinoma, šian
dien kalbėti apie Dievą nėra 
lengva: dažnai atsitrenkiama į 
abejingumo ir priešiškumo sie
ną' Tačiau nereikia būgštauti, — 
Dievo skelbėjai nėra vieniši: 
Štai esu aš su jumis per visas 

dienas iki pasaulio pabaigos” (Mt 
28, 10), — sako Kristus evange
listo Mato lūpomis.

Dėmesys Amerikos žemynui

į VII Pasaulio Jaunimo dienos 
temą įeina ir tautų, ypač evange
lizacijos istorija. Kartais ji liesti- 
na senoji, o kartais dabartinių 
laikų. Šv. Tėvas kviečia visą pa
saulio jaunimą tikėjimo šviesoje 
apmąstyti apaštalų ir misionierių 
asmenybes, kurios pirmosios 
daugely kraštų atsidūrė ant kry
žiaus. Tebūna tokie kankiniai, jų 
pėdsakai padrąsinimas ir tikslas 
drąsiai nugalėti šių laikų iššūkį, 
plačiai skelbti tikėjimą busimo
sioms kartoms.

Ypač Šv. Tėvas Jonas Paulius 
II daug dėmesio skiria Amerikos 
žemynui, kuriame šiemet šven
čiamas 500 metų krikščionybės 
Jubiliejus.

Kviečia į Kristaus-—— 
vynuogyną

Ši VII Pasaulio Jaunimo diena 
-sutampa su Verbų Sekmadieniu. 
Todėl jaunimas ir visi jaunimo 
judėjimai, draugijos, bendrijos, 
jų vadai, Bažnyčios bendruome
nės kviečiami sutelkti jėgas 
evangelizacijai ir apaštalavimo 
darbui.

Jonas Paulius II ragina jau
nuolius ir jaunuoles pašvęsti

ST. PETERSBURG, FL
Motinos dienos minėjimas 

Lietuvių klube įvyks gegužės 10 
d., sekmadienį, pietų metu.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos XXII seimas įvyks 
gegužės 16-17 dienomis Dol- 
phin Beach Resort patalpose, St. 
Petersburg Beach, FL.

Romo Kalantos šaulių kuopa 
balandžio 29 d. rengia išvyką į 
gamtą — tradicinį pikniką Vete
ranų parko antrame paviljone. 
Pradžia 10 vai., o karšti pietus 
— 12:30 vai.

Lietuvos Vyčių 147 kuopa 
savo globėjo šv. Kazimiero 
šventę minėjo kovo 8 d. Mišių 
metu A. Gelažius, A. Šukienė, 
A. Šūkis ir dr. A. Valienė buvo 
pakelti į trečią laipsnį. Mišių 
metu giedojo vyrų dainos viene
tas, vadovaujamas muz. A. Ma
teikos. Vyčiai ir šauIiai^pamaldo- 
se dalyvavo organizuotai ir su 
vėliavomis.

Šv. Kazimiero misijos vado
vas kun. Steponas Ropolas, 
OFM, pranciškonų vadovybės 
perkeliamas į Brooklyn, NY. 
Naujuoju misijos vadovu paskir
tas kun. Vytautas Balčiūnas, 
OFM.

Vasario 16-osios gimnazijai 
remti aukų per BALFo centrą 
kovo 5 d. pasiųsta $594. Praneša 
S. Vaškienė, būrelio nr. 18 va
dovė.

BALFo 143-čias skyrius va
jaus metu surinko $3,988, nario 
mokesčio-$117. Pridėjus anks
čiau surinktus $295, BALFo 
centrui pasiųsta $4,400.

L.Ž.K. 

savo gyvenimą Kristui ir 
Bažnyčiai, ateiti į Kristaus vy
nuogyną: “Eikite paskui mane! 
Aš padarysiu jus žmonių žvejais” 
(Mt 4, 19).

Artėjant 2000 metams, Popie
žius kviečia atgaivinti misijas 
jaunimo būriais: “Nepamirškite 
padėkoti Šv. Dvasiai... Gyvos ir 
veiklios parapijos išauga tiktai 
derlingoje žemėje, t. y. ten, kur 
veiklios draugijos, katalikiški

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West-SLrSimsbury, Conn. 
06070. Tei. 203 651-0261.
_ _ 
SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie FOreat 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tei. 296- 2244.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Beach, Fla., 
t 33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
i Pasadena Avė., S, St. Petersburg,Tla. 33707. 813 345-9393. W00DLAWN

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 — 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. Winter/3drden Tavern. 
1883 Madison St., Ridgevvood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaldotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

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

LIETUVIŲ KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA “AUŠRA”. WICN-FM 90.5 
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. Tei. 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. Tėl. 212 
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, Išnuomavimai, kondominljumų 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 Lrthuania” 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 - 5626

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.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

M, S6 SO ST MIDDI.E \ II.I.AGK. ŲlT.EXS X Y
PI K >XES (71S> 326 - I2S2 326 - 3150

VYTIS 
t-z u5 ' 

KELIONIŲ IR TURIZMO 
AGENTŪRA

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

Į LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET

. BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL.: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302

judėjimai ir naujos bendruo
menės, išaugintos karizmu ir gy
vos jaunimo veiklos dėka. Tatai 
naujas mūsų laikų Šv. Dvasios 
dvelktelėjimas. Argi jūs, jaunie
ji, nenorite pajusti šio dvelksmo 
— klausia pabaigoje savo kalbos 
Šv. Tėvas, kuris paragino pa
sišvęsti visiem Marijai, apaštalų 
Karalienei, ir paimino pasaulio 
jaunuolius ir jaunuoles.

Parengė kun. K. J. Ambrasas

x d
| I

KVECAS
JONAS 
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TAI MUSŲ VIENINTELE VIETA — 
— GAUSI PARODU SALE
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Atvelykio džiaugsmuose
Atvelykis yra tokia šventė, ku

rios nepažįsta ir didysis žinių šal
tinis — lietuviškoji enciklopedi
ja. Tik Pr. Skardžiaus ir St. Bar- 
zduko “Lietuvių kalbos žodymr;” 
pažymi, kad tai “sekmadienis 
po Velykų ’.

Atvelykio pobūdį nusako gy
venimo praktika. Antai, radijas 
ir spauda skelbia, kad tai mar
gučių šventė. Tik ateikite, sako, 
bus gražu, bus skanu, bus lietu
viška, bus linksma. Taip, bus 
linksma ir bus džiaugsmo!

Apie džiaugsmą kalba ir tai 
dienai skirtoje evangelijoje šv. 
Jonas. Apie džiaugsmą Kristaus 
mokinių, kada jiems pasirodė 
Kristus, prisikėlęs Kristus! O jie 
buvo taip nusiminę, įsibaiminę. 
“Dėl žydų baimės” (kaip parašy
ta Evangelijoje) jie net duris 
buvo užsidarę. Tarp jų pasirodė 
Kristus, prisikėlęs Kristus, ir 
jiems tarė: “Ramybė jums”. Ir 
“mokiniai, pamatę '" Viešpatį, 
džiaugėsi”.

Džiaugsmas pakeitė nusimini
mą. Kristaus prisikėlimas susti
prino jų tikėjimą Kristumi. Pri
sikėlimas buvo jiems, o taip pat 
visiems amžiams liudijimas, kad 
Kristuj nėra tik didysis žmogus, 
tik pranašas. Jis yra tas, kuris nu
galėjo visa naikinančią mirtį. Te
galėjo ją nugalėti tik Kristaus 
Dievas.

Šv. Jono vaizdą naujesniais 
laikais Solovjovas pakeičia Anti
kristo įvaizdžiu. Antikristas ne
neigia, kad Kristus yra Mesijas. 
Antikristas galvoja: po Kristaus 
Dievas galįs siųsti kitą mesiją, 
galingesnį už buvusį. Tik Anti
kristas neigia, kad Kristus yra 
Dievo sūnus. Betgi yra faktas, 
kad Kristus prisikėlė. Kas gi ki
tas galėtų mirtį nugalėti, jei ne 
Dievo sūnus? Dievo sūnus — tai 

nepriimtina Antikristui, nes, jei 
Kristus, prisikėlė, tai Jis yra ir 
bus.

Ne tikėjimas Kristumi — Me
siju yra tikroji Krikščioniškosios 
sąmonės žymė, bet tikėjimas 
Kristaus prisikėlimu. Antikristas 
gali dalyvauti mūsų Kalėdose ir 
stovėti prie Kristaus prakartėlės; 
jis gali giedoti su mumis “Verki
te angelai” Didįjį Penktadienį, 
tačiau Antikristas niekada neda
lyvaus Velykų Prisikėlimo pro
cesijoje. Prisikėlimo idėja yra 
kalavijas", kuris perskiria dvasias.

Būdinga tad yra stebėti, kaip 
labai mūsų dienomis prisikėlimo 
idėja yra gesinama. Dabartinis 
pasaulis mielai klauso atitrauktų 
svarstymų apie Dievą ir Jo apvai
zdą, apie dieviškąjį pradą, gyve
nantį žmoguje.

Bet kai tik nurodoma, kad šis 
ryšys, nesuardomas, nepanei- 
giamnas, yra Jėzuje Kristuje, 
kad Jis įsikūnijo, gimė, mirė ir 
prisikėlė, kad Jis vėl ateis, bet 
šį sykį jau teisti pasaulio, dabar
tinis pasaulis pradeda arba tyčio
tis arba pastebi, kad šią valandą 
jis neturįs laiko klausyti tokių da
lykų.

O tai todėl mūsų amžiusItaip 
to-vengia, .kad norima^ turėti 
Kristų — be Kryžiaus, neįparei
gojantį jokiam atsižadėjimui, jo
kiai aukai.

Velykos kreipė dėmesį labiau 
į prisikėlusį Kristų. Atvelykis 
daugiau kreipia dėmesį į Kris
taus mokinių pergyvenimus — 
nusiminimą ir džiaugsmą.

Nusiminimas ir džiaugsmas 
lydėjo ir tebelydi žmonijos isto
riją. Senasis pasaulis gyvena nu
siminimu dėl visa naikinančios 
mirties, dėl prisikėlimo idėjos 
nepripažinimo. Kristaus pri
sikėlimas atnešė revoliucinį per
versmą pažiūroje į mirtį. Mirtis

Tautinių šokių šventė įvyks 
1992 m. liepos 5d., sekmadienį, 
Rosemont Horizon, 6920 N. 
Mannheim Rd. Rosemont, II. 
Ten pat vyks ir repeticijos

Susipažinimo vakaras bus lie
pos 4 d., šeštadienį, Jaunimo 
Centre, Chicagoje.

Banketai — liepos 5 d., sek
madienį, Hyatt Regency O’Ha- 
re, 9300 W. Bryn Mawr Avė. 
Rosemont, IL.

Komiteto būstinė — 2913 
West 71st St., Chicago, IL. 
60629; tel. 312-436-Q197, FAX 
312-436-6909. '"‘J

1EO <
Svarbu nepasimesti ir pasi

naudoti gauta informacija apie 
aukas, bilietų užsakymą ir rengi
nių pasirinkimą. Čekius rašyti 
IX Lithuanian Folk Dance Festi- 
val vardu ir siųsti būsinės adre
su.

po Kristaus yra nebe galutinė, o 
tik laikinė, tik praeinanti.

Šv. Povilas pastebėjo šį 
pažiūrų perversmą su prisikėli
mo faktu, nes be prisikėlimo joks 
žygis ir jokia auka neturi gilesnės 
prasmės, “jei mirusieji nesike
lia”.

Kristaus prisikėlimas laidavo 
visų prisikėlimą ir tuo pačiu pa
gimdė tikėjimą žmogaus nemir
tingumu. Štai kodėl pirmieji kri
kščionys buvo pažymėti didžio 
džiaugsmo žyme.

Su šypsena veiduose ir pirkiniu rankose šioje nuotraukoje Darbininko fotografas 
įamžino juos, šiemet Verbų sekmadienį grįžtančius iš verbų turgaus. Kasmet prie Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios, Antakalnyje, verbų kūrėjai suneša gausybę originaliai sukur
tų verbų, kuriomis Vilnius garsi nuo senų laikų. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

DALYVAUKITE RENGINIUOSE, PAREMKITE AUKOMIS
— Prašo lietuvių tautinių šokių šventės rengimo komitetas —

Visi sutartinai dirba
Devintosios lietuvių tautinių 

šokių šventės organizacinis ko
mitetas rūpinasi renginio pasise
kimu ir finansiniais ištekliais.

Nuoširdžiai dirba organizaci
nio komiteto nariai ir įvairios ko
misijos. Šventei ruošti komitetas 
posėdžiauja kartą į mėnesį ir 
apžvelgia esamą padėtį, šalina 
atsiradusias kliūtis. Renginys yra 
didelis, ir ne visi ratukai laiku 
pradeda veikti.

Paimkim labai paprastą pa
vyzdį -r- garbės svečių kvietimą. 
Sąrašai seniai sudaryti ir reikia
mi žmonės kontaktuoti, kad gali
ma būtų su tais garbingais 
žmonėmis susitikti ir gauti vie
nokį ar kitokį atsakymą. Pasiro
do, vieniems pusės metų laikas 
yra per trumpas, o kitiems — 
per ilgas. Visi apgailestauja, kad 
jau prieš metus savaitgaliai yra 
užimti, o kiti sako, kad dar per 
anksti užsiangažuoti. Ir tos ko
misijos darbas neina taip 
sklandžiai, kaip norėta.

Arba ir salės nuomojimo kon
traktas tik dabar pasirašytas, 
nors salė buvo užimta prieš me
tus laiko. Daug naujai atsiranda
nčių detalių reikia numatyti ir 
jas į sutartį įtraukti, nes užpakei- 

timus reikės mokėti papildomą 
mokestį. Viskas surišta su vieti
niais unijos darbininkais, ir paša
linių — talkininkų neįsileidžia.

Dažnai vienas darbas yra su
rištas su kitais reikalais. Kol ne
buvo pasirašyta nuomos sutartis 
su salės savininkais, tai nebuvo 
galima spausdinti ir platinti bi
lietus. Užsakymai plaukia, o bi
lietų nėra. Dabar jau tie reikalai 
susitvarkė.

Dar ir tokios problemos
Arba toks paprastas reikalas, 

kaip šokėjų pamaitinimas repeti
cijos metu. Krašte, kur maistas 
tiesiog brukamas kiekvienam 
praeiviui, o per trumpą laiką 
porą tūkstančių pamaitinti ir iš
troškusius pagirdyti, sudaro pro
blemą. Lietuviški restoranai to
kiam skaičiui žmonių aptarnauti 
neturi tinkamų priemonių, o 
paimti profesionalus biznierius 
yra brangu. Reikia skaitytis su 
išlaidomis.

Nakvynių ir transporto reika
lai sudaro nemažą rūpestį, nes 
reikia ne tik šokėjus, bet ir dalį 
svečių nuvežti į Chicagos prie
miestį Rosemont.

