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I Savaitės 
Įvykiai

Devyni valdžios ir naftos ben
drovės pareigūnai pasodinti į 
kalėjimą ryšium su balandžio 22 
d. jvykusiu sprogimu Guadala- 
bara mieste, Meksikoje. Tarp 
suimtųjų yra ir miesto meras. 
Paaiškėjo, kad sprogimas, kurio 
metu žuvo apie 200 gyventojų, 
įvykęs dėl vadovų apsileidimo,

PILIETYBES ĮSTATYMO YPATYBES IR NAUJOVES
Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos juridinio patarėjo Š. Adomavičiaus 

paaiškinimas dėl pilietybės atstatymo

kad laiku nepradėję ieškoti 
priežasčių, kai gyventojai jau 
prieš kebas dienas jiems buvo 
pranešę, jog iš kanalizacijos 
vamzdžių atsiduoda gazolinu. 
Sprogimas įvyko iš gazolino atsi
radusioms dujoms požemyje pa
tekus į vyriausybei priklausan
čios naftos kompanijos 
vamzdžius.

Sovietų laivyno ir ledlaužių 
flotilė, varoma atomine energija, 
daugiau kaip trisdešimt metų 
metė savo radioaktyvias liekanas 
į Arktiką. Dabar Norvegija ir Ru- 

—sija, kurios yra didžiausios žuvų 
eksportuotojos visame pasauly
je, pradėjo pasitarimus, kaip iš
vengti radioaktyvios taršos, kad 
nepakenktų žuvims ir nesudary
tų pavojaus žuvininkystei. Pasi
rodo, ir JAV bei Anglija ir 
Prancūzija savo atomines lieka
nas taip pat laidodavo vandeny
nuose, bet tik ne tokiais kiekiais, 
kaip Sovietai.

Michail Gorbačiov su žmona 
Raiša atvyko į Ameriką porai sa
vaičių ir ketina sutelkti bent porą 
milijonų dolerių savo įsteigtam 
konsulaticiniam fondui Rusijoje 
ir jo filialui Amerikoje. Jo 
rėmėjai planuoja tuos pinigus 
suorganizuoti iš honorarų, ku
riuos jis gaus už savo kalbas įvai
riuose amerikiečių klubuose. 
Pereitą pirmadienį jis jau pasakė 
vieną tokią kalbą buvusio prez. 
Reagan Biblitekoje Simi Valley,- 
Califomijoje. Gorbačiovas jau 
susitiko su Reaganais ir planuoja 
dar pasimatyti su prez. Bush, 
Jimmy Carter ir Jungtinių Tautų 
Gen. Sekretorium Boutros-Gha- 
li.Tai pirmasis Gorbačiovo vizi
tas JAV po Sovietų Sąjungos su
byrėjimo.

Lietuvos pilietybės įstatymas 
užsienio lietuvius labai jaudino, 
kai buvo paaiškėję, jog tos pilie
tybės jie netenka, jei nenori at
sisakyti šiuo metu turimos savo 
gyvenamosios šalies pilietybės. 
Dabar reikalai pakrypo gerojon 
pusėn.

Norėdamas užsienio lietuvius 
suraminti, Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Vy
tautas Landsbergis kreipėsi į

Lietuvos Respublikos pilietybę 
ir nuo 1940 m. birželio 15 d. iki 
1990 m. kovo 11d. pasitraukę iš 
Lietuvos ir gyvenantys kitose 
valstybėse, norėdami atstatyti 
Lietuvos Respublikos pilietybę 
nebūtinai turi atsisakyti turimos 
kitos valstybės pilietybės ir per
sikelti nuolat gyventi į Lietuvą. 
Tokią pat teisę atstatyti Lietuvos 
Respublikos pilietybę turi ir nu
rodytų asmenų vaikai, kurie gi-

Lietuvos Respublikos piliečio 
pasai pirmiausia išduodami 
asmenims, sukakusiems 16 metų 
ir pirmą kartą gaunantiems pasą, 
taip pat. buvusiems politiniams 
kaliniams, tremtiniams ir rezi
stencijos dalyviams, bei tiems 
žmonėms, kurie iki 1991 m. 
rugsėjo 17 d. grąžino Vidaus rei
kalų ministerijos pasų tarny
boms turėtus Sovietų Sąjungos 
pasus arba pareiškė atsisakę So- Lietuvos užsienių reikalų ministras Algirdas Saudargas su

juos šiuo pareiškimu:
Mieli Tautiečiai, 

ateina žinių, kad Jus ligi šiol te
bejaudina neaiškumai, nesusi
pratimai ir nuoskaudos dėl mūsų 
naujojo ir po to dar pataisyto Lie
tuvos pilietybės įstatymo.

Noriu pasakyti, kad pagal pa
skutinę šio įstatymo raidę Jums, 
kurie buvote Lietuvos Respubli
kos piliečiai iki 1940 m. birželio 
15 d., reikia tiktai turėti dabar
tinį Lietuvos Respublikos pilie
tybę patvirtinantį dokumentą, 
tai yra gauti mūsų ambasadose, 
konsulatuose arba Vidaus reika
lų ministerijoje Lietuvos Respu
blikos piliečio pažymėjimą arba 
naują Lietuvos Respublikos pi
liečio pasą.

Daugiau ką paaiškinti pa
prašiau mano juridinį patarėją 
Lietuvos Respublikos Aukščiau
siojoje Taryboje.

Pernai gruodžio 10 d. Lietu
vos Respublikos Aukščiausioji 
Taryba priėmė Pilietybės įstaty
mą ir kartu panaikino dar 1989 
m. lapkričio 3 d. senojo šaukimo 
Aukščiausiosios Tarybos priimtą 
tokios pat paskirties teisinį aktą.

Naujasis įstatymas pirmą kartą 
pokario istorijoje sprendžia, kaip 
atstatyti pilietybę lietuvių 
kilmės žmonėms. Ir kartu pasa
kysiu, kad šią procedūrą nustato 
aiškiai ir palankiai.

Taigi norėčiau nuodugniau 
paaiškinti kai kurias Pilietybės 
įstatymo ypatybes ir naujoves. .

Nebūtina atsisakyti 
turimos kitos pilietybės

Šiame akte nustatyta, kad lie
tuvių kilmės asmenys, turėję

mimu neįgijo kitos valstybės pi
lietybės. Sis paaiškinimas skiria
mas, pirmiausia, gyvenantiems 
Vakarų valstybėse.