Šventės leidinys

Pastarajame posėdyje daug 

dėmesio buvo skiriama šventės 
leidiniui, nes pats laikas turėti 
reikiamą spausdinti medžiagą. 
Leidinio redaktorė Danutė Bin- 
dokienė prašė šokėjų grupių de
talią renginių programą, sveiki
nimus ir nuotraukas prisiųsti iki 
balandžio 15 d.

Kol šis prašymas pasieks skai
tytojus, tai terminas jau bus 
praėjęs. Patarčiau vis tiek atsi
likėlius pasiųsti prašomą 
medžiagą. Leidinio paruošimas 
spaudai ir paskleidimas visuo
menės tarpe yra labai svarbus 
reikalas. Mes sugebame leidi- 
niuis gerai paruošti ir gražiai iš
leisti, bet dažnai sušlubuoja jų 
platini mas . Ieškoma būdų šios 
klaidos nepakartoti.

Finansai

Neužtenka tik jaunimą išmo
kyti gražiai šokti ir viešbučiuose 
tinkamai užsilaikyti, bet reikia 
sudaryti sąlygas jiems viešai pa
sirodyti ir pademonstruoti savo 
sugebėjimus. Didžiąją išlaidų 
dalį sudaro salės nuoma, trans
portas, kelionės. Pajamos už 
.parduotus bilietus dažnai nepa
dengia net salės nuomos išlaidų, 
o kur dar užjūrio šokėjų grupių 
kelionės ir išlaikymas.

Šventės išlaidoms sumažinti 
ruošiami pokyliai ir renkamos 
aukos. Pokylių ruošai vadovauja 
Marija Remienėir L. Rasutienė, 
o aukoms rinkti — dr. Antanas 
Razma su Vaclovu Momkum ir 
gausia komisija. Gal pats nema
loniausias darbas yra aukų prašy
mas. Aukotojai yra skirstomi į 
kelias grupes, pagal aukos dydį 
ir gauna atitinkamų kiekį bilietų 
j renginius.

Buvo išsiųsta daugiau 11,000 
laiškų. Atsiliepimų yra, bet ne
pakankamai, ir dar kartą prime
nama ir prašoma įsijungti į auko
tojų tarpą. Lėšų komisija rūpina
si dovanų paskirstymu, 
tikėdama lietuvių dosnumu, pai
mant bent po knygutę S10 vertės 
ir pridėjus, kad ir nedidelę au- 
kelę, šakneles grąžinant komisi
jai. Aukomis tikimasi surinkti 
$50,000, o iš dovanų paskirsty
mo laukiama $20,000.

Iždininkas Kostas Dočkus 
tvarko finansus ir nekaip nusi-

(nukelta į 4 psl.)

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS 
NEGRJŽTA ARKLIU 

m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje

ANTANAS RUBŠYS 
Manhattan College 44

“Galionui būnant Achajos 
prokonsulu, žydai visi kaip vie
nas sukilo prieš Paulių, nusi
tempė jį į teismų (prie bemos) ir 
ėmė skųsti: 'Šitas žmogus įkal
binėja žmonėms garbinti Dievą 
Įstatymui priešingu būdu . Pau
liui besirengiant prabilti, Gali
onas tarė žydams: ‘Jei tai būtų 

Korintiško stiliaus kolonos. Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

koks nusikaltimas ar piktas dar
bas, aš, žydų vyrai, deramai ir 
kantriai jūsų paklausyčiau. Bet 
kai kyla ginčas apie mokymų, 
vardus ir jūsų Įstatymų, spręski
te jūs patys; tokių dalykų teisėjas 
Imti nenoriu . Ir pavarė juos iš 
teismo (nuo bemos j Tada visi 
graikai užpuolė sinagogos vy

resnįjį Sostenų ir teismo akyse 
(prie bemos) jį sumušė. Galio
nas į tai nekreipė dėmesio" (Apd 
18, 12-17).

Galionas buvo Achajos pro
konsulas 52-53 am. po Kristaus. 
Sis Apaštalo Pauliaus susitikimas 
su Romos imperijos pareigūnu 
Korinte yra raktinis istoriškas 
įvykis ir padeda sudaryti Apaš- 
stalo veiklos chronologinius 
metmenis.

Korinto žydų bendruomenė 
ir Apaštalas Paulius

Atėnuose Apaštalas Paulius 
nesijautė namie. Jo pastangos 
prakalbinti atėniečius Dievo- 
Kūrėjo vardu, nugalinčio mirtį 
Prisikėlimu, jį suglumino. 
Atėnai jam buvo šalti, nes 
atėniečių pomėgis aptarti tiesą, 
gėrį ir grožį buvo pernelyg atsa- 
jus. Nenuostabu, kad atėniečiai 
ieškojo atgaivos širdžiai misteri
jų religijose, komedijos ir trage
dijos spektakliuose. Apaštalas 
Paulius buvo širdies žmogus — 
širdimi galvojo ir širdimi apsi
sprendė. Širdis jam sakė (Jaugiau, 
negu protas.

Korintas Apaštalą Paulių pa
traukė savo gausia jo tautiečių 
bendruomene. Be to, Korintas, 
Achajos romėnų Graikijos pro
vincijos sostinė, buvo geras 
ryšių mazgas su pačia Roma bei 
vakarine Romos imperijos dalimi.

Elefsis. Romos imperatorius Neronas mėgo graikų misterijų 
religijas. Jo biustas Demeterės šventovės griuvėsiuose. Nuotr. 
kun. prof Antano Rubšio

O tai Apaštalui buvo svarbu, nes 
jam rūpėjo prakalbinti visą Ro
mos imperiją žinia iš tikrojo Die
vo. Žydų Atėnuose, atrodo. 
Apaštalas Paulius nesutiko. Pa
sak Filoną, žydai gyveno geriau
siose Peloponeso vietose, betgi 
gausiausia žydų Irendruomenė 
buvo susitelkusi Korinte. 
Spėliojama, kad Apaštalas Ko
rinte atrado 20.000 tautiečių 
bendruomenę.

Mūsų laimei, turime du neš- 
ventraštinius šaltinius, kurie pa
deda vispusiškiau susipažinti su 
Apaštalo Pauliaus darbuote Ko
rinte. Apaštalų darbuose skaito
me, kad Apaštalas, atvykęs į Ko
rintą. sutiko tautietį, vardu Ak- 

vilą, ir jo žmoną, vardu Priskilę, 
neseniai atkeliavusius iš Romos 
(Apd 18, 1-3). Taigi Apaštalo at
vykimas į Korintą bemaž sutam
pa su Akvrlo ir Priskilės atkelia- 
vimu ir imperatoriaus Klaudi
jaus neseniai, paskelbtu potvar
kio, išvarančiu žydus iš Romos.

Tai nebuvo pirmasis sykis, kad 
romėnai ėmėsi priemonių prieš 
žydus savo sostinėje. Jau Tiberi
jus, valdęs tarp 14-37 m. po Kri
staus, buvo juos ištrėmęs iš Ro
mos į Sardiniją. Klaudijaus val
dymo pradžioje žydai turėjo 
gana daug laisvės Romoje, tačiau 
ilgainiui ir Klaudijus išvarė 
žydus iš Romos.

Svetonijus, romėnų istorikas. 

tai aprašo savo veikale Klaudi
jaus gyvenimai "Žydus, sukėlu
sius pernelyg didelį sąmyšį ry
šium su kokiu tai Chrestos’, jis 
išvarė iš Romos . Tai įvyko de
vintaisiais Klaudijaus valdymo 
metais, tarp 49-ųjų metų sausio 
ir -50-ųjų metų sausio. Taigi Ak- 
vilos ir Priskilės atkeliavimo iš 
Romos ir Apaštalo Pauliaus atvy
kimo iš Atėnų data turi nešven- 
traštinį liudijimą.

Apaštalų darbuose minimas 
Achajos prokonsulas Galionas 
yra svarbus šventraštinis šaltinis 
Apaštalo Pauliaus veiklos chro
nologijai. Kaip jau užsiminta. 
Korinto žydai nutempė Apaštalą 
Paulių teismui pas Galioną prie 
bemos agoroje (Apd 18, 12-17).

Antrąjį nešventraštinį liudiji
mą archeologai aptiko viename 
paminkliniame Delfų įraše. Jis 
liudija, kad Galionas buvo Acha
jos prokonsulu tuo metu, kai 
Apaštalas Paulius praJcalbino Ko
rinto žmones su Žinia apie Jėzų 
Kristų. Delfų įraše skaitome: .

“Cezaris Klaudijus, Tiberijus 
Augustas Germanikas... dvylik
taisiais savo valdymo metais, pa
skelbtas imperatoriumi dvi
dešimt šeštų kartį,., siunčia pa
sveikinimus Delfų miestui ...(ry
šium su) Lucijaus Junijaus Ga- - 
liono, Achajos prokonsulo, at
siųstu pranešimu

(Bu.s daugiau)



ŠAKOTI JAV ŠVIETIMO TARYBOS DARBAI ŽODŽIAI ŠVIETIMO TARYBAI
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Švietimo tarybos darbų begalės. 
Kiekviename Švietimo tarybos 
posėdyje Chicagoje iškyla naujų 
projektų, rūpesčių ir įsipareigo
jimų. Valdyba vis dar rūpinasi 
lituanistinių mokyklų stoviu, pa
laiko nuolatinius ryšius su 
vedėjais ir siunčia visiems moky
tojams aplinkraščius.

Kai kurių skyrių vadovėlių lai
dos jau išsibaigė — reikės arba 
perspausdinti arba rašyti naujus. 
Tuo pačiu laiku labai padidėjo 
ryšiai su JAV sąjungom ir įstai
gom. Tenka atstovauti ne tik JAV 
lietuviams, bet kai kuriais atve
jais, palaikant ryšius su Lietuvos 
Kultūros ir švietimo ministerija, 
tenka nukreipti jų prašymą ar 
klausimą į kokią nors JAV mokslo 
įstaigą. Su Ministerija apsi
keičiamą leidiniais ir informaci
jomis.

Šios vasaros planai — 
įvykiai Lietuvoje

Švietimo tarybai teko padėti 
reklamuoti stovyklą ir kursus, 
kurie vyks Lietuvoje. Gautas 
žinias iš Lietuvos Kultūros ir 
švietimo ministerijos platina 
tarp lituanistinių mokyklų moki
nių ir lietuviškai besimokančių 
per JAV LB angliškai išeinantį 
žiniaraštį “Bridges”. '

Lietuvoje vyks išeivijos vaikų 
stovykla Nemenčinėje, prie Vil
niaus. Stovykla bus dviem pa
mainom — pirmoji nuo liepos 
11d. iki rugp. 2 d., antroji nuo 
rugp. 3 d. iki rugp. 23 d. Stovyk
los mokytojai yra mokytojai arba 
vaikų klubų vadovai. Vaikai 
turės progos išmokti lietuviškų 
žaidimų, dalyvaus varžybose ir 
konkursuose, ekskursuos po 
Lietuvą. Švietimo tarybos pir
mininkė Regina Kučienė palaiko 
ryšius su Lietuvos rengėjais ir 
pati žada vykti į Lietuvą bent 
vienai pamainai.

Vasaros planai — įvykiai 
Amerikoje

IX Laisvojo pasaulio tautinių 
šokių šventėje dalyvaus nemažai 
lituanistinių mokyklų šokių rate
lių. Tarybos pirmininkė ragina 
mokyklas kuo greičiau siųsti šo
kių grupės nuotrauką, aprašymą 
ir vadovo nuotrauką, kad spėtų 
patekti į šventės leidinį. Šokių 
šventė vyks liepos 5 d. Rose- 
mont Horizon.

JAV LB Švietimo tarybos ren
giamoje Mokytojų tėvų ir jauni
mo studijų savaitėje Dainavoje 
kasmet lituanistinių mokyklų 
mokytojai ir vedėjai renkasi pa
skaitų ir diskusijų. Atvažiuoja 
dalyvių ir iš Kanados. Tuo pačiu 
metu kasmet vyksta ir lietuvių 
kalbos kursai lietuviškai besimo
kantiesiems.

Kursų vadovas Bronius Kro- 
kys dabar tariasi su Švietimo ta
rybos pirmininke apie galimybes 
stovykloje taip pat susiburti lie
tuvių kalbos besimokantiems 
kursų vedėjams vienoje vietoje 
(JAV tokių kursų yra maždaug 
tuzinas). Stovykla vyks rugp. 2-9 
d. Studijų savaitei vadovaus Los 
Angeles Šv. Kazimiero lituani
stinės mokyklos vedėja Marytė 
Sandanavičiūtė-Nevvsom ir Wa- 
shingtono Donelaičio lituani
stinės mokyklos vedėja Angelė 
Kraujelytė-Bailey.

Dėkoja už siuntas
Švietimo tarybos pirmininkė 

gavo laišką iš Lietuvos Kultūros 
ir švietimo tarybos ministro Da
riaus Kuolio. Jis rašo: “Širdingai 
dėkoju Jums, Jūsų vadovaujamai 
JAV Švietimo tarybai ir Sociali
nių reikalų tary bai už surinktą ir 
paaukotą 20 tonų siuntą, skirtą 
Šalčininkų rajono mokykloms, 
Sibiro tremtiniams, Rusijos lie
tuviams, Lietuvos vaikų ir senei, >isuaugusjemS”pyCjgi-arna suside- 
lių namams”.

Kučienė kartu su Socialinių 
reikalų tarybos pirmininke Biru
te Jasaitiene koordinavo šio ir 
dviejų ankstyvesnių konteinerių 
pakavimą ir siuntimą į Lietuvą.

Kai kurie kritikuoja, kad siun
tose yra tik naudoti drabužiai ar 
pan., ir kad atliekamas darbas,

' i
. .... - ;

tikisi su-

zempliorius). “Paskambina man 
į mokyklą, prisistato, kad iš Švie
timo ministerijos, praneša, kad 
man yra dėželė. Daug džiaugs
mo bus mokykloje, kai po atosto
gų nunešiu žurnalus ir laik
raščius. Vyresnieji šį bei tą pa- 
skaitinės. Jau spėjau perskaityti 
ir vieną vaikišką knygelę, tai 
pieštuku užrašysiu viršuje kai 
kur lietuviškai ir paleisiu per 
rankas goriausiems mokiniams 
— tegu skaito...

JAV LB Švietimo 
cialinių reikalų
ruošti dar vieną konteinerį į Lie
tuvą šią vasarą. Reikės rasti nau
jų šaltinių apmokėti persiuntimo 
išlaidoms (vieno konteinerio pa
siuntimas kainuoja per $5,000).

Parodos

Švietimo taryba yra pakviesta 
dalyvauti Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės seimo mokyklinių 
vadovėlių, leidinių bei įvairių 
mokslo priemonių parodoje.

Bus išstatyti visi Švietimo ta
rybos išleistieji vadovėliai ir kny
gos. Taip pat, Taryba buvo pa
prašyta paruošti vaizdajuostę, 
kurioje rodoma, kaip pamoka 
vyksta. Bus išstatyti albumai su- 
laikraščių iškarpomis iš Švietimo 
tarybos veiklos, įvairių mokyklų 
aprašymais.

Švietimo taryba pakviesta da
lyvauti “Children’s Alphabet 
Books” parodoje New Yorke, ku
rioje dalyvaus 125 valstybės ar 
etninės grupės. Vėliau paroda 
keliaus į kitus miestus.

Lietuvių kalbą 
besimokantiesiems

Švietimo tarybos pastango
mis, pavyko pareklamuoti ir iš
platinti virš 500 egz. “Easy Way 
to Lithuanian” programos. Tai

Naujas kryžius Meironių kaime, 
Ignalinos rajone. Nuotr. Viktoro 
Kapočiaus

Lietuvos Respublikos kultū
ros ir švietimo ministerijos ryšių 
su tautiečiais tarnyba ir Lietuvos 
mokytojų kvalifikacijos institutas 
ruošia keturių savaičių lietuvių
kalbos kursus angliškai kalban-: kurį dirba ir kitos JAV lietuvių 
tiems tautiečiams.

danti iš knygų ir kasečių.
Šiuo metu kompiuteriu renka

ma Jono Kavaliūno paruoštas lie
tuvių kalbos vadovėlis paaug
liams, norintiems išmokti lietu
viškai. Ta programa susideda iš 
garsajuosčių ir pratimų, sukir
čiuota talkinant tėvui Juozui 
Vaišniui, SJ.

Kursai vyks 1992 m. Vilniuje. 
Už kursus reikės mokėti. Stu
dentai bus suskirstyti j dvi gru
pes pagal kalbos žinojimų. J abi 
grupes priima ne daugiau kaip 
15 mokinių. Į kursų kainų bus 
įskaičiuojamos įvairios ekskursi
jos po Lietuvą savaitgaliais.

įstaigos.
Reikia tik pasižiūrėti į laiškus, 

kuriuos gavo Švietimo taryba: 
rašo bibliotekininkė iš Palangos, 
rašo anglų kalbos mokytoja iš 
Kauno rajono, rašo lietuvių 
grupės atstovas iš Sibiro.

Visi dėkoja ne vien už kokius 
drabužius bet ir už dvasinį peną 
(knygas, laikraščių ir žurnalų eg-

Kiti darbai ir rūpesčiai
Švietimo tarybos pirmininkė 

dalyvauja JAV LB Krašto valdy-

bos posėdžiuose Philadelphijoje 
kas keli mėnesiai. Ji taip pat pa
laiko ryšius su PLB vicepirmi
ninke švietimo reikalams — Mil- 

f da Lenkauskiene.
Posėdžių nemažai, bet reikia 

viską pagrįsti konkrečiu darbu 
ft— Švietimo tarybos uąFiaį.fsąvo, 

../.srityse stengiasi tai padaryti. " , 
į Paduoti net keli prašymai Lie
tuvių Fondui, prašant paramos 
įvairiems švietimo projektams.

Kitos lietuviškos įstaigos kar
tais persiunčia laiškus mokykli
nio amžiaus vaikų, kurie ruošia 
rašto darbus apie Lietuvą — rei
kia atsakyti.

“Bridges“, “American Baltic 
Newš” ir kitos angliškai išeinan
čios spaudos skaitytojai kreipiasi 
informacijų, ir jiems reikia atsa
kyti.

Perskaičius “Darbininko” 
(1992 m. kovo 13 d.; nr. 11) ve
damąjį “Žodžiai Kultūros tary
bai”, atsirado noras ir drąsa pasa
kyti tokius pat žodžius, o gal ir 
aštresnius, dabartinei Švietimo 
tarybai, pernai rudenį sudarytai 
Chicagoje.

Kad lig šiol visos Švietimo ta
rybos būdavo sudaromos Chica
goje, niekas, rodos, ir nesi
stebėjo: čia gausus Švietimo ta
rybos leidinių sandėlis, čia dau
giau kaip kituose miestuose įvai
rių laipsnių lituanistinių mokyk
lų, yra iš ko pasirinkti akademinį 
išsilavinimą turintį pirmininką 
ar pirmininkę, o šiam ar šiai — 
pasikviesti prityrusius narius. 
Deja, šį kartą akademinis išsila
vinimas nebuvo reikalingas...

Pirmininkė, vienos Chicagos 
lituanistinės mokyklos mokyto
ja, kitomis dviem narėmis pasik
vietė iš tos pačios mokyklos ma
mytę ir dukrytę, visai ignoruo
dama kitas dar keturias lituani
stines mokyklas ir du savarankiš
kai veikiančius vaikų darželius, 
lyg ten nebebūtų nė vieno peda
gogo, verto būti Švietimo tarny
bos nariais.

Betgi. trim narėm vadovauti 
tokiai reikšmingai institucijai, 
susiprasta, reikia daugiau peda
gogų. Kad jie nekliudytų moterų 
“triumviratui”, viena nare pir
mininkė pasirinko mokytoją, gy
venančią Los Angeles mieste, 
kitą — Washington, DC. Ar jos 
buvo ir bus kviečiamos į posė
džius švietimo reikalų svarstyti, 
ar jos atvažiuos, ar jų kelionėms 
bus švaistomi pinigai, kuriuos 
tiek Lietuvių Fondas, tiek ru
dens vajai skiria mokykloms pa
remti? Ir taip blogai, ir taip ne
gerai.
j Nenusiminkime: dar yra šeši 
kiti Švietimo tarybos nariai, 
deja, nė vienas iš jų nėra dirbęs 
lituanistinėje mokykloje. Du iš 
jų pateisinami, taip ir anksčiau 
būdavo, — tai knygyno vedėjas 
ir iždininkas. Jie — savo srities 
specialistai. Dėl kitų keturių na
rių tik 
težino, 
ryšiams 
mokslo
nių pasikeitimų koordinatorė, 
koordinatorė spaudos reikalams 
(deja, pasigendam objektyvios ir 
teisingos informacijos), pagaliau

dievai ir pirmininkė 
kam jos reikalingos:
su amerikietiškomis 

institucijomis, kultūri-

Ramunė Kubiliūtė

DALYVAUKITE RENGINIUOSE, PAREMKITE AUKOMIS
(atkelta iš 3 psl.)

Naujai išrinktasis Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas
Mindaugas Lrbaitis. Nuotr. Algimanto Žiziūno

įdėjo spalvotą nuotrauką, nes ji 
yra jų valstijos gyventoja.

Visas komitetas ir komisijos 
bei talkininkai sielojasi šokių 
šventės organizavimu ir stengia
si, kad šventė sėkmingai praeitų 
jr finansai susibalansuotų. Komi
teto pirm. dr. Petras Kisielius 
stebi komisijų darbus ir palaiko 

/ryšį bei sprendžia skubiai iškyla- 
Kiti reikalai ę nčius reikalus su atitinkamomis

Šventėje dalyvaujančių šokių 
gmpių skaičius nežymiai keičia
si, bet dalyvių skaičius pasilieka 
l>eveik toks pat, nes, vieniems 
iškritus, įsijungia naujai susior
ganizavusios grupės. Bėda y rasu 
Pietų Amerikos šokėjais. Norin
čių atvykti yra, lx?t varžo finan
sai. Komitetas yra pažadėjęs pa
remti kiekvieną norinčią daly
vauti šokėjų grupę, bet dėl ko
munikacijos lėtumo sunku palai
kyti reikiamą ryšį. Lėtai veikia 
telefonas, faksas ir telegrafas, 
nekalbant jau apie paštą. Kartais 
tenka naudotis kitokiais keliais. 
Galų gale ir Lietuva pranešė 
apie atsiunčiamą šokių grupę. 
Jiems visiems tenka dengti ke
lionės išlaidas ir surasti pastoges.

Informacijos vadovai — lietu
vių kalba Bronius Juodelis ir an
glų — Silvija Foti-Ručėnaitė 
plačiai informuoja apie artėja
nčią šokių šventę.

“The Hartford Courant" kovo 
18 d. plačiai aprašė šokių šventės 
meno vadovę Dalią Dzikienę ir

teikęs dėl per lėto aukų plauki
mo, o išlaidos auga. Pasirašius 
sutarti, reikės stambios sumos 
įmokėti už salę. Gal geriausiai 
perkami bilietai į banketą, nes 
dėl vietų ribotumo skubama 
užsitikrinti vietas.

Visus nesutarimus reikia tuojau 
likviduoti, kad neišsiplėstų 
plačiau ir neatneštų nuostolių 
išeivijos lietuvių veikloje.

Grįžtant prie šokių šventės, 
komitetas prašo remti jų pastan
gas, dalyvaujant renginiuose ir 
remiant aukomis. Šventės mot- 
to: Šokių sūkury — Lietuva šir
dy!

A. Juodvalkis
komisijomis.

Užsklandai
Anksčiau buvau rašęs apie pa- 

sireiškusį-ęiesutarirrt^dėl finansų 
telkimo DUtai lietuvių tautinių 
šokių šventei ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės seimui ruošti 
komiteto piarminfnko. Net 
spaudoje buvo tuo klausimų ap
sikeista nuomonėmis. Birutė Ja
saitienė perdavė JAV LB Krašto 
ir PLB valdybų pirmininkų atsi
prašymą dėl šio komiteto pavadi
nimo tik “techniniu žmonių jun
giniu”. Abu pirmininkai laiko šį 
komitetą kompetentingu spręsti 
visus klausimus, iškylančius 
ryšium su šokių šventės rengi
mu. Apie PLB seimui ruošti ko
miteto prašymą seimo ruošą pa
remti $25,000 nebuvo kalbėta. 
Pirm. dr. Petras Kisielius pareiš
kimu, klausimas yra baigtas.

Lietuvių Bendruomenės šei
mos tarpe kilusi maža nesutari
mo kibirkštėlė, nespėjusi įsiliep
snoti, užgeso. Taip ir geriausia.

— Švedijos kariškų įrengimų 
inspektorius Sven Hirdman pra
nešė, kad Baltijos valstybėms 
nebus leista pirkti Švedijos gink
lų. Pardavimas priešintųsi Šve
dijos politikai neparduoti ginklų 
tiems kraštams, kuriuose vyksta 
neramumai arba kuriuose pa
dėtis dar nėra nusistovėjusi.

— Lietuvos ir Rusijos eksper
tai tariasi ir nesusitaria dėl sovie
tinės armijos išvedimo. Pagrin
dinė nesusitarimo priežastis yra 
ta, kad Rusijos atstovai nesutin
ka pateikti duomenų, kiek tos 
kariuomenės Lietuvoje yra. Vie
ną pozityvų pareiškimą Rusijos 
delegacija padariusi — tai 
būtent tą, kad ji žadanti ap
mokėti Lietuvai armijos padary
tus nostolius. Bet tas laktas — 
menkas džiaugsmas, nes dar 
nežinia, kaip tie nuostoliai bus 
nustatyti ir kada jie bus pradėti 
mokėti.

šiomis dienomis dar viena — pa
tarėja teisiniams reikalams (kam 
bylas kels ir nuo ko ŠT ginsis?).

JAV LB Švietimo tarybos tik
slas, kaip kiekvienas, kad ir ne- 
padagogas, gali suprasti, yra 
rūpintis lietuviškomis arba, kaip 
įprasta sakyti, lituanistinėmis 
mokyklomis čia, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, ne kitur ir 
ne kuo kitu, tik mokyklomis, sa
kytume, jų dvasine ir materiali
ne gerove.

Deja, iš viso 11 narių skaičiaus 
tik dvi rūpinsis dvasine puse 
(programomis, vadovėliais, pra
timais, priemonėmis, skaiti
niais...) — tai “koordinatorės 
mokyklos reikalams”

Aiškiai pasakyta: mokyklos, o 
ne mokyklų! Tuoj kyla klausi
mas, kodėl ne mokyklų? Juk JAV 
lituanistinių mokyklų dar turime 
arti 30 ir, dėkui Dievui, visokių 
laipsnių: Pedagoginį institutą, 
keletą aukštesniųjų, daugybę 
pradinių, turime vaikų darželių, 
turime lietuviškai besimokan
čiųjų. Tai vis skirtingos mokyk
los ar klasės, turinčios savo po
reikius, reikalaujančios skirtingų 
vadovėlių ir priemonių.

Kyla klausimas, kaip tos dvi 
koordinatorės, toli viena nuo ki
tos gyvendamos, narplios ir 
spręs įvairių mokyklų painius 
klausimus ir reikalus: telefonu, 
laiškais, susitikdamos? Ir vėl tas 
pat: ir taip blogai, ir taip negerai.

Antras Švietimo tarybos rūpe
stis, dabar jau tapęs pagrindiniu 
ir svarbiausiu, yra padėti litua
nistinėms mokykloms išsilaikyti, 
jas finansiškai paremti.

Kai dabartinės pirmininkės 
pirmtakūnas dr. J. Račkauskas 
1986 m. perėmė Švietimo tarybą 
iš J. Kavaliūno, kasoje rado vos 
kelis tūkstančius dolerių ir daug 
skolų. Skolų susidarė belei- ' 
džiant gražius spalvotus ir pa
trauklius vadovėlius. Dr. Rač
kauskas, nesitenkindamas tik 
Lietuvių Fondo parama, organi
zavo rudeninius mokykloms 
remti vajus, davusius labai gerus 
rezultatus, išmokėjo visas sko
las, išleido daug vadovėlių, pra
timų, tautiniam auklėjimui pla
katų, efektyviai finansiškai 
parėmė mokyklas, ypač mažes
niąsias, kurioms be paramos 
neįmanoma išsilaikyti, ir kitai 
vadovybei paliko didelę sumą pi
nigų.

Ir dabar Švietimo taryba nėra 
neturtinga: Lietuvių Fondas 
mokykloms paremti paskyrė 
35,000 dol., o rudeninis vajus, 
skirtas ne kam kitam, o mokyk
loms remti, irgi davė daugiau 
kaip 10,000 dol. Susidarė dau
giau kaip 45,000 dol. suma 
mažiau nei 30 mokyklų paremti.

Ir kaip nusivylė kai kurios mo
kyklos, gavusios triskart mažiau 
paramos, negu ankstesniais me
tais gaudavo, nes nepedagogų 
Švietimo taryba, pasirodo, para
mą skirstė šiuo principu: kuo 
mažiau mokinių, tuo mažiau pa
ramos, kuo mažesnė mokykla, 
tuo greičiau teužsidaro.

O didelių mokyklų ir nebėra, 
tik yra “savos” ir “nesavos”. Pa
galiau ir lituanistinėms mokyk
loms užsidarius, Švietimo taryba 
turės darbo: megs ryšius su ame
rikietiškomis mokyklomis, darys 
kultūrinius mainus su kažkuo, 
siųs į Lietuvą labdaringus vy
styklėlių siuntinius pamestinu
kams, o spaudoje skelbsis kalnus 
verčianti lituanistinio švietimo 
reikalams Amerikoje. Gaila gai
la, bet tuo keliu jau pradėta eiti.