Tie žmonės, kurie iki 1940 m. 
birželio 15 d. turėjo Lietuvos pi
lietybę, taip pat jų vaikai ir vai
kaičiai, gyvenantys už Lietuvos 
ribų — buvusioje SSSR teritori
joje — yra Lietuvos piliečiai, nes 
buvusi Sovietų Sąjungos pilie
tybė yra niekinė.

Pilietybės atstatymas

Asmenims, kurie atstato Lie
tuvos Respublikos pilietybę, 
Lietuvos Respublikos vidaus rei
kalų ministerija ar diplomatinės 
įstaigos turi išduoti Lietuvos Re
spublikos piliečių pasus. Tačiau 
kol nėra pagaminta reikiamo kie
kio Lietuvos Respublikos pasų, 
šiems asmenims išduodami Lie
tuvos Respublikos pažymėjimai, 
kurie galioja iki 1993 m. liepos 
1 dienos. Šis dokumentas bus 
prielaida Lietuvos Respublikos 
piliečiams išduoti naujuosius pa
sus. Tačiau laukti ilgai nereikės, 
nes pirmieji pasai jau išduodami.

Kaip ir numatyta įstatymo,

vietų Sąjungos paso.

Taisyklės dėl pažymėjimų 
gyvenantiesiems užsienyje
Šių metų balandžio pradžioje 

Užsienio reikalų ir Vidaus reika
lų ministrai patvirtino ir taisyk
les, kuriose išdėstyta, kaip bus 
išduodami Lietuvos Respublikos 
piliečio pažymėjimai gyvenan
tiesiems užsienio valstybėse.

Kur kreiptis
Mano paaiškinime nurodyti 

lietuvių kilmės asmenys, norė
dami gauti Lietuvos Respublikos 
piliečio pažymėjimą, gali kreip
tis tiesiog į Lietuvos ministeriją 
ar į Lietuvos Respublikos diplo
matines (konsulines) įstaigas 
užsienyje. (Pav.: į Ambasadą 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
Ambasadą Prancūzijos Respu
blikoje, Ambasadą Belgijos Ka
ralystėje, Ambasadą Vokietijos 
Federacinėje Respublikoje, 
Garbės Konsulą Australijoje, 
Garbės Generalinį Konsulą Ka
nadoje ir kt.)

Jungtinių Tautų apsaugos pareigūnu Gudmundur ’A Sir 
gurdsson, iškėlusiu Lietuvos trispalvę pernai rugsėjo 17 d. 
Nuotr. S. Narkėliūnaitės

VYRAS, IŠKĖLĘS LIETUVOS 
TRISPALVĘ JUNGTINĖSE TAUTOSE

KĘSTUTIS K. MIKLAS 
“Darbininko”akredituotas 

korespondentas Jungtinėse Tautose

1991 m. rugsėjo 17-oji visiems 
lietuviams yra svarbi ir nepami
rštama diena. Tą dieną Lietuva 
buvo priimta į JT, ir tos pačios 
dienos vakare ten buvo iškelta 
Lietuvos trispalvė.

Tiems, kuriems teko iš arčiau 
stebėti ir pergyventi šį istorinį 
įvykį, buvo kažkas nepaprasto. 
Ne vienam tada širdį suspaudė 
ir daugeliui net ir džiaugsmo aša
ra ištryško, sulaukus to džiaug
smingo momento, kad pagaliau 
Lietuva tapo pilnateisiu Jungti
nių Tautų nariu ir kad jos tri
spalvė nuolatos plevėsuos tarp 
JT vėliavų.

J Jungtines Tautas naujai 
priimtų kraštų vėliavos visad yra

iškeliamos tuojau po Genera
linės Asamblėjos posėdžio, pri
ėmus tuos kraštus į šią tarptau
tinę organizaciją. Toms vėlia
voms iškelti yra speciali JT ap
saugos pareigūnų tarnyba. Į ją 
pateko ir islandietis Gudmundur 
’A Sigurdsson, prašydamas, kad 
jam būtų leista iškelti Lietuvos 
vėliavą.

Visi tada džiaugėmės, kai kilo 
mūsų trispalvė, bet neatkreipė
me dėmesio į tą vyrą, kuris tokiu 
pat džiaugsmu ją kėlė. Tasai 
islandietis buvo vienas iš pirmų
jų tuoj po iškilmių, priėjęs prie 
AT pirmininko Vytauto Lands
bergio ir prie užsienio reikalų 
ministro Algirdo Saudargo pa
sveikinti juos ir tuo pačiu pasisa
kyti, koks jis laimingas, turėjęs 
garbę iškelti Lietuvos vėliavą.

Gudmundur ’A Sigurdsson 
yra islandietis, gimęs 1938 m.

PRANCŪZIJOS PREZIDENTAS 
LANKYSIS LIETUVOJE

Prancūzijos respublikos prezi
dentas Francois Mitterrand 
gegužės mėnesio viduryje oficia
liai lankysis Lietuvoje, ta proga 
pasirašys Prancūzijos ir Lietuvos 
draugystės ir bendradarbiavimo 
sutartį.

Apie tai pranešė Prancūzijos 
prezidentūra — Eliziejaus 
rūmai po prezidento Mitterrand 
susitikimo Paryžiuje su Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninku Vytautu Landsbergiu.

Daugiau kaip valandą už
trukusiame susitikime buvo pa
liesti įvairūs Lietuvai rūpimi 
klausimai, apsvarstytos gali
mybės išplėsti lietuvių ir 
prancūzų bendradarbiavimą 
įvairiose gyvenimo srityse.

Pirmininkas Landsbergis dar 
kartą išreiškė rimtą Lietuvos su
sirūpinimą dėl Rusijos delsimo 
išvesti iš Lietuvos buvusią sovie
tų kariuomenę, iškėlė Lietuvos 
patiriamus sunkumus apsirūpin
ti reikalingomis žaliavomis, pa
reiškė Lietuvos nerimą dėl to, 
kad naftos aprūpinime Lietuva

tebepriklauso nuo Rusijos, 
kvietė Prancūziją padėti Lietu
vai apsirūpinti žaliavomis. i

Balandžio 23 d. prezidentas 
Mitterand ir pirmininkas Land
sbergis pasirašė susitarimą, ku
riuo Prancūzijos vyriausybė ap
draudžia Lietuvoje investuoja
mus kapitalus.

Vytautas Landsbęrgis Pary
žiuje pasimatė ir tarėsi su 
Prancūzijos užsienio reikalų mi
nistru Jacųues Lang, susitiko su 
kai kuriais parlamentarais.

Landsbergis buvo atvykęs į 
Paryžių dalyvauti tarptautinia
me forume Rytų ir Vakarų santy
kių klausimais, tema: “Kur eina 
Rytai”.