Giriamasi, kad vadovėlių ir 
skaitinių bus parsisiųsdinta iš 
Lietuvos, tačiau užmirštama, 
kad, kas tinka kasdieninei mo
kyklai Lietuvoje, netinka šešta
dieninei išeivijoje. Ir dar labai 
apsižiūrėtina, nes daugelyje 
knygų Leninas teberašomas 
didžiąja L, o Dievas — mažąja d.

Pranė Masilionienė



Lietuvių Fondo narių 29-ame suvažiavime kovo 28 d. Chica- 
gos Jaunimo Centre buvo pagerbtos ilgametės LF ugdytojos. 
Iš k.: LF valdybos pirm. Algirdas Ostis, Alė Steponavičienė, 
Marija Remietiė ir LF tarybos pirm. Povilas Kilius. Nuotr. 
Jono Tamulaičio

LIETUVIŲ FONDO 29-ASIS 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

Jaunimo Centro mažojoje 
salėje kovo 28 d. darbo posėdis 
prasidėjo 9:30 vai. rytų. Tarybos 
pirm. Povilas Kilius, atidaryda
mas suvažiavimų, kvietė daly
vius pateikti siūlymų dėl toli
mesnės Rietuvių Fondo veiklos, j

Invekacdjų sukalbėjo prel: dr.. ' 
Juozai PVunskis. Po to: Rbtnond 
Steponavičiūtė perskaitė ilgokų 
sųrašų 1991 m. mirusių LF na
rių, o jiems pagerbti Antanas 
Juodvalkis uždegė žvakę, tada 
buvo sugiedota Marija, Marija.

Suvažiavimui pirmininkavo 
dr. Ferdinandas Kaunas, Vytau
tas Kamantas irchem. dr. Vytau
tas Narutis, sekretoriavo Graži
na Kamantienė. Suvažiavimų 
sveikino garbės gen. konsulas 
Vaclovas Kleiza, ALTo pirmi
ninko vardu-Teodoras Blinstru- 
bas. Sveikinimus raštu perskaitė 
dr. Kaunas.

Už pasidarbavimų Fondui pa
gerbtos Marija Remienė ir Alė 
Steponavičienė, įteikiant joms 
meniškas plaketes.

Lietuvių Fondo narių 29-ame suvažiavime kovo 28 d. Chica- 
gos Jaunimo Centre .ilgametis LF informacijos komisijos 
vedėjas Antanas Juodvalkis pagerbia mirusius narius ir 
uždega simbolinę žvakę. Nuotr. Jono Tamulaičio

Buvusio metinio suvažiavimo 
protokolų perskaitė sekr. Gra
žina Kamantienė. Priimtas plo
jimu.

Fondo Valdyba ir Taryba pa
siūlė sudarytų komisijų sųstatų. 
.Suvažiavimas jį patvirtino pk>jn- z. 
mu. Sudarytos sitis komisijos: 1. 
'Registracijos ir mandatų, 2. No
minacijų, 3. Balsų skaičiavimo,
4. Nutarimų ir 5. Spaudos bei 
radijo. Suvažiavimui pageidau
jant, Kamantas perskaitė liepos 
mėn. įvykusio specialaus su
važiavimo protokolų.

Vienas svarbiausių pranešimų 
buvo Tarybos pirm. Kiliaus. Pir
miausia jis dėkojo komisijoms, 
ypač Spaudos k-jos pirm. A. 
Juodvalkiui už jo gausių informa
cijų įvairioje spaudoje, kartu pa
sidžiaugė, kad • 1991-eji buvo 
Fondui rekordiniai metai," nes 
narių aukomis ir palikimais pa
grindinis kapitalas 1991 m. paau
go $802,941 ir pasiekė $5,982,341, 
o šiuo metu jau viršija $6 mili
jonus. 1991 metais į Fondų įstojo

171 narys, ir jų bendras skaičius 
pasiekė 6,548. Trumpų finansinę 
apžvalgų pateikė ižd. Kostas 
Dočkus.

Svarbūs buvo Finansų k-jos 
pirm. St. Baro ir Pelno skirsty
mo k-jos pirm. M. Rainienės 
pranešimai. Jie smulkiau api
būdino finansinę Fondo padėtį. 
Nors ir jaučiamas atoslūgis, bet 
Fondas 1991 m. turėjo pelno 
$300,000. Buvo gauti 224 prašy
mai, kurių patenkinti 132 prašy
tojai: išskirstytoji suma
$308,260. Daug prašymų stipen
dijoms buvo gauta iš Lietuvos. 
Švietimui skirta $144,575, kultūri
niams reikalams — $33,500, vi
suomeniniams reikalams — 
$19,000, spaudai — $27,500, vi
suomeniniams reikalams — 
$19,000, spaudai — $27,500, 
studentų vasaros darbams 
$24,000, lietuviškoms ins
titucijoms — $13,825.

Gryni pinigai ir terminuotos 
sųskaitos sudaro $3,034,385 arba 
54% viso kapitalo, obligacijos — 
$1,180,835 — 21%, korporacijų 
akcijos — $1,276,371 — 23%, kiti 
aktyvai — $126,714 — 2%, iš 
viso $5,618,305.

Patikėtinių tarybos pirminin
kas dr. A. Razma kreipėsi į su-
važiavimo dalyvius, prašydamas 
sugestijų dėl Fondo tolimesnės 
veiklos. Tų Lietuvai skirtąjį mili
jonų pagal įstatus tegalima skirti 
kultūriniams reikalams, o ne.di
plomatų kelionėms.

Palikimų k-jos pirm. K. Am
brazaitis paaiškino apie tos ko
misijos veiklų: esųs paruoštas li- 
pinukas, naudojamas informaci
jos tikslams. 1991 m. palikimais 
gauta $506,822. Iš viso paliki
mais gauta $2,035,440. Didžiau
sias palikimas gautas iš Ernest J. 
Zitkės — net $311,766.

Dar kalbėjo įstatų k-jos pirm, 
dr? Jonas Valaitis, Informacijos 
k-još pirm. Ant. Juodvalkis ir Pa
tikėtinių tarybos pirm. dr. Raz
ma.

Kontrolės k-jos pirm. Pijus 
Stončius pateikė savo praneši
mų, kuris suvažiavimo buvo 
priimtas plojimu. Alė Stepona
vičienė pranešė, kad suvažiavi
me dalyvauja 131 narys su 8978 
balsais.

Nominacijos k-jos pirm. dr. 
Ged. Balukas į Fondo Tarybų 
pasiūlė šiuos kandidatus, už ku
riuos buvo pabalsuota.

St. Baras gavo 8432 balsus. 
Vyt. Kamantas — 5955, K. Doč
kus — 8233, Ferd. Kaunas — 
5720, Vyt. Narutis — 6021, Br. 
Juodelis — 4430 (liko kand.).

Iš salės dar buvo pasiūlyti: 
Saulius Cyvas, gavęs 5744 bal
sus, ir Regina Narušienė, gavusi 
4378 balsus (liko kandidatė).

į Kontrolės komisijų pasiūlyti: 
Pijus Stončius gavų 7332 balsus, 
Viktoras Juška — 6327, Lina 
Žliobienė — 5649, Ringus — 
5776 (liko kandidatu), Zuzana 
Juškevičienė — 609(likokand.). ’

Suvažiavimų užbaigiant, Tary
bos pirm. Kilius padėkojo atvy
kusioms ir pakvietė vaišių į ka
vinę. Suvažiavimas baigtas Tau
tos himnu.

APB

LIETUVIŲ FONDO

SUVAŽIAVIMO

NUTARIMAI
Lietuvos Fondo 29-tasis meti

nis narių suvažiavimas, įvykęs 
kovo 28 d. Jaunimo Centre, Chi
cagoje, išklausęs Lietuvių Fon
do tarybos, patikėtinių tarybos, 
valdybos, kontrolės ir kitų komi
sijų bei įgaliotinių pranešimus ir 
suvažiavimo dalyvių pasisaky
mus, priėmė šiuos nutarimus:

1. Suvažiavimas džiaugiasi, 
kad Lietuvos valdžios pastango
mis Lietuva įsijungė į laisvųjų 
pasaulio valstybių šeimų, už
mezgė diplomatinius ir ekono
minius ryšius su demokratinė
mis valstybėmis ir siekia vidaus 
stabilumo. Suvažiavimas prita
ria, kad Dėtuvių Fondas ir toliau

Rochester, NY, vasario 15 d. paminėta Detuvos nepriklauso
mybės šventė. Meninės programos dalyviai iš k.: V. Klimas, 
J. Vilčinskienė, A. Vilčinskas, A. Gelažius. Nuotr. P. Klimo

ROCHESTER, NY

Vasario 16 minėjimas
Šiais metais Rochesterio Vasa

rio 16 minėjimas pirmų sykį bu
vo rengiamas ne Sv. Jurgio para
pijos salėje, o įvyko šeštadienį, 
vasario 15 d., Edgevvater Party 
House, ant Ontario ežero krašto. 
Nors daug kas pradžioje abejojo, 
ar naujoviškas renginys susilauk
tų pakankamai publikos, minė
jimas pritraukė 170 su viršum 
dalyvių, kas yra visai normalus 
skaičius Rochesterio kolonijai. 
Maždaug pusė dalyvių atvyko 
net pusvalandžiu anksčiau skelb
tos pradžios, sulaužydami nor- 

reintų Lietuvos švietimų ir 
kultūrų.

2. Suvažiavimas dėkoja Lietu
vių Fondo tarybai ir valdybai už 
nuolatinį pagrindinio kapitalo 
ugdymų, aukotojams už dosnias 
aukas, testamentų sudarytojams 
už palikimus, ir spaudai bei radi
jui už informacijas visuomenei. 
Suvažiavimas džiaugiasi 1991 
m.gautais rekordiniais $801,941 
įnašais, priartinusiais prie šešto
jo milijono.

3. Suvažiavimas pakartotinai 
kviečia visus lietuvius, ypač jau
nųjų ir vidurinę kartų, įsijungti į 
Lietuvių Fondų nariais ir didinti 
turimus įnašus, nes sutelktas ka
pitalas reikalingas jaunų jėgų to
limesniam jo tvarkymui.

4. Suvažiavimas prašo visus 
lietuvius sudaryti testamentus ar 
atidaryti bankuose “trust są
skaitas, ar kitais būdais visų ar 
dalį turto palikti Lietuvių Fon
dui, kad jų įnašai bei palikimai 
ir toliau remtų Lietuvos ir išeivi
jos švietimų, kultūrų ir jaunimų.

5. Suvažiavimas paveda tary
bai išstudijuoti susidariusių 
padėtį, paruošti atitinkamų an
ketų ir atsiklausti narių dėl toli
mesnio Lietuvių Fondo kapitalo 
tvarkymo.

6. Suvažiavimas pritaria Lie
tuvių Fondo patikėtinių tarybai 
(Board of Trustees) dėl atskirto 
vieno milijono dolerių Lietuvos 
švietimo ir kultūros reikalams 
perdavimo procedūros, ir kad 
skirtoji parama neprasilenktų su 
Lietuvių Fondo įstatais bei IRS 
nuostatais.

7. Suvažiavimas pageidauja, 
kad apie paskirto Lietuvai mili
jono dolerių perdavimų būtų in
formuojami nariai.

8. Suvažiavimas pageidauja, 
kad Lietuvių Fondas ir toliau 
gausiai remtų Lietuvių Ben
druomenės pastangas išlaikyti 
lietuvybę išeivijoje, remiant li
tuanistinį švietimų ir lietuvių 
kultūros ugdymų.

- -o-
Su važiavime išrinkti šeši 

asmenys (trečdalis narių) į Lietu
vių Fondo tarybų trejiems me
tams: Stasys Baras, Saulius Cy
vas, Kostas Dočkus, Vytautas 
Kamantas, dr. Ferdinandas 
Kaunas, dr. Vytautas Narutis.

į Lietuvių Fondo Kontrolės 
komisijų vieneriems metams iš
rinkti sViktoras Juška. Pijus Ston
čius, Lina Zliobienė.

malu lietuvių amžinų vėlavimo 
įprotį.

Minėjimų rengė Rochesterio 
Nepriklausomybės Šventės Ko
mitetas, kurio pirmininkė Birutė 
Litvinienė vadovavo programai 
anglų ir lietuvių kalbomis. Žva
kių uždegimu ir susikaupimo va
landėle pagerbti žuvusieji dėl 
Lietuvos laisvės 1991, kruvinųjų 
sausio 13-ųjų.

Pagrindinę kalbų skaitė Sės. 
dr. Albina Pajarskaitė, Carito 
labdaros organizacijos Lietuvoje 
generalinė sekretorė. Prele
gentė aiškino Carito veiklų, 
apibūdino tragiškų būklę Lietu
vos našlaičių.

Minėjimo metu surinkta 
$3,085 aukų, kurios skiriamos 
Caritui, JAV Lietuvių Bendruo
menei, Tautos Fondui ir Lietu
vos Ambasadai Washingtone, iš
laikomai grynai JAV lietuvių au
komis.

Žymenys buvo įteikti vieti
niams lietuvių veikėjams, ypač 
tiems, kurie pasižymėjo per dau
gelį metų rengiant Vasario 16 
minėjimus. •

Šis minėjimas buvo istorinis. 
Buvusieji minėjimai, įvykę Lie
tuvos okupacijos laikotarpyje, 
buvo ganėtinai rimto pobūdžio. 
Organizacinis komitetas, tačiau, 
atsižvelgdamas į visuotinį Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo 
pripažinimų, nutarė šį minėjimų 
padaryti kuo džiaugsmingesnių. 
Ne tik kad buvo pasirūpinta salę 
įspūdingai išpuošti Lietuvos 
miestų herbais, didžiulėmis tri
spalvėmis, daugeliu nuotraukų 
iš Lietuvos. Arvydo Vilčinsko 
“Medaus” ansamblis buvo pa
kviestas koncertuoti ir paskiau 
groti šokiams. Pokylio nuotaika, 
labiausiai “Medaus” ansamblio 
dėka, buvo be galo gera.

Net dvi vietinės televizijos 
stotys filmavo minėjimų, daryda
mos atskirus pasikalbėjimus su 
dr. Pajarskaite ir rengimo komi
teto nariais. Filmavo ir “Me
daus” ansamblį.

Komiteto nariai daugiau negu 
patenkinti, išpildę savo norų 
atinkamai atšvęsti dabar jau 
džiaugsmingų Vasario 16 su
kaktį.

Paulius R. Klimas

— Kopenhagoje kovo 30 d. 
pasirašyta Lietuvos Respublikos 
ir Danijos sutartis dėl investavi
mų Lietuvoje. Sutartį pasirašė 
Danijos ministras pirmininkas 
Paul Schluter ir Lietuvos Respu
blikos tarptautinių ekonominių 
santykių ministras Vytenis Aleš- 
kaitis.

— Lietuvoje įsteigta nauja or
ganizacija — Lietuvos olimpinis 
fondas, kurio tikslas — telkti pi
nigus olimpiniam sąjūdžiui, 
olimpiečių pasiruošimui l>ei da
lyvavimui varžyliose, sportinin
kų stipendijoms, veteranų rėmi
mui. Lėšų numatoma gauti iš 
rėmėjų Lietuvoje bei užsienyje, 
olimpinių loterijų, reklamų. 
Fondo pirmininku paskirtas Lie
tuvos tautinio olimpinio komite
to prezidentas Artūras Povi
liūnas.

IŠ VISUR
— Simbolinis VLIKo uždary

mo seimas įvyks Vilniuje 1992 
m. gegužės 30-31 dienomis. Sei
mas yra globojamas Lietuvos vy
riausybės. Iš Amerikos į seimų 
vyksta apie 110 asmenų. Pirmoji 
grupė išvyksta gegužės 25 d. (E)

— Dr. Henrikas Brazaitis, 
sulaukęs 80 m. amžiaus, po sun
kios ligos kovo 13 d. mirė Cleve- 
lande. Velionis buvo uolus Korp! 
Fraternitas Lituanica narys, 
daug kadencijų pirmininkavo 
Ohio Lietuvių Gydytojų Draugi
jai, 1968-69 metais buvo Pasau
lio Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
pirmininku, yra buvęs vicepir
mininku visuomeniniams reika
lams Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdyboje.

— Raimundas Kudukis, 
pasižymėjęs visuomenininkas 
lietuvių ir amerikiečių sferose, 
ėjęs atsakingas pareigas Cleve- 
land. OH, balandžio 13 d. žuvo 
motociklo avarijoje.

— Lietuvių Operos Chicagoje 
valdyba praneša, kad dėl finansi
nių sunkumų antrasis G. Verdi 
operos “Otelio” spektaklis, kuris 
turėjo įvykti gegužės 2 d., yra 
atšaukiamas. ...... . t

U Y' ' Tl’diiHj
— VLIKas ir Tautos Fondas 

jau yra išmokėję $187,000 sumų 
paremti Lietuvos diplomatinę 
tarnybų ir informacinius bei tau
tiniai kultūrinius įsipareigoji
mus. Parama buvo suteikta Wa- 
shingtono, New Yorko bei 
NATO diplomatinėm tarnybom 
ir taip pat Argentinos informaci
niam centrui. Šiuo metu vyksta 
diskusijos apie paramų Vilniaus 
universitetui — tarptautinių-po- 
litinių mokslų institutui ar kate
drai. (E)

— Marija Remienė ir Lidija 
Rasutienė rūpinasi IX-osios tau-: 
tinių šokių šventės banketais. Jie 
įvyks liepos 5 d. Hyatt Regency 
O H are viešbučio salėse. Banke
tų pradžia 6 vai. vak. Bilietai jau 
gaunami šokių šventės raštinėje, 
2713 W. 71st St., Cbicago, IL 
60629. , ’

— Finansus JAV LB Kultūros 
tarybos premijoms kasmet’ 
parūpina Lietuvių Fondas. Yra 
atžymimos penkios sritys ir kiek- ' 
vienai yra skiriama $1,000. Ver
tinamos sritys: teatras, dailė, 
muzika, žurnalistika ir lietuviš
kosios radijo programos.

— Inž. J. V. Daniui, gyvenan
čiam Kanados sostinėje Ottawo- 
je, paskirta $1,000 premija už vi
suomeninę veiklų? vadovavimų 
Kanados Lietuvių Bendruome
nei, liendradarbiavimų spaudo
je. Premijos mecenatas yra To
ronto Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas.

— Solistės Jolantos Staniu- 
lytės koncertas Chicagos Jauni
mo Centro salėje įvyks gegužės 
3 d. Rengia “Margutis”. ,

— Henrikas Ložinskas, Sao' 
Paulo lietuvis, išrinktas Brazili
jos Rašytojų sąjungos pirminin
ku. Jis yra gimęs 1931 m. Sao 
Paulo mieste, lietuvių emigran
tų šeimoje. Lankė lituanistinę 
Vytauto Didžiojo vardo mokyk
lų. Mėgo rašyti į vietinius laik
raščius, vertė į portugalų kalbą 
įvairių rašytojų kūrybą, spaudo
je yra paskelbęs daug straipsnių . 
apie Lietuvą.



LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMO 
ATSKAITOMYBĖ IR PADĖKA

Jungtinis New Yorko Lietuvių 
komitetas Lietuvos nepriklau
somybės minėjimui rengti, už
baigęs Vasario 16 minėjimo dar
bus, skelbia savo darbų apyskai
tą. Rengimo Komitete buvo 
New Yorko Amerikos Lietuvių 
Tarybos (kuri 1992 m. vadovavo 
minėjimui), JAV Lietuvių Bend
ruomenės New Yorko apygardos 
(kuri 1993 m. vadovaus Vasario 
16 minėjimui) ir Tautos Fondo 
atstovai.

Didžiausia padėka už minė
jimo sėkmingumą priklauso lie
tuvių visuomenei, taip gausiai 
atsilankiusiai. Taip pat dėkojame 
visiems, dosniai aukojusiems lie
tuvių kultūrinei ir politinei veik
lai minėjimo salėje ir paštu at
siųstomis aukomis. Pridedamas 
ir jų sąrašas.

Dėkojame ir visiems progra
mos atlikėjams: solistei, instru
mentalistams, chorui, jauniems 
šokėjams ir jų vadovams, kalbė
jusiems ir sveikinusiems minė
jimo metu.

Didi padėka tenka ir visiems 
be nuovargio dirbusiems minė
jime, dekoravusiems salę ir vi
siems, prisidėjusiems prie šios 
šventės minėjimo sėkmės. Ne
minėdami jų vardais, mes taria
me visiems didelį lietuvišką 
ačiū.

Minėjime svečių buvo virš 
400. Už įėjimą gauta $1,445. 
Aukų iš viso surinkta $8,967.84. 
Išlaidų padaryta, išmokėjus ho
norarą programos dalvviams, 
$2,377.40.

1992 M. VASARIO 16 DIENOS 
PROGA GAUTOS AUKOS

Po 500 dol.: Joseph Boley, Dr. 
Juozas Dičpinigaitis.

Po 300 dol Antanas Antanai
tis, Aldona ir Felipe Echaniz, 
Ona Jankevičiūtė, Birutė Mali
nauskas.

Po 252 dol.: Knights of Lit- 
huania, Council 100, Amster- 
dam.

Po 200 dol.: Aldona ir Vitas 
Katinai.

Po 150 dol.: Vysk. Paulius A. 
Baltakis, OFM, Adelė ir Antanas 
Grig, Pranas Gvildys, Tėvai 
Pranciškonai, Ann VVarkala.

Po 125 dol.: Stefa Dimas, 
D.D.S.

Po 100 dol.: Aloyzas Balsys, 
Dana ir Jonas Bilėnai, Antanas 
Diržys, Petrė Dubauskas, Leo-

nilda ir Juozas Giedraičiai, Ra
mutė ir Alfonsas Ilgutis, Jonas 
Klivečka, Aldona Liepinaitis, R. 
A. Markevičius, Alisa Noakaitė- 
Dunajewski, MD, Elvyra ir Al
gimantas Ošlapai, Kun. Jonas 
Pakalniškis, Eugenija ir Juozas 
Pažemėnai, Marina ir Zigmas 
Raulinaičiai, Regina Saldaitis- 
Čiurlienė, D.D.S.,Dr. K. irDr. 
J. Simaitis, Jurgis Valaitis.

Po 90 dol.: Marta ir Petras Pa- 
liai, B. Rimienė, Jokūbas Stu- 
kas, Ph. D.

Po 86 dol.: A. ir K. Bileriai ir 
G. Ruzgas.

Po 80 dol.: Juozas Burdulis.
Po 75 dol.: Elena ir Henrikas 

Andruškos, Peter V. Jurgėla, 
Anelė ir Vacys šteponis.

Po 70 dol.: Stasė ir Vytautas 
Cesnavičiai.

Po 60 dol.: Danutė ir Vytautas 
Anoniai, George Algimantas 
Šliogeris, Alina ir Edvardas 
Stakniai.

Po 50 dol.: Marytė ir Andrius 
Armonai, Petras Ąžuolas, Jo
seph Belickas, Danutė ir Stasys 
Biručiai, Ramutė ir Algirdas Ce
snavičiai, Nelė Mazalaitė-Gabė, 
John Gelgota, Dr. Aldona Ja- 
načienė, Magda Jankauskienė, 
Viktoras Kirkyla, Aldona Macke
vičius, Nida Milukas, Birutė Pa- 
prockienė, Gediminas Rajeckas, 
Donata ir Adolfas Samušiai, An- 
tffit^Sateika, Mary Shalins, Li- 
gija Simanavičius, Janina ir Ani
cetas Simučiai, Kazimiera Sirge- 
dienė, Giedrė ir Jonas Stankū
nai, Rimas Vaičaitis.

Po 45 dol.: Julius Botyrius, 
Jadvyga Leleiva.

Po 40 dol.: Guoda ir Sigitas 
Bobeliai, Kazys Butkus, Kotryna 
Graudienė, Raimundas Grau
dis, M. Iskeliunas, Jonas Kiznis, 
Jonas A. Vainius.

Po 35 dol.?Kun. Stasys Raila.
Po 30 dol.: Vincent Blažaitis, 

Apolonija ir Andrius Butai, Va
clovas Butkys, Rūta Demerec- 
kas, A. ir Z. Dičpinigaičiai, Vy
tautas J. Grajauskas, Vida ir Al
gis Jankauskai, Liucija Jankau
skaitė, Jadvyga Matulaitienė, 
Stasys Mazilis, Kostas Mitinąs, 
Kun. Vytautas A. Palubinskas, 
Apolonija Radzivanienė, Algir
das Ruzgas, Adelė Rysavy, Ele
na ir Kazimieras Vainiai.

Po 25 dol.: Kęstutis J. Jony
nas, Vytautas J. Kavolius, Janina 
ir Kęstutis Kiaunės, R. K. Kly- 
bas, Joseph A., Levonas, Fred

Lucką, Algirdas Mačiulaitis, 
Vita ir Vidmas Matusaičiai, Vin
cas Padvarietis, Emilija Raste
nienė, Živilė K. Ratas, Alfredas 
Šaulys, Sofija Skobeikienė, Ele
na Valiūnienė, Aldona Zaunius, 
Jonas Žukas.

Po 20 dol.: Ona ir Bronius 
Babušiai, Dalia Bulgarytė, Kun. 
Pranas Bulovas, Regina Čepulis, 
Juozas Daniliauskas, E. Dėdi- 
nienė, Filomena Ignaitienė, 
Eleonora Jankauskienę^'J.. G. 
Kazlauskai, Eugenija Kezienė, 
Rožė Kondrotienė, Ona B. 
Mačiūnienė, Juozas Matiukas. 
Antanas Matulaitis, Juozas Mik- 
loyas, Marytė Minciūnienė, Vy
tas Nakutavičius, Vytenis Rad
zevičius, Romas Šidlauskas, 
Lionginas Vaitkevičius, Marija 
Volskienė, Leonardas Žitkevi
čius.

Po 15 dol.: Ona Barauskienė, 
Antanas Kantakevičius, Donatas 
Uzas.

Po 13.84 dol.: Edvvard 
Skobeika.

Po 12 dol.: Sylvester 
Kuchynskas.

Po 10 dol.: Birutė Cibuls- 
kienė, Danutė ir Georg Hat- 
zitheodorou, Regina Jonušis, 
Adolph Juška, Algimantas Kil- 
dišius, C. Matuzas, Petras Pet
raitis, R. Rajus, Josephine Sen- 
ken, Edmundas Vaičiulis, 
Gediminas Žilinskas, ^Alek
sandra Žukas.

Po 5 dol.: Ed. Baranauskas, 
Regina Bork, Stasys Čiapas.

Šarūnas Marčiulionis, Golden State VVarriors krepšininkas 
Nr. 13, bando baudos metimą prieš New Jersey Nets. Golden 
State VVarriors nugalėjo New Jersey Nets rezultatu 153-148 
kovo 28 d. Meadowlands Arenoje, New Jersey. Nuotr. Edvardo 
Arūno Bitėno

DABAR LIŪDNIAU, NEGU ANKSČIAU

1992

NERINGOS
STOVYKLŲ TVARKARAŠTIS

VAIKAMS 7-16 metų 
Angių 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

Reikalinga ir pritinka— 
Paskaityti Darbininką

DARBININKUI
PAREMTI
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, at
siųsdami metinę prenumeratą, 
prisidėjo aukomis laikraščiui sti
printi, už įvairius patarnavimus 
ar metinį kalendorių:

Po 30 dol.: Br. ir G. Aleksan
dravičius, Bloomfield, CT; J. 
Burdulis, Shirley, NY; M. Gum- 
binas, Baltimore, MD; Kun. A. 
Rubsys, Bronx, N Y; Genevieve 
Meiliūnas, New York, NY; Lai
ma Michailovich, Staten Island, 
N Y; H. ir A. Wishner, Lake- 
wood, OH.

Po 25 dol.: V. Baltutis, Chip- 
ley, FL; Susan Covalesky, Do
ver, N J; Giedrė Kumpikaitė- 
Stravinskienė, Hollis Hills, N Y; 
Albina Ralys, Richmond Htll, A. 
Jaras, Kenosha, WI.

Po 20 dol.: E. Trimakas, Tuc- 
son, AZ; M. Biknaitis, Santa Mo
nika, CA; K. Stasiukevičius, Ne- 
wington, CT; Gintarė Ivaškienė, 
Monroe, CT; J. Kaspariunas, St. 
Petersburg, FL; G. J. Vėlyvis,

(atkelta iš 1 psl.)

linasi sau ir savo draugams kol
chozų turtą, o vargšai kolcho
zu inkai kaip buvo, taip ir liko 
ubagais.

Keziui tekę matyti vieną TV 
programą, kurioje buvo parody
tas kolchozų privatizavimas. Lai 
tikras siaubas, kaip Lietuvoje pa
sakytų. Net širdį suspaudžia,be
siklausant tų kolchozninkų skun
dų. Šen bei ten rodė ir ūkininkų 
demonstracijas. Šį kartą jie de
monstravo su plakatais, bet atei
tyje, sako, jie gali ateiti ir su 
šakėmis, jei reikalai nepasitai
sys.

Bėda ta, kad visokius sovieti
nio režimo darbuotojus, Mask
vos pataikūnus Lietuvos vyriau
sybė pašalino viršūnėse, tačiau 
daugelyje vietų periferijose, 
kaip buvo, taip ir pasiliko vadais 
tie patys kompartijos funkcionie
riai, kuriems Lietuvos ateitis — 
nei šilta, nei šalta. Jiems tik rūpi 
kuo ilgiau išsilaikyti prie lovio ir 
prisiplėšti.