Kalbėdamas forume, kaip pra
nešė spaudos agentūros, Land
sbergis išreiškė tam tikrą su
sirūpinimą galimu Rusijos vaid
meniu ateities Rytų Europoje. 
Aukščiausiosios Tarybos pirmi
ninkas balandžio 23 d. vėlyvą va
karą iš Paryžiaus išskrido atgal į 
Lietuvą.

(nukelta į 2 psl.)

Lietuvos kariuomenė žengia parade 1992 m. kovo 11d. Vilniuje. Nuotr. Viktoro Kapočiaus

lapkričio 2 d., Reykjaviko mie
ste, Islandijos sostinėje, kada 
Islandija buvo Danijos kon
trolėje. Baigęs vidurinį mokslą, 
pasirinko policijos tarnybą. Tar
naujant Islandijos užsienio rei
kalų ministerijos apsaugos sky
riuje, jam buvo pasiūlyta vykti į 
New Yorką panašiam darbui 
Jungtinėse Tautose. Ir taip nuo 
1969 metų iki šiol jis čia.

Užklaustas, kodėl jis taip 
norėjęs iškelti Lietuvos vėliavą, 
atsakė, kad jis geriausiai pažįstąs 
Lietuvą, jos istoriją,apie ją buvo 
plačiai dėstoma visose Islandijos 
mokyklose. Apie Lietuvos didin
gą praeitį ir apie jos kančias So
vietų priespaudoje visi puikiai 
žinojo, labai atjautė, prisiminda
mi Islandijos padėtį, kai ji per 
šimtmečius buvo Danijos valdo
ma ir kentėjo, kai už bet kokį 
politinį pasireiškimą, reikalau-
jant visiškos nepriklausomybės, 
buvo taikomos griežtos 
bausmės.

BALTIJOS AMBASADORIAI KREIPIASI J JUNGTINES TAUTAS
— Prašo pasiųsti karinius inspektorius į buvusios SSSR armijos bazes —

Nuolatinė Lietuvos Misija 
Jungtinėse Tautose pranešė, kad 
balandžio 30 d. Lietuvos amba
sadorius JT-ose painformavo 
Saugumo Tarybą apie naujų ka
rinių dalinių įvedimą į Lietuvos 
teritoriją oro keliais.

Ambasadorius Anicetas Simu
tis Saugumo Tarybos pirminin
kui S. G. Cbigwedere raštu pra
nešė, kad neteisėtai dislokuotų 
Rusijos Federacijos karinių dali
nių vadovybė vykdo papildymą 
į karines dalis Lietuvos teritori
joje transportiniais lėktuvais ir 
malūnsparniais.

Siekiant šį klausimą išsiaiškin
ti diplomatinėmis priemonėmis,

Lietuvos Užsienio reikalų mini
sterija balandžio 23 d. išsiuntė 
notą Rusijos Užsienio reikalų 
ministerijai. Bet vietoj atsaky
mo, suaktyvėjo transportinių 
lėktuvų skraidymai. Neteisėti 
karinių dalių papildymai atvyko 
į Kazlų Rūdos ir Kėdainių ae
rouostus. Reaguodama į šiuos 
veiksmus, Lietuva uždraudė 
svetimos kariuomenės malūn
sparnių skraidymus virš Lietu
vos teritorijos, aiškino amb. Si
mutis laiške Saugumo Tarybos 
pirmininkui.

“Šie suaktyvinti Lietuvos su
verenumo pažeidimai paliečia 
dar didesnę problemą, kuri stovi

Lietuvai prieš akis, būtent, grei
tas buvusios Sovietų Sąjungos 
dalinių išvedimas ir karinių ba
zių panaikinimas. Rusija vengia 
nustatyti kariuomenės išvedimo 
laiką su Lietuvos valdžia”, rašo 
ambasadorius.

Jis toliau dėsto, kad Lietuvos 
atstovams yra užkirstas kelias į 
Rusijos kontroliuojamas karines 
bazes, todėl maloniai prašome 
Jungtinių Tautų pagalbos prilai
kyti tolesnį įtampos didėjimą ir 
nestabilumą mūsų regione. Mes 
mielai Baltijos valstybėse pritin
tumėme Jungtinių Tautų, dele-

(nukelta į 2 psl.)

Islandiečiai yra norvegų kil
mės žmonės. Atradę Islandijos 
salą, pradėjo ją kolonizuoti de
vinto šimtmečio antroje pusėje. 
Dalis kolonistų buvo ir iš norve
gų kolonijų Britų salose, tokiu 
būdu Islandija gavo ir keltų 
kilmės žmonių.

Iš pradžių centralizuotos val
džios ten nebuvo. Kraštą valdė 
39 didikai, kurie nuolat tarp 
savęs pešėsi. Tuo pasinaudojo 
norvegai, kurie 1262 m. perėmė 
salos valdžią į savo rankas. Nor
vegijai susilpnėjus ir patekus 
Danijos kontrolėn, 1483 m. po 
Kalmaro unijos Islandija pereiha 
danų žinion. 1494-1495 m. 
užėjęs maras, didikų savivaliavi
mas, vėliau 1783 m. Lakio vulka
no išsiveržimas nualino kraštą

(nukelta į 2 psl.)



Vaizdas iš iškilmių prie Jungtinių Tautų Generalinės Assamblėjos, kai 1991 m. rugsėjo 
17 d. pirmą sykį buvo pakeltos Baltijos valstybių vėliavos. Viduryje: Lietuvos Aukščiau
siosios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis ir Lietuvos ambasadorius JT Anice
tas Simutis. Nuotr. S. Narkėliūnaitės

BALTIJOS AMBASADORIAI KREIPIASI Į JUNGTINES TAUTAS
— Prašo pasiųsti karinius inspektorius j buvusios SSSR armijos bazes—

PILIETYBĖS ĮSTATYMO YPATYBĖS IR NAUJOVĖS

(atkelta iš 1 psl.)

Kokių reikia įrodymų
Kokių dokumentų reikėtų 

Lietuvos Respublikos pilietybei 
atstatyti? Pirmiausia, aišku, rei
kia pateikti Lietuvos Respubli
kos vidaus reikalų ministerijai ar 
Lietuvos Respublikos diploma
tinėms įstaigoms užsienyje raš
tišką pareiškimą. Prie pareiški
mo pridedami dokumentai (arba 
jų kopijos), patvirtinantys 
asmens tapatybę, tautybę, turi
mą kitos valstybės pilietybę, taip 
pat asmens gyvenamąją vietą (ši
tie duomenys gali atsispindėti ir 
viename dokumente), trys 2,5 x 
3,5 cm dydžio foto-nuotraukos.