Iš šviesesnių momentų — Ke
zys turėjo progos aplankyti Paro
dos rūmus Vilniuje, kur tuo 
metu vyko žemės ūkio darbų 
mašinų, produktų paroda. Tai 
didžiausia savo mastu paroda, 
bet kada buvusi Lietuvoje. Ją to

taliai dominavo Vokietija. Buvo 
pasirašyta per 2000 kontraktų. 
Atrodo, kad Vokietija netrukus 
dominuos Lietuvos ūkyje.

Kezys buvo Lietuvos operos 
ir baleto teatre. Ten matė operos 
“Sevilijos kirpėjo” pastatymą. 

. .Gerą. įspūdį paliko puošnūs jr 
gražiai sutvarkyti operos rūmai. 
Žmonių pilnutėlė salė — gal virš 
poros tūkstančių. Labai daug 
jaupimo. Bilietų kaina — 20 rub
lių, tai 18 amerikietiškų centų.

Aplankė JAV ambasadą ir pa
darė pasikalbėjimą su ten dir
bančiu nevvyorkiečiu Algiu 
Rimu. Rimas yra ambasados 1- 
asis sekretorius ir tvarko ekono
minius ryšius bei JAV paramos 
tiekimą Lietuvai.

Kezys aplankė ir newyorkietę 
Audrą Misiūnienę. Ji yra Lietu
vos Fondo direktorė — tai yra 
vengrų milijonieriaus Soros 
įkurta mokslinė fundacija remti 
kultūrinei-mokslinei veiklai 
Rytų Europoje. Misiūnienės 
biudžetas — vienas milijonas do
lerių.

Iš visų apsilankymų giliausią 
įspūdį Keziui paliko apsilanky
mas Ąžuoliukų organizacijos pa
talpose ir ten praleista va
landėlė. Jis turėjo progos pasi
kalbėti su Ąžuoliukų vadovu Vy
tautu Miškiniu ir išklausyti

SPECIALI KELIONĖ 
IŠ BOSTONO IR NEWARKO 

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 išJ9ew Yorko JFK į Rygą, kaina pra
dedant tik nuo $700.00 į abi puses, plūs JAV mokesčiai.

♦ ♦♦***♦♦*♦♦*

Informacijos ir registracijos reikalais kreipkitės į:

Albiną Rudžlūnienę 
Kristiną Mitkutę 
BALTIC TOURS 

77 Oak St, Suite 4 
Newton, MA 02164

T ei. 617 - 965 - 8080 Telefaksas: 617 - 332 - 7781

North Adams, MA; M. Mini- 
kauskas, VVestboro, MA; D. 
Svenciunas, Elizabeth, NJ; J. V. 
Starkus, Keamy, NJ; A. Rubo- 
nis, North Haledon, NJ; Dr. J. 
Simaitis, Forest Hills, NY; G. 
Šliogeris, Long Island City; Rev. 
A. Klimanskis, Providence, Rl.

(nukelta į 8 psl. >

DEXTER PARK 
PHARMACY 

9^ Wm. Anastasl, B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 

296-4130

HELP WANTED

♦ 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, 
MD 20911-3106.

Netvarka
Parduotuvės savininkui atėjo 

paskutinioji valanda. Visa šeima 
susirinko prie jo lovos.

— Ar tu esi čia, motin?
— Taip, — atsakė žmona.
— Omano vyriausias sūnus?
— Taip, tėveli.
— O visi kiti penki sūnūs?
— Taip, tėveli.
— O keturios dukrelės?
— Taip, tėveli.
Senukas susijaudino ir bandė 

dar atsisėsti.
— Tai kaip čia dabar? Tai kas 

gi aptarnauja pirkėjus?

Viename biznyje
— Žinai, Petrai, prieš metus 

su draugu ‘sudarėm bendrovę. 
Jis turėjo patyrimą, o aš atne
šiau pinigus.

— Na, ir kaip?
— Dabar — jis turi pinigus, o 

aš — patyrimą Įfr .
. j r *

Turėjo pagrindą
Užsibaigus vaidinimui vie

nam Paryžiaus* teatre, veikalo 
žvaigždė pradėjo garsiai bartis 
ir priekaištauti.

Vienas tarnautojų ją paklausė:
— Ko, gėdijamoji, taip jaudi- 

nies? Juk jau gavai dešimt 
puokščių gėlių.

— Taip, bet aš buvau užsa
kius dvylika ir už tiek sumokė-

Ąžuoliukų trumpą koncertą, ku
rio auditorijojeįps buvo tik vie
nas. Jie tokią garbę ir privilegiją 
suteikė jam todėl, kad jis nori 
ištirti galimybes ir eventualiai 
paruošti dirvą;Ąžuoliukų gastro
lėms Amerikoje. Ar tai pavyks
— tai didelis klausimas.

Ąžuoliukai . padarė garsinių 
įrašų ir sveikinimų čia New Yor- 
ke gyvenančiam savo įkūrėjui ir 
vadovui Hariui Perelšteinui.

Kezys buvo susitikęs su Lith- 
uanian Airlines vienu ekzekuty- 
vų — Maratu Barkovskitr*— 
.mąrketing manageriuMJ‘ikėjosi. 
IcačTgaTbus galima susitarti Ame
rikoje. pardavinėti Lithuanian 
Airlines bilietus, tačiau progreso 
šioje srityje nebuvo padaryta. 
Atrodo, visa Lietuvos oro linijų 
biznio samprata yra tik kūdi
kystės stadijoje.

Kezys turėjo progos susitikti 
ir su Lietuvos Olimpinio komite
to prezidentu Artūru Poviliūnu. 
Tasai papasakojo paskutines 
naujienas apie Lietuvos pasi
ruošimą šių metų olimpinėms 
žaidynėms Barcelonoje. Paaiš
kėjo, kad krepšinis nėra stip
riausia Lietuvos sporto šaka šioje 
olimpiadoje.

Nepaisant Lietuvą slegiančio 
skurdo, amerikietis turistas gali 
ten pasijusti kaip milijonierius. 
Doleris — galingas. Net ir labai 
pakilusios rublinės kainos — tai 
tik dalelė to, kas mokama Ame
rikoje. Be to, amerikietį ir kitos 
Vakarų šalies turistą Lietuvos 
žmonės vertina ir gerbia, nes jie 
savo dovanomis ir doleriais kelia 
Lietuvos ekonominę gerovę.

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

KA SA
YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

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

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

MON — 9:00-3:00 THUR — 9:00-7:00
TUES — 9:00-3:00 FRI — 9:00-3:00
WED — 9:00-3:00 SAT — 9:00-12:00

9im
CHICAGOJ: 2615 W. 71st Street, Chicago, IL60629 312-737-21-10

Taupymo sąskaitos ir certifikatai, 
įvairios paskolos ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

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



MIRĖ 
ŠIMTAMETĖ

Viktorija Staskevičienė, eida
ma šimtą antruosius metus, mirė 
vasario 11 d. Palaidota vasario 
15 d. Šv. Kapo kapinėse Detroi
te. Liko šviesus mylinčios moti
nos, senelės ir prosenelės pa
veikslas sūnaus Vlado, dukters 
Irenos, vaikaičio Viktoro su 
žmona Eleonora ir provaikaičių 
Vito, Marijos ir Bernardo širdy
se.

Velionė išgyveno 101 metus. 
Ji išbuvo Lietuvių Katalikų Susi
vienijimo nare 36 metus.

Velionė gimė 1890 m. rugsėjo 
10 d. Mintaujos mieste, Latvijo
je. Dvylikos vaikų šeimoje buvo 
jauniausia. Grįžusi į Lietuvą, 
1912 m. ištekėjo už vaistininko 
(provizoriaus) Vlado Staške- 

. vičiaus ir apsigyyeno Pakruojo
Ropp dvaro vaistinėje.

m
iLMOS

Velykiniai margučiai, išpuošti Brooklyno lietuvių pranciškonų vienuolyno virėjo Br. 
Kazimiero Gulbino, OFM, mirusio prieš dešimt metų (1982 m. gegužės 19 d.). Nuotr. 
Romualdo Kisieliaus

Čia gyvenant, jiems gimė sū
nus Vladas ir duktė Irena. Likusi 
našle, 1928 m. persikėlė į Šiau
lius. Dirbdama Šiaulių yalstybi- ’ AURELIjA M BALAŠAITIENĖ

PASIGĖRĖTINAS LABDAROS KONCERTAS

nės bibliotekos vedėja, išmoksli
no vaikus, su kuriais 1944 m. pa
sitraukė j Vokietiją.

1950 m. su vkikais ir vaikaičiu 
Viktoru atvyk&.pAmeriką, New 
Yorką, ir tų metų gale apsigyve
no Detroite. Buvo savo vaikų vi
suomeninio darbo talkininkė, 
nuolatinė parengimų lankytoja ir 
uoliai sekė lietuvišką spaudą ir 
radijo valandėlių programas. 
Nuoširdžiai rėmė Balfo šalpos 
darbą.

Stasys Garliauskas

Viktorija Staskevičienė

BALFo skyriaus iniciatyva š. • 
m. kovo 22 d. Clevelande, Die
vo Motinos parapijos auditorijo
je, įvyko labdaros koncertas, ku
rio pelnas skiriamas Lietuvos 
našlaičių, senelių ir Sibiro trem
tinių naudai. BALFo skyriaus 
pirmininkas Vincas Apanius ir 
energinga visuomenininke Dana 
Cipkienė pasikvietė į talką so
listę Aldoną Stempužienę su 
prašymu sutelkti lietuvius meni
ninkus. Netrukus susidarė 
gražus būrelis lietuvių ir lietuvių 
kilmės ir net ne lietuvių pianistų 
ir solistų, kurie mielai sutiko 
savo talentus padovanoti tam kil
niam tikslui. Džiugu buvo taip 
pat pastebėti, kad koncertą gau
siomis aukomis rėmė ir pavieniai 
asmenys ir verslo bendrovės.

Nors oras nebuvo palankus, 
naktį nusiautus sniego pūgai, bet 
susirinko gan daug publikos. 
Koncerto programos vedėja ir 
ceremonijų meistre buvo pa
kviesta Vilija Nasvytytė-Kli- 
mienė, kurios santūrus ir ele
gantiškas stilius gali būti pa
vyzdžiu kitų renginių pra
nešėjoms. Gimusi toli nuo tė
vynės, Vilija pasisavino gryną 
lietuvių kalbą tiek tarsenos, tiek 
gramatikos atžvilgiu, jos pra
nešimai lietuvių ir anglų kalbo
mis buvo santūrūs ir kondensuo
ti be arijų ar dainų tekstų berei
kalingų atpasakojimų, nes, anot 
jos pasakymo, “muzika yra tarp
tautinė kalba ”,

Programą pradėjo šešiolikos 
vaikučių (5-12 metų amžiaus) an
samblis, vadovaujamas muzikės 
Rūtos Kliorienės. Jaunieji atliko

solo daineles, dainavo duetus, 
scenoje laikėsi oriai, bet pakan
kamai laisvai ir buvo gerai išmo
kyti naudotis mikrofonais. Jų 
plonr balseliai pasiekė ir toli
miausius salės kampelius, o Ri
tos Kliorienės ir Eglės Laniaus- 
kienės sukurtas maršas “Mes 
žygiuojam tėvynėn” nuskambė
jo nepaprastai gerai ir nuotaikin
gai.

Fortepijono partijas atliko cle- 
velandietis Vytautas Puškorius, 
iš Vilniaus atvykusi pianistė 
Roma Bandzienė, o solistėms 
akompanavo profesionalas dr. 
Mark George ir lenkas Jacek So
bieski, solistės Dorotos Sobie- 
skos vyras, Jennifer Cochran, 
kurios seneliai buvo labai veiklūs 
ankstesnės kartos Amerikos lie
tuviai, žaviai sudainavo du Mo- 
zarto kūrinius: “Alleluja” ir ariją 
iš operos “Cosi fan tutte”.

prieš publiką. Iki šiol jos buvo 
išstumiamos menininkų antplū
džio iš Lietuvos. Džiaugiamės ir 
vienais, ir kitais, bet reikia išlai
kyti aukso vidurį . kad nepra
rastume išeivijos jėgų ir kad ne
nukentėtų jos daugelį dešimt
mečių išpuoselėtas kultūrinis 
gyvenimas.

Clevelando lietuviai yra 
dėkingi BALFo pirmininkui 
\ incui Apaniui, Danai Čipkie- 
nei, Aldonai Steinpužienei ir vi
siems, prie to šaunaus koncerto 
prisidėjusiems talkininkams.

A. A.
JUOZUI ULANSKUI,

JAV LB Sioux City, lowa, apylinkės valdybos pirminin
kui, tragiškai mirus Vilniuje, jo šeimą bei artimuosius 
nuoširdžiai užjaučia

r JAV LB Krašto valdyba

PADĖKA

A. A.
BRONIUI BIELIUKUI

staiga mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems draugams 
ir pažįstamiems, išreiškusiems užuojautą, atsiuvu
siems gėlių, aukojusiems Kultūros Židiniui Broniaus 
atminimui ir palydėjusiems j| J kapines. Dėkojame 
Šaulių atstovui V. Butkiul, VLIKo atstovui J. Valaičiui 
ir dr. B. Nemickui už reikšmingus atsisveikinimo 
žodžius.

Duktė Dovilė, Vladas ir Mindaugas 
Ražanskai

Janina Brazinskienė-Hasselberg 
Algirdas Bražinskas

Varšuvoje gimusi Dorota So- 
bieska, kurios senelis yra lietu
vis, savo puikia koloratūra 
sužavėjo klausytojus, sudaina
vus: “Caro nome”, ariją iš G. 
Verdi operos “Rigoletto”. Aust
ralijos lietuvaitė, ištekėjusi už 
clevelandiečio, Virginija Bruo- 
žytė-Muliolienė pasigėrėtinai 
atliko dvi lietuvių kompozitorių 
dainas ir Rusalkos ariją iš Dvora- 
ko operos “Rusalka”. Originalus 
buvo dviejų iškilių solisčių due
tas iš Čaikovskio operos “Pikų 
dama”, kai Aldona Stempužienė 
ir Dorota Sobieska dainavo 
dviem skirtingom, kalbom; vie
na dainavo lietuviškai, kita — 
lenkiškai.

Programą užbaigė solistė Al
dona Stempužienė, sudainuoda
ma itališkai ariją iš Rossini ope
ros “II Barbiere di Siviglia . Jos 
puiki sceninė laikysena ir su
gebėjimas veido išraiška ir mos
tais interpretuoti tekstą yra tik
rai pasigėrėtini. Pabaigai solistė 
pasirinko V. Telksnio “O Lietu
va, tariu aš Tavo vardą". Publika 
nuščiuvo, ašaros pradėjo riedėti 
veidais. “Sakyk visiems, kad tu 
laisva". Atsipeikėjusi publika at
sistojimu sukėlė triukšmingas 
ovacijas, o į sceną pasipylę vai
kučiai koncerto dalyvius apdova
nojo gėlėmis.