Asmuo, gaudamas Lietuvos 
Respublikos piliečio pažymėji
mą, turi pasirašyti pasižadėjimą 
laikytis Lietuvos Respublikos 
įstatymų, gerbti savo valstybės 
nepriklausomybę ir jos teritorinį 
vientisumą. Taip, beje, 
pasižadėjo ir Lietuvos gyvento
jai.

Pilietybės išsaugojimas 
ir pažymėjimai

Naujasis Pilietybės įstatymas 

VYRAS, IŠKELĘSLIETUVOS 
TRISPALVĘ JUNGTINĖSE TAUTOSE 
(atkelta iš 1 psl.)

tiek, kad nuo apnuodytos žolės 
iškrito gyvuliai ir badu išmirė 
penktadalis gyventojų.

Islandiečiai visad troško būti 
laisvi. Jų aktyvi kova išsivaduoti 
iš Danijos jungo prasidėjo 1830 
m. Jai vadovavo istorikas Jon Si- 
gurdsson, tolimas giminaitis, 
vienas iš prosenuolių to pa
reigūno, kuris iškėlė mūsų tri
spalvę Jungtinėse Tautose.

Kova tęsėsi iki 1874 m., kada 
Islandijai buvo suteikta konstitu
cija, pagal kurią ji įgavo įstatymų 
leidžiamą galią. 1918 m. su Da
nija pasirašyta sutartis, pagal ku
rią Islandija tapo laisva ir suvere
ninė valstybė asmeninėje unijo
je su Danija.

Prasidėjo Antrasis Pasaulinis 
karas. Vokiečiams okupavus Da
niją, Islandija perėmė visą užsie
nio reprezentaciją į savo rankas 
ir pasisakė esanti neutrali šiame 
kare. Dėl užimtos pozicijos ji 
prarado teisę pasirašyti Jungti
nių Tautų sukūrimo čarterį ir pa
tekti į šios organizacijos įkūrėjų 
sąrašą. 1941 m. jos seimas nutarė 
panaikinti asmeninę uniją su Da
nija, 1944 m. birželio 17 d., po 
referendumo Islandija pasi
skelbė nepriklausoma respubli
ka, ir, pagaliau, 1946 m. lapk
ričio 19 d. buvo priimta į Jungti
nes Tautas.

Karo metu, tuojau po Danijos 
okupacijos, kraštą okupavo an
glų kariniai daliniai, o vėliau, 

numato ir neterminuotą teisės į 
Lietuvos pilietybę išsaugojimą.

Ši teisė išsaugojama asme
nims, turėjusiems Lietuvos Re
spublikos pilietybę iki 1940 m. 
birželio 15 d. ir gyvenantiems 
kitose valstybėse, jei šie asme
nys nėra repatrijavę iš Lietuvos; 
asmenų, turėjusių Lietuvos Re
spublikos pilietybę iki 1940 m. 
birželio 15 d., vaikams, kurie 
gimė Lietuvoje, ar pabėgėlių 
stovyklose, tačiau gyvena kitose 
valstybėse; taip pat kitiems lie
tuvių kilmės asmenims, gyve
nantiems užsienio valstybėse.

Tokiai teisei patvirtinti išduo
damas dokumentas — Teisės į 
Lietuvos Respublikos pilietybę 
išsaugojimo pažymėjimas.

tokį

Pažymėjimų gavimo 
procedūra

Norintieji gauti 
pažymėjimą turi pateikti prašy
mą Lietuvos Respublikos diplo
matinėms (konsulinėms) įstai
goms arba Vidaus reikalų mini
sterijai (Adresas: 2009 Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų mi-

1941 m. vasarą, krašto saugumą 
perėmė JAV kariniai daliniai. 
1949 mr Islandija, nors pati ir 
neturėdama kariuomenės, prisi
jungė prie Atlanto pakto. Ir iki 
šiol Islandija yra aktyvi Europos 
gyvenime, ryškiai palaikanti 
skriaudžiamų tautų kovą už 
laisvę ir nepriklausomybę.

Lietuviai niekad neturėtų pa
miršti, kad Islandija, nekreipda
ma dėmesio į sovietinius grasini
mus, pati pirmoji pripažino Lie
tuvos atstatytą nepriklauso
mybę.

Būrys džiaugsmingai nusiteikusių New Yorko lietuvių, dalyvavusių istoriniame įvykyje, 
kai 1991 m. rugsėjo 17 d. prie JT Generalinės Asamblėjos rūmų buvo iškelta Lietuvos 
trispalvė. Tarp jų: Lietuvos amb. VVashingtone Stasys Lozoraitis ir Lietuvos amb. 
Jungtinėse Tautose Anicetas Simutis su žmona. Nuotr. S. Narkėliūnaitės
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nisterija. Vivulskio 4a, Vilnius).
Jeigu kas turi išsaugojęs Lie

tuvos Respublikos vidaus ar 
užsienio pasus, gimimo liudiji
mus, archyvų ar kitus dokumen
tus, patvirtinančius šiuos asme
nis turėjus Lietuvos Respublikos 
pilietybę, tai tokių dokumentų. 
kopijas reikėtų pridėti prie 
prašymo.

Prašymus dėl nurodytų pažy
mėjimų išdavimo nagrinėja ir 
sprendžia Vidaus reikalų minis
terija, o dokumentus išduoda 
šios ministerijos pasų valdyba 
arba Lietuvos Respublikos dip
lomatinės (konsulinės) įstaigos.

Galima be vizų lankyti 
ir gyventi Lietuvoje

Šie asmenys su savo šeimos 
nariais !>ct kada be vizų gali 
aplankyti savo Tėvynę Lietuvą, . 
savo tėvų ar protėvių gimtinę, o 
gal apsidairius ir apsigyventi.

Jau daug kas teiraujasi ir dėl 
Lietuvos piliečių dalyvavimo re
ferendume dėl Lietuvos Respu
blikos Prezidento institucijos 
atkūrimo, kuris įvyks š. m. 
gegužės 23 d. Užsienyje .gyve
nantiems Lietuvos piliečiams 
bus taip pat sudarytos sąlygos 
pareikšti savo nuomonę šiame 
referendume. Juk pagal Refe
rendumo įstatymą jame turi 
teisę dalyvauti Lietuvos Respu
blikos piliečiai, sukakę 18 metų, 
t. y. visi, kurie tuo metu turės 
Lietuvos Respublikos pilietybę 
patvirtinantį dokumentą.

Tad siūlytume kreiptis į Lie
tuvos Respublikos diplomatines 
(konsulines) įstaigas užsienyje 
arba į Vidaus reikalų ministeriją 
ir tokį dokumentą įsigyti. Lietu
vos Respublikos piliečio pažy
mėjimai jau išsiųsti visoms Lie
tuvos Respublikos diploma
tinėms (konsulinėms) įstaigoms.

(atkelta iŠ 1 psl.)

gaciją, kuri inspektuotų Rusijos 
kontroliuojamas bazes, į kurias 
Lietuvos atstovams uždrausta 
įeiti”.

Tuo tarpu Latvijos ambasa
dorius Aivars Baumanis per
spėjo Saugumo Tarybos pirmi
ninką, kad Rusijos laivyno darbi
ninkai su libiečių darbo brigada 
remontuoja povandeninį laivą 
Libijai Boldarajoje, Latvijoje ir, 
kad tai pažeidžia Saugumo Tary
bos sankcijas prieš Libiją.

Į Latvijos Užsienio reikalų mi
nisterijos balandžio 22 d. notą 
šiuo reikalu Rusija dar neatsi
liepė, aiškino Latvijos Misijos 
JT-ose pareiškimas. Latvijos Mi
sija dar pareiškė, kad šis atvejis 
liudija sunkumus, kuriuos suda
ro neteisėtai dislokuoti buvusios 
Sovietų Sąjungois kariniai dali
niai Respublikoje. Maskva nese
niai pasiūlė išvesti karinius dali
nius per 5 metus,tačiau “užtruko
tik tris mėnesius išvesti 100,000 
kareivių iš Afganistano. Todėl, 
Latvijos valdžia nepriima šio 5 
metų plano”.

Latvijos pareiškime toliau 
dėstoma, kad Latvijos atstovams 
neleidžiama inspektuoti Rusijos 
kontroliuojamų karinių bazių, 
todėl “mes kviečiame Jungtines 
Tautas siųsti delegaciją į Latviją, 
Estiją ir Lietuvą” padaryti in
spekciją. “Galimas dalykas, kad 
ir kita Rusijos karinė technika

EINANT PRIE

SAVŲ PINIGŲ

JVEDIMO

Užsienio spaudos agentūros 
informuoja, kad Lietuvos;.vy
riausybė, atsižvelgdama į Tarp
tautinio valiutos fondo pasiūly
mus, numato jau šių metų antro
je pusėje įvesti savą valstybinę 
valiutą — litą. Tai patvirtinęs 
ministras pirmininkas Vagnorius 
Tarptautinio valiutos fondo di
rektoriui pasiųstame laiške.

Premjeras pranešęs, kad Vil
niuje sudaryta vyriausybinė ko
misija, kuriai pavesta nustatyti 
reikiamas priemones krašto eko
nomikos stabilizavimui, pasire
miant savos valstybinės valiutos 
įvedimu. Ekonomikos stabiliza
vimo programa bus rengiama, 
bendradarbiaujant su Tarptauti
nio valiutos fondo ekspertais.

Spaudos agentūros atkreipia 
dėmesį į tai, kad savos valsty
binės valiutos įvedimas padėtų 
Lietuvai išspręsti dabar juntamą 
grynų pinigų stoką, mat centri
nis bankas Maskvoje Lietuvai 
netiekia pakankamai grynų pini
gų. Dėl to kartais valstybės tar
nautojam negali būti laiku išmo
kamas atlyginimas. 

skiriama pardavimui Libijai”, 
spėlioja Latvijos Misija.

Estijos ambasadorius Emst 
Jaakson trumpu laišku Saugumo 
Tarybai taip pat išreiškė su
sirūpinimą dėl neteisėtai dislo
kuotų karinių pajėgų Estijoje ir 
dėl to, kad Estijos atstovų nepri
leidžia prie Rusijos bazių Estijos 

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja tisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West-StrSlmslxiry, Conn. 
06070. Tel. 203 651-0261.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

pisolipo
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TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA -
— GAUSI PARODŲ SALE

KVECAS 
JONAS

19 33 + 197 6

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie FOrest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2^44.

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

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Čorey Ave.,St. Petersburg Beach, Fla., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD W00DLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707.813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th Sf., S. St. Petersburg, Ra. 33707. 813 345- 
- 9393.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89-11 Jamalca Avė., Wpodhaven, 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/3ėrden Tavern. 
•11883 Madison St., Ridgewood, N.Y. 11227. Telef. 821 -8440. Salė vestu
vėms Ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuvinlai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllver Bell BakhigCo. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėm; bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carorve, 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, fi.Y. 11364. Tel. 718 229-9134 arba 718 428 - 
4552. FAX 718 769 - 3302.

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Park Place, Room.905, Nęw York, N.Y. 10007. Tel. 212 
349 - 7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavimas, testa
mentai, išnuomavimai, kondomlnljumų reikalai. Turi leidimą prak
tikuoti New Yorko valstijoje.

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

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

teritorijoje. ‘Todėl mes parem- 
sime bet kokius (JT) veiksmus, 
įskaitant delegacijos siuntimą į 
Estiją, kurie padėtų mums Ge
neralinį sekretorių užtikrinti, 
kad Saugumo Tarybos rezoliuci
ja Nr. 748 (dėl Libijos sankcijų) 
nėra pažeidžiama”, baigė amb. 
Jaakson.
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Didžioji namų saugotoja
Motinos dienos proga pasako

ma ir prirašoma daug gražių 
žodžių, supinama kilniausių 
minčių vainikų. '''Bet ir to per 
maža išreikšti meilę ir pagarbą 
motinai. Visi esame pajutę di
delę motinos meilę ir už meilę 
norime atsakyti dar didesne mei
le.

Visų tautų motinos yra pa
našios — jos rūpinasi šeima, na
mais, kad ten būtų jauku ir pilna 
meilės. Vėliau tie namų prisimi
nimai vaikus lydi per visą jų gy
venimą.

Lietuvės motinos kelias istori
jos tėkmėje buvo sudėtingas ir 
audringas. Iš lietuvės motinos 
buvo pareikalauta daug aukos ir 
meilės, ir kančios. Ji turėjo ap
sispręsti, ar išspinduliuoti iš lie
tuvių tautos ir žūti savo tautai, 
ar. pasilikti savo tautoje ir ištiki
mai saugoti lietuvišką žodį, ug
dyti lietuvišką šeimą.