Tenka su džiaugsmu pastebė
ti, kad Clevelande pagaliau įsi
galėjo ori vakarietiška tradicija, 
koncertų neužbaigti nereikalin
gomis padėkos kalbomis ir svei
kinimais, nes atlikėjams didžiau
sia padėka yra publikos reakcija.

Po koncerto visi susibūrė į 
svetainę, kurioje BALFo talki
ninkės suruošė vaišes. Rengėjai 
džiaugiasi koncertu, o meninin
kai, padovanoję savo talentus 
kilniam tikslui, dėkojo rengė
jams už” kvietimą dalyvauti. 
Dauguma džiaugėsi, kad paga
liau ir vietinės išeivijos meninės 
pajėgos turėjo progą pasirodyti

BROCKTON, MA
Dvi sukaktys . ,.

Brocktono Sv. Kazimiero lie
tuvių parapijos klebonas kun. 
Petras Šakalys gegužės L d. švęs 
kunigystės 45 metų sukaktį.

Kun. Šakalys kunigu buvo 
įšventintas 1947 m. Brocktono 
Šv. Kazimiero parapijos klebonu 
buvo paskirtas 1970 m.

Iškilmingos padėkos mišios 
bus aukojamos gegužės 1 d., 
8:45 vai. ry to.

Seselė Dovydą gegužės 8 d. 
švęs savo vienuolinio gy venimo 
auksinį jubiliejų. Seselė Dovydą 
yni muzikė ir vadovauja parapi
jos moky klos vaikų chorui.

Abiem sukaktuvininkams lin
kime Dievo palaimos ir geros 
sveikatos.

Ateitininkų susirinkimas
Bostono ir apylinkių ateitinin

kų sendraugių visuotinis susirin
kimas įvyko kovo 14 d. V. Ketu- 
rakienės namuose. Pradėjo bu
vusios valdybos pirmininkas inž. 
A. Girnius, pristatydamas naują 
valdybą, kurioje yra pirm. S. Ci- 
bienė, vicepirm. J. Rygelis, 
sekr. B. Paliulis, ižd. D. Ketura
kytė ir valdybos narys A. Gir
nius.

Prel. V. Balčiūnas sukalbėjo 
maldą. Susirinkimui vadovavo 
inž. J. Balčiūnas, o sekretoriavo 
— O. Gimiuvienė.

Pirmininkė pristatė kalbėtoją 
komp. Jeronimą Kačinską, pa
sveikindama ji su Vilniuje gauta 
naacionaline premija. Kompozi
torius pasidalino įspūdžiais iš ke
lionės į Lietuvą. Pasak jį, muzi
kinio gyvenimo lygis dabartinėje 
Lietuvoje yra labai aukštas, ypač 
chorų.

Dr. S. Cibas įteikė kompozi
toriui dovaną — knygą, o sol. V. 
Balčiūnienė pasveikino E. Ka
činskienę su gėlių puokšte.

Prel. V. Balčiūnas papasakojo 
apie savo kelionę į Lietuvą, kur 
dalyvavo Vilniaus arkivyskupo 
A. J. Bačkio ingrese, pabrėžda
mas, kad šiuo paskyrimu Po
piežius parodė ypatingą palan
kumą ir meilę Lietuvai.

J. Rygelis pristatė viešnią iš 
Lietuvos Sės. Daivą Kuzmic
kaitę, Ateitininkų federacijos 
sekretorę. Ji papasakojo apie 
ateities planus bei dabarties pro
blemas religinėje ir kitose srity
se. Susirinkusieji dosniai apdo
vanojo viešnią, linkėdami jai 
sėkmės. (S.C.)

Moterų rekolekcijos Putname

Tradicinį moterų rekolekcijų 
savaitgalį kovo 20-22 dienomis 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
vienuolyne pravedė kun. dr. K. 
Trimakas, vadovaujant Sės. Pal
mirai. Rimties ir susikaupimo 
dienose buvo arti 30 dalyvių iš 
Rytinio pakraščio.

šias už a. a. poeto Stasio Santva
ro vėlę. Koncelebravo kun. A. 
Baltrušūnas, giedojo sol. B. Po- 
vilavičius, parapijos choras, var
gonais pritariant komp. J. Kačin
skui ir fleitininkui G. Stan
kaičiui.

Po pamaldų bažnyčios salėje 
buvo kava ir užkandžiai. Mišias 
ir vaišes surengė velionio našlė 
E. Santvarienė.

Pabaltiečių koncertai

Kovo 29 ir balandžio 5 dieno
mis First & Second Church sa
lėje įvyko estų ir latvių meninin
kų koncertai. Dainavo estas bari
tonas Avo Kittask, pianinu 
akompanuojant Charles Kipper.

Retu koncerto įvy kiu tapo pia
nistų dueto — latvių kilmės 
Arianna Goldina ir jos vy ro 
Remy Louinbrozo spontaniška 
dvikova, atliekant pasaulinių 
muzikų kūrinius dviem piani
nais.

Po programos vyko įprastiniai 
aptarimai, pabendravimas. Taip 
užbaigtas 32-asis koncertų sezo
nas. 33-iasis prasidės spalio 4 d. 
Ry gos Berniukų choro koncertu. 
Rengėjai — N. Anglijos Pabal
tiečių Draugija.

Naujas Zigmo Gavelio 
eilėraščių rinkinys

Vilniaus leidykla “Vaga 1991 
m. išleido Bostone gyvenančio 
poeto Zigmo Gavelio eilėraščių 
rinkinį “Mano žemė krauna žie
dus . Tai antroji šio autoriaus 
poezijos knyga pagreta su pernai 
Lietuvoje išleistu iliustruotu lei
diniu vaikams "Voro tinklas

Poezijos mėgėjams pateikta 
61 eilių kūriniai, pasižymintys 
išaustais vaikystės atsiminimais. 
Tėvynės grožio bei ilgesio, jos 
istorinių kančių ir skriaudų ap
mąstymais. Tiražas 3. (XX) egz.

V. Senūta

LIETUVOJE IR
APIE LIETUVĄ
— Kauno Technologijos uni

versiteto senatas išrinko naują 
rektorių — technikos mokslų 
daktarą. profesorių Kęstutį 
Kriščiūną. Jo mokslinė ir peda
goginė veikla glaudžiai susijusi 
su šia aukštąja mokykla. 
Kriščiūnas čia dirlx> katedros 
vedėju, apgynė kandidato ir 
mokslų daktaro disertacijas, pa
skelbė daugiau kaip 150 moksli
nių darbų.

— Šv. Jokūbo bažnyčia Vil
niuje baigiama restauruoti, atku
riamas prie jos veikęs dominin
konų vienuolynas. Klelx>nijoje 
netrukus įsikurs domininkonų 
provinciolas, buvęs Šumsko kle
binąs kun. Jonas Grigaitis.

— Baltarusija pasiūlė sukurti 
Šiaurės Europoje “nebranduoli
nę juostą”, taigi, teritoriją lx» 
atominio ginklo. Taip pat paragi
no, kad nepriklausomi ekspertai 
patikrinhj visas buvusioje Sovie
tų Sąjungoje veikiančias jėgai
nes. Nebranduolinė zona turėtų 
apimti Skandinaviją, Pabaltijo 
kraštus, Baltarusiją, Ukrainą ir 
Vidurio Europos šalis.

LB susirinkimai
LB Bostono apylinkės visuoti

nis narių susirinkimas įvyko 
kovo 22 d. Sv. Petro parapijos 
salėje, So. Bostone.

Po mišių už mirusius apy
linkės narius, pirm. B. Veitas 
apžvelgė apylinkės veiklą, ižd. 
K. Bačanskas pristatė finansinę 
apyskaitą, G. Čepas nušvietė 
Lietuvių Informacijos Centro 
darbą.

Po klausimų ir diskusijų iš
rinkta nauja valdyba. Ji pareigo
mis pasiskirstė kitame susirinki
me, įvykusiame balandžio 12 d. 
Pirmininku išrinktas Aidas Ku
pčinskas, iždininku Kazimieras 
Bačanskas, sekretore Liuda 
Ziaugrienė, valdybos nariais: 
Brutenis Veitas, Leonas Berno
tas, Daiva Veitaitė-Nedhardt. 
Marius Ziaugra ir Arūnas Klei
nas. „ __

“Taupos” metinis 
susirinkimas

Kredito unijos “Taupa ’visuo- 
tinis narių susirinkimas įvyko 
kovo 29 d. Lietuvių Piliečių klu- 
be.

Pagrindinis kalbėtojas, Brock
tono kredito unijos ats. vykd. di
rektorius J. Svagždys skaitė pa
skaitą "Kredito unijos ir bankai 
šiandien”.

“Taupos" valdybon perrinkti 
šie asmenys: T. Ashmanskas, D. 
Izbickienė, D. Veitaitė-Neid- 
hardt, J. Rentelis, R. Veitas ir 
K. Grauslys. į paskolų komisiją 
perrinkti: L. ~ 
Norvaiša.

Bacevičius ir Š.

Metinės St.

Balandžio
liažnyčioje, So. Bostone, kun. A.
Abračinskas aukojo metines mi-

Santvaro mišios
5 d. Sv. Petro

Tautodailės Instituto popičtė
Verbų sekmadienį Lietuvių 

Klubo salėje įvy ko kultūrinė po
pietė, kurią parengė LTI Bosto
no skyrius.*

Pirmininkė Saulė Šatienė pri
statė dailininkės Eugenijos Ra- 
stonienės gobelenų parodą, eks
ponuojamą salėje, ir pasveikino 
dailininkę. įteikdama gy vų gėlių 
puokštę.

Savo septintąją! gobelenų pa
rodai Cape Code gy venanti dai
lininkė Rastonienė pateikė 17 
kūrinių, tarp kurių buvo patys 
naujausi, ką tik nuo staklių 
nuimti darbai. Jos kūrinių savi
tumas, originalus spalvų ir for
mų derinys subtiliai perteikia 
gamtos vaizdų ir augmenijos 
grožį. Su šia paroda dail. Rasto
nienė ir pirm. Šatienė šį mėnesį 
dalyvaus Philadelphijos LTI sky 
riaus renginyje.

Antroje programos dalyje AP
PLE organizacijos direktorė \ ai
va Vebraitė-Gust papasakojo 
apie savo organizacijos tikslus ir 
laimėjimus, talkinant švietimo 
reformai Lietuvoje.

Pokalbyje dalyvavo praeitų 
metų kursų mokytojos Gitą Kup
činskienė, Virga Jelionytė- 
Ghayur, Marytė Goštautienė ir 
viešnia iš Lietuvos mokytoja 
Dainė Raicevičiūtė, lx*sistažuo-

Kalbėtojos pasidalino 
įspūdžiais, pabrėždamos 
kursų reikalingumą lx*i 
kinėjo į klausimus. Po to Rūta 
Kalvaitytė, PLJS vicepirm. ir 
Elytė Kazlaitė parodė skaidrių iš 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso Pietų Amerikoje.

savo
tokių
atsa-

Pavasario koncertas
Balandžio 26 d., sekmadienį, 

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Klulx> salėje 1 vai. popiet įvyks 
solisčių Aldonos Vilčinskaitės ir 
Astos Krikščiūnaitės pavasarinis 
koncertas. Akompanuos pianistė 
Audronė Kisieliūtė. įėjimas — 
$10, studentams $5. Rengia Bo
stono Lietuvių Informacijos 
Centras (LIC).

L.Ž.



DARBININKAS

YORKE
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

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

Kultūros Židinyje šį savait
galį: balandžio 26 d., sekma
dienį, 3 vai. popiet, Atvelykio 
popietė, rengiama Lietuvių Mo
terų Federacijos New Yorko klu
bo.

Tautos Fondo metinis narių 
susirinkimas įvyks gegužės mėn. 
2 d., šeštadienį, Kultūros Židi
nyje. 9 vai. ryto mišios bus auko
jamos lietuvių pranciškonų ko
plyčioje už Tautos Fondo narius, 
bendradarbius bei rėmėjus, o 
taip pat už mirusius Tautos Fon
do narius. 10 vai. ryto Kultūros 
Židinio kavinėje prasideda dar
bo posėdžiai.

Tautinių Šokių šventės Chica- 
goje ir jos banketo bilietai jau 
gaunami Gift International — J. 
V. Vaznelių prekyboje ir paštu 
iš šventės raštinės, Lithuanian 
Folk Dance Festival, 2713 West 
71st Street, Chicago, IL 60629. 
Čekiai rašomi anglišku šventės 
vardu ir tik juos gavus bilietų 
užsakymai bus išpildyti. Šventės 
bilietai yra po 10, 15, 20 dolerių, 
o suaugusių banketo bilietai po 
35 dolerius asmeniui. Jau laikas 
šventės-bilietus įsigyti, (sk.)

NY Lietuvių gydytojų ir dan
tų gydytojų draugijos metinis 
susirinkimas šaukiamas gegužės 
mėn. 3 d., sekmadienį, 12 vai. 
Kultūros Židinio posėdžių 
menėje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Apie daly
vavimą prašomi pranešti dr. K. 
Šimaitienei, tel. 718 544-0174.

Vaclovas Butkys, Nevv Yorko 
šaulių kuopos valdybos vicepir
mininkas, miręs balanžio 13 d., 
palaidotas balandžio 18 d. Great 
Necke, šalia savo žmonos, miru
sios prieš kelerius metus. Su-ve
lioniu atsisveikinimas buvo ba
landžio 17 d., penktadienio va
kare.

Lietuvių-amerikiečių klubas 
Šiaurinėje New Jersey dalyje 
rengia gegužinę-pikniką gegu
žės 23 d., šeštadienį, 1-5 vai. po
piet Hedden Park, Dover, N J. 
Rengėjai parūpins nealkoholinių 
gėrimų, dešrelių, “hamburge- 
rių”, ledo, valgymo priemones. 
Galima atsinešti savo alkoholinių 
gėrimų. Kviečiama atsinešti ir 
savo maisto. įėjimo mokestis — 
$9 suaugusiems, $5 vaikams. 
Kūdikiai įleidžiami nemokamai. 
Rengėjai prašo apie dalyvavimą 
pranešti iki gegužės 9 d. Čekiai 
išrašomi “L/A Club of Northern 
Nevv Jersey” vardu ir siunčiami 
adresu: Genevieve Pladis, 39 
Circle Rd., Florham Park, NJ 
07932 prieš gegužės 9 d. Dau
giau informacijų teikia Genevie
ve — 201 377-0917 arba Aldona 
Skrypa 201 377-8148. Rengėjų 
vardu visus kviečia pirmininkės 
Aldona Skrypa ir Susan Covale- 
sky.

JAV advokatas 
Marius Jakulis J aso n 

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

Kun. Kazimierui Pugevičiui 
balandžio 26 d. Ellis Island iškil
mių salėje bus įteiktas N.E.C.0. 
(National Ethnic Coalition of Or- 
ganizations, Ine.)medalis. Tokie 
medaliai kasmet įteikiami JAV 
piliečiams, kurie pasižymėjo 
ypatinga savo tautiečių globa. Iš 
lietuvių tokius medalius ank
sčiau yra gavę dr. Vytautas Bie
liauskas ir dr. Kazys Bobelis. 
Šios organizacijos direktorių ta
ryboje eilę metų iš lietuvių daly
vauja Aleksandras Vakselis.