Senosios Lietuvos galybės lai
kuose pirmiausia surandame Bi
rutę, tauraus Lietuvos kuni
gaikščio ir valdovo Kęstučio 
žmoną. Ji buvo vaidilutė, šven
tos ugnies saugotoja. Ir tapusi 
Kęstučio žmona, liko tokia pati 
— ji saugojo savo šeimą, išugdė 
tvirtus lietuviškus pradus, 
ryžtingumą. Jos sūnus buvo Vy- 
ždūtas Didysis, politikas, .valsty- 
bmirikas, karžygis ir naujos tvir
tos Lietuvos statytojas. Birutė 
pasiliko ir toliau lyg vaidilutė — 
stovėjusi nuošalyje ir spindulia
vusi savo meile.

Panaši buvo ir Vytauto Di
džiojo žmona Ona, lietuvė — 
tvirta, valinga, dalyvavusi Vy
tauto žygiuose, supratusi savo 
vaidmenį ir buvusi kilni, spindu
liuojanti senosios Lietuvos moti
na.. \

Vėliau, kai Lietuvoje didesnė 
bajorijos dalis sulenkėjo, išėjo iš 
lietuviškos bendruomenės, ir

tada buvo didelių ir gražių moti
nos pavyzdžių.

Bajorijai daugumoje pasirin
kus lenkišką kultūrą, lietuviškas 
liko tik kaimas. Tačiau kaimą 
gaubė negandos, baudžiavos ir 
vargo metai. Sunki socialinė 
padėtis ir baudžiava slėgė visą 
lietuvišką liaudį, bet ta liaudis 
nepasimetė — išsaugojo lietu
višką žodį, išsaugojo aukštą do
rovės supratimą ir išugdė didelį 
religingumą.

Lietuvių tauta nemokyta ir 
tamsi įžengė į devynioliktą 
amžių, bet ji buvo tvirta savo 
dvasia, savo ištikimybe lietuvy
bei ir religijai. Tokia tauta ir 
atlaikė Kražių skerdynes, sun
kius knygnešių laikus, trėmimą 
į Sibirą. Tik per motinos meilę 
lietuviškam žodžiui tauta pri
sikėlė naujam gyvenimui ir, su
pratusi savo paskirtį, įžengė į 
dvidešimtą amžių.
, Tada lietuvė motina jau daly
vauja visame lietuviškame gyve
nime. Ji pati mokosi, vaikus 
moko ir saugo savo šeimą.

Čia prisimena Vaižganto “Pra
giedruliuose” aprašytoji motina 
aukštaitė, kuri anksti kelias, gie
da ir meldžiasi, bučiuoja žemę, 
nes ji yra šventa. Ji triūsia, kad 
visa aplinka būtų geresnė, di
desnė, šventesnė. Tokia tai- mo
tina ir atėjo iki nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo. Ir tos ne
priklausomybės atstatyme ir jos 
tvirtinime lietuvė motina daly
vauja kartu su visais kitais 
didžiaisiais Lietuvos statytojais.

Sunkiausi laikai lietuvei moti
nai atėjo, kai užgriuvo sovietinės 
okupacijos. Tai žiauriausi Lietu
vos istorijos laikai. Tai baisiausi 
tautos naikinimo laikai. Ir kiek 
tada teko iškentėti lietuvei moti
nai! Bet ji grįžo iš Sibiro, iš vargo 
ir negandų, ir su užsidegimu vėl 
stato sugriautus namus, vėl su

Brangūs Tautiečiai,
dėkoju Jums už rūpestį naš

laičių. globos reikalais Lietuvoje. 
Mūsų Draugijos ir Pagalbos 
Fondo tikslas yra tėviškės namų 
kūrimas beglobiams vaikams. 
Darbas vyksta gana pamažu, nes 
dabartinėmis Lietuvos sąlygo
mis jį pagreitinti neįmanoma. 
Džiaugiamės, kad, nepaisant 
daugybės kliūčių, jau matyti 
konkretūs rezultatai:

Nuo vasario 18 d. Vilniuje esa
me apgyvendinę SOS-Kinder- 
dorf International atstovą, kuris 
čia rūpinsis Vaikų kaimo pastaty
mu. Jau yra parinktas žemės 
sklypas Pavilnyje. Yra parinkti 
du architektai, kurie dirba prie 
kaimo projektavimo. Neseniai 
mus aplankė vokietis architektas 
iš tarptautinės SOS-Kinderdorf

MOTINAI

Tu lyg tas medis — 
Nebaisios audros, 
Kai Tave apkabinu. 
Tu kaip tas medis — 
Šešėlis, kai karšta, 
Ir šilumą teiki, 
Kai man jos trūksta.

Tu lyg tas medis — 
Balta skraiste gaubies 
Pavasarį, o rankos 
Svyra rudeni — 
Juk Tu pavargus. 
Tačiau tyrumas ir 
Tvirtumas dvasios...

Glaudžiuos prie 
Tavo kūno, — 
Tu paprasta ir 
Tuo didinga. 
Tu kaip tas medis — 
Žiedų karūnose ar 
Pilkume šakų — žavinga...

A.J.

meile stato naują Lietuvą.
Apie šią didvyrę lietuvę moti

ną dar bus prirašyta daug knygų, 
pastatyta paminklų, kad ji visada 
būtų mum didžiuoju pavyzdžiu, 
kaip reikia saugoti savo šeimą, 
savo lietuviškus namus. Tik išti
kimybė ir meilė šeimą padaro di
delę, galingą ir nežūstančią isto
rijos verpetuose.

Šią motinos dieną sveikiname 
lietuves motinas, didžiuojamės 
jų dideliu istoriniu įnašu į lietu
vių tautos buitį, dėkojame, kad 
jos sugebėjo ateinančiom kartom 
įdiegti aukštos dorovės suprati
mą, meilę Lietuvai, lietuviškam 
žodžiui. Tai tikrai' didžiosios 
namų saugotojos.

KURIAME NAMUS BEGLOBIAMS VAIKAMS
----------------------Laiškas užsienio lietuviams-----------------------

organizacijos centro. Jis susi
pažino su mūsų pasiūlymais ir 
davė atitinkamus nurodymus dėl 
projektavimo darbų.

Tarptautinės organizacijos at
stovas švedas Tom Malvet, ku
ris, gyvendamas Vilniuje, rūpin
sis vaikų kaimų kūrimu taip pat 
Latvijoje ir Estijoje, mano, kad 
projektavimo ir kiti parengia
mieji darbai bus galutinai 
užbaigti spalio mėnesį. Dar 
prieš žiemą bus galima pradėti 
kaimo statybą.

Ieškome geros statybinės įmo
nės, kuri pirmiausia apskaičiuo

PAVASARIS LIETUVOJE
Supumpuravo karklai 
tėvynės pakeliuos, 
—tuoj visa mūsų žemė 
atbus, žydės, žaliuos.

Ten kėlės iš vergijos 
žieduota ir laisva, 
mūs mylima tėvynė, 
mus žemė Lietuva.

Nuotrauka ir eilėraštis Romualdo Kisieliaus

tų, kokias statybines medžiagas 
reikės importuoti iš užsienio: 
Vokietijos, Švedijos. Viską fi
nansuoti yra įsipareigojusi tarp
tautinė organizacija, kuri jau 
renka aukas Švedijoje.

Kaimo statybos darbai užtruks 
apie pusantrų metų. Bus pasta
tyta apie 20 namų: 15 našlaičių 
šeimoms, svečių namas ir kit. Ši
tas našlaičių kaimas galės sutal
pinti apie 120 vaikų. Kaimo pa
statymas bus tik pasirengimas 
tikrajam darbui: našlaičių augi
nimui ir auklėjimui. Jau planuo
jame motinų parinkimo ir paren

gimo akciją, ieškome tinkamų 
asmenų kitoms auklėjimo ir ad
ministravimo pareigoms.

Kadangi tarptautinė organiza
cija Lietuvai tuo tarpu galės pa
statyti tiktai vieną vaikų kaimą, 
kitais beglobiais vaikais turime 
rūpintis savo jėgomis. Tam tiks
lui esame įsteigę Pagalbos Fon
dą “Vaiko Tėviškės Namai”.'Pa
skatinti jautraus tautiečių atsilie
pimo ir paramos iš Kanados, 
JAV, Australijos, panašią naš
laičių globos programą ryžtamės 
išplėsti visoje Lietuvoje.

Prieš keletą dienų pasirašėme 
sutartį su Marijampolės rajono 
architektais, kurie yra įgalioti 
vaikų gyvenvietės projektą pa
rengti šalia Marijampolės. Pa
rengiamieji projektavimo darbai 
jau buvo vykdomi nuo gruodžio 
pradžios. Iš keturių eskizinių 
pasiūlymų parinktas vienas, ku
ris,atrodo, geriausiai atitinka to
kios institucijos poreikius. Su
tartimi Marijampolės architektų 
grupė yra įsipareigojusi iki 
birželio mėnesio atlikti gyven
vietės detalaus išplanavimo, 
vandentiekio ir kanalizacijos 
tinklų, valymo įrengimų, van
denvietės, elektros ir apšvietimo 
tinklų, telefonizacijos ir gatvių 
įrengimo projektus, suprojek
tuoti tris individualius gyvena
mus šeimos namus, individualų 
tetų namą, individualų gyven
vietės seniūno (direktoriaus) 
namą ir pritaikyti juos statybai 
pagal išplanavimo projektą.

Šio projektavimo darbų kaina 
yra 350,000 tūkstančių rublių. 
Kainoms sparčiai kylant, žino
ma, turės pakilti ir šių darbų kai
na, bet manoma, kad ji neviršys 
400 tūkstančių rublių (Tai yra 
apie 4000. — dolerių ).
Tikimės, kad bent dalį sios su
mos galėsime surinkti Lietuvoje: 
paramą yra pažadėjusios Mari
jampolės rajono ir miesto 
valdžios, kai kurios ministerijos, 
kai kurie pramonininkai ir pavie
niai asmens.

Užsienio rėmėjų suaukotas 
lėšas mums rūpi išsaugoti kapita
linei statybai, kuri Marijampolės 
gyvenvietėje prasidės jau vasarą 
(liepos ar rugpjūčio). Tikimės, 
kad ši gyvenvietė galės išaugti 
kiek anksčiau jiegu Vilniaus SOS 
Vaikų kaimas, nes čia labai gera-

(nukelta į 4 psl.)

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS
NEGRĮŽTA ARKLIU

m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje

ANTANAS RUBŠYS
Manhattan College O

Tiesa, papėdėje laiptų, 
kuriais pasiekiami vartai į agorą 
iš Lechajumo kelio, buvo aptik
tas didžiulis tašytas akmuo, ka
daise tarnavęs kaip durų sąrama, 
su dalimi graikiško įrašo “Žydų 
sinagoga” — “(syna) GOGE 
EBR[aionJ”. įrašas iškaltas 
nerūpestingai, tik septynios 
raidės tėra išskaitomos, nes sąra
mai trūksta abiejų šonų. Spėlio
jama, kad šis įrašas ir sinagoga, 
kurią jis ženklino, nėra iš Apaš
talo amžiaus.
? Be to, buvo aptikta teatro 
griuvėsiuose kolonos galvą su iš
kaltomis trimis menoromis — 
septyniašakėmis žvakidėmis. 
Bet ir šį radinį archeologai pri- 
skirih vėlesniam zlaikotarpiui. 
Nūdien abu radiniai yra Korinto 
muziejuje. O kur ta sinagoga 
buvo, taip ir nežinome.
’ Apaštalas Paulius laimėjo nuk
ryžiuotajam Kristui Stepono šei
mą. Steponas buvo žydų konver
titas. Apaštalas jo šeimą vadina

“Achajos pirmatikiais”. (1 Kor 
16, 15). Stepono šeimą sekė du 
kiti garbingi vyrai — Fortūnatas 
ir Achaikas (žr. 1 Kor 16, 17). Jis 
laimėjo Kristui ir romėnų nau- 
jasėdijos narį Titą Justą. Bet 
Apaštalo nukryžiuoto Mesijo 
skelbimas ir sėkmė sukėlė žydų 

Apaštalo Pauliaus laikų Korinto griuvėsiai. Fone Akrokorinto 
kalnas su Afroditės šventykla. Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

bendruomenės nepasitenkini
mą.

Turtingi žydų pirkliai ir ben
druomenės šulai didžiavosi savo 
tauta ir Mesijo laukimu. Apašta
las Paulius, jų galvosena, buvo 
išsišokėlis, nes, skelbdamas Me
siją, mirusį ant kryžiaus gėdinga 
nusikaltėlio mirtimi, dergė 
tūkstantmetinę žydų Mesijo viltį 
ir sėjo nesantaiką savo tautiečių
tarpe.

Vieną šabą sinagogoje kilo tik
ra audra. Lukas Apaštalų dar
buose rašo: “Jiems nesiliaujant 
prieštarauti ir piktžodžiauti, 
(Paulius) nusipurtė drabužius ir 
tarė: “Jūsų kraujas tekrinta ant 
jūsų galvų! Aš nekaltas ir nuo šiol 
eisiu pas pagonis’. Ir, pasi

traukęs iš ten, persikėlė į vieno 
dievobaimingo vyro, vardu Tito 
Justo, namus, buvusius šalia si
nagogos” (Apd 18, 6-7). Korinto 
žydų bendruomenė pasidalino.