KASOS, Lietuvių Kredito 
Unijos Nevv Yorke naujos darbo 
valandos, pradedant 1992 m. 
gegužės 1 d.: pirmadienį, antra
dienį, trečiadienį, ketvirtadienį 
ir penktadienį nuo 9 vai. iki 3 
vai. popiet; šeštadienį nuo 9 vai. 
iki 12 vai.

Lietuviai, turėję žemės ar 
kitų nuosavybių Latvijoje, gali 
paduoti prašymus Latvijos val
džiai atsiimti turtą Duomenys 
turi būti pristaty ti iki birželio 20 
d. Latvijos įstatymai skiriasi nuo 
Lietuvos tuo, kad nereikalauja
ma Latvijos pilietybės atsiimti 
turtui. Kreipkitės į adv. Ivars 
Bėrzinš tolimesnei informacijai 
apie procedūrą, galimybes. Ad
resas: 484 West Montauk High- 
way, Babylon, NY 11702. Tele
fonas (516) 661-3540.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
(atkelta iš 6 psl.)
Po 15 dol.: J. Janiūnas, Strat- 

ford, CT; Nellie Dumčius, Wa- 
tertovvn, CT; Irene Macionis, 
St. Petersburg Beach, FL; I. 
Kuciauskas, Baltimore, M D; 
Cecilia M. Žitkus, Baltimore, 
M D; J. Gendrolis, Dorchester, 
MA; Rev. W. Wolkovich, Nor- 
vvood, MA; J. Kačinskas, So. 
Boston, MA; K. Bugenis, Blair- 
stovvn, N J; J. Kasauskas, Lin- 
den, NJ; Anna Baksys, Calver- 
ton, NJ; NedaGimys, So. Plain- 
field, NJ.

Po 10 dol.: S. Adamonis, Los 
Angeles, CA; Angelė Bliūdžius, 
Los Angeles, CA; Stefa Vismon-

Kęstutis J. Bileris redakcijai 
atsiuntė iškarpą iš St. John’s uni
versiteto laikraščio “Today”. Ba
landžio 13 d. laidoje rašoma, kad 
šis universitetas tyrinėja galimy
bes Lietuvoje įsteigti centrą, ku
ris ištirtų kokia pagalba Lietuvai 
reikalingiausia. Šį universiteto 
sumanymą remia Vatikanas, 
Lietuvos Bažnyčia ir kai kurios 
tarptautinės religinės organiza
cijos. Sumanymo iniciatorius ir 
koordinatorius kun. F^ichard J. 
Devine, CM, kovožld. išskrido 
į Lietuvą ir ten pabus trejetą 
mėnesių. Jam sugrįžus, univer
siteto taryba nuspręs būsimo 
centro profilį.

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.

Tradicinę Atvelykio popietę 
Lietuvių Moterų Federacijos 
New Yorko Klubas rengia Kul
tūros Židinyje balandžio 26 d., 
sekmadienį. Pradžia 3 vai. po
piet. Bus velykinis stalas ir me
ninė programa. įėjimas $14.

Seton Hali universiteto radijo 
stotis, iš kurios transliuojama 
“Lietuvos Atsiminimų” progra
ma kiekvieną sekmadienį 1-3 
vai. popiet 89.5 banga, gavo 
valdžios leidimą pastiprinti nau
jo siųstuvo pajėgumą. Dabar iš 
šios stoties transliuojamos pro
gramos galės pasiekti žymiai 
daugiau klausytojųf “Lietuvos 
Atsiminimų ” radijo programai 
vadovauja prof. dr. Jokūbas Stu- 
kas.

JAV LB Queens apylinkės 
metinis narių susirinkimas įvyks 
gegužės 3 d., sekmadienį, 3:30 
vai. popiet Kultūros Židinio apa
tinėje salėje. Bus renkami trys 
valdybos nariai. G. Penikas pa
rodys video juostas iš praeities 
lietuviško kultūrinio gyvenimo 
New Yorke. Visi lietuviai, ank
sčiau ar vėliau atvykę, kviečiami 
dalyvauti. Po susirinkimo-ka
vutė.

Kun. A. Gillis - Gailevičius, 
Ocean Spring, MS, apmokėjo 
metinę Darbininko prenumera
tą, atsiųsdamas 100 dol. čekį. 
Dosniam aukotojui nuoširdžiai 
dėkojame.

MAISTO SIUNTINIAI-siun 
tiniai pristatomi į namus. 55 
SVARAI — dešros, sūris, cukrus, 
aliejus, kava ir kt., $85. 22 SVA
RAI vien tik mėsos gaminių, 
$85. 11 SVARŲ dešrų, 6 dėžutės 
amerikietiškos kavos, $58. Prie 
visų siuntinių galite užsakyti 
aspirino ir vitaminų. Savo daik
tus siųskite paštu arba -UPS 
Transpak adresu. Tik 79 centai 
svaras su pristatymu į namiiji 
Lietuvoje. TRANSPAK, 2638 
W. 69th St., Chicago, IL 60629' 
Tel. 31'2-436-7772.

taitė, Hartford, CT; R. Ugian- 
skis, Nevv Fairfield, CT; L. M j 
Židonis, New Haven, CT; A. 
Kainauskas, Plainville, CT; V.' 
Malinauskas, Stamfordto CT; 
Jūratė DiBenedetto, West Hart
ford, CT; J. Zdanys, West Hart
ford, CT; A. Marcinonis, Ocala, 
FL; Aurelia Lt Robortson, St. 
Petersburg Beach, FL; V. Be
leckas, Sunny Hills, FL; F. Bo- 
ciunas, Sunny Hills, FL; A. ir 
E. Varnas, Slidell, LA; R. ir j? 
Bačanskas, Potomac, MD; B. 
Banaitis, Arlington, MA; L. Da- 
vidonis, Athol, MA; Antanina 
Starinskas, Dorcester, MA; Liu* 
čia Tvirbutas, South Boston; 
MA; R. Peckaitis, Worcester; 
MA; Bronė Svikla, Worcester, 
MA; Antoinette Grajauskas, 
Cliffside Park, NJ; Lili Moleris; 
Freehold, NJ; Viktorija Buch- 
holz, Keamy, NJ; Aleksandra 
Merker, Teaneck, NJ; G. Pod- 
galsky, Watchung, NJ; B. Lio- 
gys, Brooklyn, NY; Emilija Jur- 
gela, Glendale, N Y; Audronė 
Tozzi, Lindenhurst, NY; B. Ba- 
roniunas, New Hyde Park, NY; 
Audronė Melynienė, Ronkonko- 
ma, N Y; V. Vaičiulis, Woodha- 
ven, NY; A. Saviciunas, M D, 
Akron, OH; R. Pundzevičius, 
Bamesville, PA; Č. Tamašaus
kas, Philadelphia, PA;-Aleksand
ra Gylys, Olympia, WA.

Po 5 dol.: K. ^brauskas, To
ronto, Ontario, Canada; I. A. Ta
mošiūnas, Fairfield, C A; J. Ko
jelis, Santa Monica, CA; P. Spa- 
kauskas, East Hartford, CT; Kri
stina
Šerkšnienė, Hartford, CT; G. 
Vildzius, Ledyard, CT; V. Ulei* 
ka, Old Lyme, CT; D. Grajaus
kas, Simbsbury, CT; C. Masai- 
tis, Thompson, CT; Lydia Nel- 
son, Waterford, CT; A. Aleksie- 
junas, St. Petersburg Beach,

Kązio Sajos vaidinimo “Prophet Jonah” aktoriai su veikalo į anglų kalbą vertėja ir 
režisore Rasa Allan-Kazlas. Spektakliai vyksta Aušros Vartų lietuvių parapijos salėje 
nuo balandžio 24 d. iki gegužės 24 d. Nuotr. Algio Norvilos

KĄ NEWYORKIETIS DIRBA 
JAV AMBASADOJE VILNIUJE

Nevvyorkietis Algis Rimas jau 
ketvirta savaitė, kai dirba Ameri
kos ambasadoje Vilniuje. Ba
landžio viduryje jį ten aplankė 
jo pažįstamas iš Nevv Yorko Ro
mas Kezys ir padarė su juo pasi
kalbėjimą, kurį balandžio 19 d. 
perdavė per “Laisvės žiburio 
radiją. v

Pirmiausia Rimas pareiškė, 
kad jam tikrai malonu pasi
kalbėti ir ta proga persiųsti savo 
sveikinimus ir linkėjimus 
pažįstamiems, draugams ir gi
minėms Nevv Yorke. Toliau jis 
pasakojo apie savo pareigas ir 
darbą. Sakė, esąs labai užimtas. 
Reikėjo persikelti į naujas patal
pas, o šalia kūrimosi — ir kiti 
tarnybos darbai.

Rimas yra ambasados pirmuo
ju sekretoriumi ir ekonominių 
reikalų patarėju, o nesant amba
sadoriui, jis yra visų ambasados 
reikalų patikėtinis. Šiuo metu jis 
daugiausia laiko praleidžia su 
įvairiais valdžios projektais,

FL; Linda Sprindzunas, St. Pe
tersburg Beach, FL; Z. Degutis, 
Chicago, IL; A. B. Paliulis, Ci
cero, IL; Irena Garunkstis, Or- 
land Park, IL; Emelia Silgalis, 
Baltimore, M D; K. Dūlys, 
Crovvnsville, M D; St. Vaškelis, 
Framingham, MA; K. Bielskis, 
Saginavv, MI; Tamara Augulis, 
Bloomfield, NJ; P. F. Zemeikis, 
Lavalette, N J; Irene Polyvvko, 
Nevv Providence, NJ; E. Žiau- 
šys, Amsterdam, N Y; S. Plecha
vičius, Dobbs Ferry, N Y; Anna 
Linkonis, Middle Village, N Y; 
K. Dvorak, Richmond Hill, NY; 
Frances Shablauskas, Richmond 
Hill, NY; M. Ulėnienė, Rich
mond Hill, N Y; O. Danise- 
vičius, Woodhaven, NY; T. Ja- 
kelaitis, Woodha*en, NY; A. 
Ruzgas, Woodhaven, NY; Susan 
Milašius, Cleveland, OH.

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

Darbininko Administracija 

liečiančiais JAV paramos tiekimą 
Lietuvai. Ką tik vyko pašarinių 
grūdų pristatymas Lietuvai. 
Vyksta ir pokalbiai dėl to projek
to praplėtimo. Taip pat bandoma 
užmegzti prekybos ryšius tarp 
įvairių Amerikos ir Lietuvos 
įmonių.

Vizų išdavimo klausimas da
bar esąs labiau sudėtingas, nei 
buvo anksčiau. Vilniuje išduoda
mos tik turistinės ir prekybos 
tipo vizos. Emigracinės vizos su 
teise Amerikoje gyventi ir dirbti 
išduodamos kitur, pvz., Helsin
kyje.

Turistinei viza\gauti dabar yra 
kai kurie nauji reikalavimai. 
Konsului reikia pateikti įrody
mus, kad vykstantysis turi pa
kvietimą, kad Amerikoje turės iš 
ko pragyventi ir kad nedirbs. 
Užtrunka 2-3 savaitės, ligi klien
tas pakviečiamas susitikti su kon
sulu pasikalbėjimui, pagal kurį 
nustatoma, ar viza bus ar nebus 
išduota.

Šiuo metu konsulu yra ameri
kietė diplomatė, nekalbanti lie
tuviškai, bet ateityje tikimasi su-

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.)

Vilniuje parduodamas trijų 
kamlvarių butas ir automobilis 
Žiguli, modelis 5. Teirautis 
telef. 301 972-9487. Vilniuje 
telef. 76-80-03.

ROMAS PŪKŠTYS, TRANS
PAK firmos savininkas, vėl vyk
sta į Lietuvą. Pinigai pervedami 
doleriais pasieks jūsų artimuo
sius gegužės mėn. gale. Prašome 
atsiskaistyti iki gegužės 19 d. 
Taip pat galite užsakyti AUTO
MOBILIUS. TRANSPAK, 2638 
W. 69th St., Chicago, IL 60629. 
Tel. 312-436-7772.

Arts Club Theater, kuris vei
kia nuo 1983 m., pradeda naują 
sezoną. Ši grupė stato Pabaltijo 
dramaturgų veikalus. Šį kartą 
spektaklis bus lietuvio drama
turgo Kazio Sajos tragikomedija 
“Prophet Jonah”. Dramą vertė 
ir režisuoja Rasa Allan-Kazlas. 
Spektakliai vyks Aušros Vartų 
parapijos salėje, New Yorke, 
NY. Premjera balandžio 24 d., 
penktadienį 8 v.v. Auka $10. Iš 
viso bus 16 spektaklių: balandžio 
25, 26 (3 v. popiet), 29, 30; 
gegužės 1, 7, 8, 9, 10 (3 v.) 14, 
15, 21, 22, 23. Paskutinis spek
taklis gegužės 24. sekmadienį, 3 
vai. popiet. Dėl informacijos 
skambinti: Camille Weidhom 
tel. 718 768-0925; Rasai Allan- 
Kazlas — 212 633-0652.

lauku kito asmens, vyro, kuris 
šiuo metu Washingtone ruošiasi 
savo pareigoms ir mokosi lietu
viškai. (O kodėl gi JAV admini
stracija negalėtų pasielgti kaip 
Kanada — paskirti savo pilietį, 
lietuvių kilmės, toms parei
goms? — Red.)

Klausiamas, kokį geriausią 
įspūdį Rimui padariusi Lietuva, 
lyginant ją su kitais kraštais, ku
riuose jam yra tekę būti JAV di
plomatinėje tarnyboje, jis at
sakė:

— Vienas giliausių įspūdžių 
— tai Lietuvos kultūrinio lygio 
kokybė ir kiekybė.

Esą Vilniuje, kur yra opera, 
baletas, vyksta įvairūs koncertai, 
ir visa tai — aukščiausiame lygy
je. Tokio dalyko jis nebuvo 
matęs kitur. Pagal gyventojų 
skaičių, lyginant su kitomis tau
tomis, kultūrinis gyvenimas čia 
nepaprastai išvystytas. Ir tuo lie
tuviai turėtų didžiuotis.

Keziui samprotaujant, kad gal 
tai įvykę todėl. Jog okupacija ne
leidusi žmonėms reikštis dauge
lyje kitų sričių, kaip politikoje ar 
biznyje. Rimas atsakė:

— Tas tai gali būti, bet talen
tas, talentas, ir tas aukštas lygis 
man tikrai imponuoja.

Rimas šiuo metu Vilniuje gy
vena su žmona Ramune, o jo sū
nūs mokosi Amerikoje, bet vasa
rai jie atvyks į Vilnių ir lankys 
Universitete praktinės kalbos 
kursus, kad patobulintų savo lie
tuvių kalbą.