Kai kurie jų sekė Apaštalą 
Paulių į Tito Justo namus. Net 
sinagogos seniūnas Krispas su vi
sais savo namiškiais įtikėjo Vieš
patį. Pats Apaštalas pakrikštijo 
Krispą ir jo šeimą (žr. 1 Kor 1, 
14). Išvarytas iš sinagogos. Apaš
talas Paulius skyrė visą dėmesį 
pagonims. Nukryžiuotasis Mesi
jas — Dievo Sūnus žmogaus ka
nčioje ir nerime, atrodantis 
žydams papiktinimu, o graikams 
kvailyste, Apaštalui buvo “Die
vo kvailybė išmintingesnė už 
žmones ir Dievo silpnybė galin
gesnė už žmones’ (1 Kor 1,25).

Savo laiške korintiečiams 
Apaštalas rašys: “Tik pažvelkite, 
broliai ir seserys, kas gi jūs 
pašauktieji esate? Žmonių aki
mis žiūrint, nedaug tarp jūsų 
tėra išmintingų, nedaug galingų, 
nedaug kilmingų. Bet Dievas 
pasirinko, kas pasauliui silpna, 
kad sugėdintų galiūnus. Ir tai. 
kas pasaulio akims — žemos 
kilmės, kas paniekinta, ko nėra. 
Dievas pasirinko, kad niekais pa
verstų, kas laikoma kažin kuo, 
— kad joks žmogus negalėtų 

• didžiuotis prieš Dievą. Jo dėka 
ir jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris 
Dievo valia tapo mums išminti
mi, teisumu, pašventimu ir at-

Graikai grožėjosi šventovių architektūra — erdvės apvaldy
mu. Nuotr. kun. prof. Antano Rubšio

pirkimu, kad, anot Rašto, kas gi
riasi, girtųsi Viešpačiu" (1 Kor 
1, 26-31).

“Erastas, miesto 
iždininkas..” (Rom 16, 23)
Tarp įdomių radinių Korinte, 

mažojoje aikštelėje netoli teatro 
gatvės grindinyje archeologai 
aptikto marmuro gabalą su įrašu 
“Erastus pro aediiitate s(ua] 
p(ecunial stravit”, t.y. "Erastas 
(...iždininkas .) savo lėšomis iš
grindė”. Raidės gilios, kadaise 
pagražintos bronzos inkrustaci
ja. praeivių kojų nudilintos... Sis 

grindinys yra iš Apaštalo Pau
liaus laikų. Kadangi Korintas 
buvo Romos imperijos didmies
tis, rišlu manyti, kad jo iždinin
kas turėjo būti įtakingas ir turtin
gas žmogus.

Aplamai. Korinto pagonys bu
vo atviresni Apaštalo Žiniai apie 
Dievą, sutaikinusį Kristuje su 
savimi pasaulį, negu jo tau
tiečiai. Jie Apaštalo nelaikė iš
sišokėliu, bet Dievo pasiuntiniu, 
ir įtikėjo, kad “kas yra Kristuje, 
tas yra naujas kūrinys. Kas buvo 
sena — praėjo, štai atsirado nau
ja (2 Kor 5, 17). daugiau)



ŽINIOS IŠ VLIKO VEIKLOS

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto posėdis įvyko 
1992 m. balandžio 25 d. Wash- 
ingtone. Valdyba išklausė dr. K. 
Bobelio pranešimą apie VLIKo 
veiklos baigiamuosius darbus, 
ryšius su Lietuvos valdžia, įvyk
siantį iškilmingą VLIKo seimo 
posėdį Vilniuje, apie kuriamą 
tarptautinių santykių institutą 
prie Vilniaus universiteto ir Tau
tos Fondo metinį suvažiavimą 
New Yorke.

Pagal susitarimą su Lietuvos 
Vyriausybe, VLIKo būstinė Wa- 
shingtone, VLIKui pabaigus 
darbą, bus perleista Lietuvos 
Vyriausybės žinion. Lietuvos 
Vyriausybė planuoja ten įsteigti 
Lietuvos prekybos biurą (For- 
eign Trade Office) ir taip pat Lie
tuvos Respublikos Vyriausybės 
Telegramų Agentūrą (ELTĄ).

VLIKo valdyba pareiškė di
delį susirūpinimą dėl Vyriau
sybės krizės ir didelių politinių 
ir administracinių nesutarimų 
Lietuvoje. Nemalonu, kad šie
įvykiai viešai skelbiami per Vil
niaus ir užsienio radijo progra
mas ir taip pat labai plačiai ko
mentuojami spaudoje. VLIKas 
tikisi, kad Lietuvos Aukščiausio
ji Taryba ir Lietuvos Vyriausybė 
suras visiems priimtiną ir Lietu-
vai naudingą sprendimą.

Posėdyje dalyvavo dr. K. Bo
belis, dr. D Krivickas, V. 
Jokūbaitis, dr E. Armanienė, 
dr. A. Budreckis, d r. J. Stiklo- 
rius, P. Narutis, A. Vakselis, J. 
Cikotienė, J. Bobelis.

Lietuvos Respublikos Vyriau
sybei pritariant ir VLIKo seimui 

Rašytojas Algirdas Landsbergis (dešinėje) su sūnumi Jonu-AI- 
bertu (viduryje) ir sūnėnu Liudu Landsbergiu (kairėje) 1991 
m. gruodžiomėn. lankėsi Lietuvoje. Tolumoje matoma Kau
no Įgulos bažnyčia.

Scena iš Algirdo Landsbergio veikalo “Idioto pasaka”. Nuo
traukoje pjesės svarbiausi veikėjai: kunigaikštis Myškinas ir 
Rogožinas, vaidina aktoriai: Pavel Rakovec ir Boris Ostan. 
Režisavo Zvone Sedlbauer. Nuotr. M. Fock

A. LANDSBERGIO VEIKALĄ 
STATO SLOVĖNIJOJE

New Yorke gyvenančio rašy
tojo dramaturgo Algirdo Lands
bergio dramos veikalą Idioto 
pasaka” vaidina Krany teatre, 
prie Slovėnijos sostinės Ljubja- 
nos. Premjerabuvo 1991 m. spa
lio 4 d.

Veikalą pastatė vienas žymių
jų buvusios Jugoslavijos režisie
rių, slovėnų teatro akademijos 
profesorius Zvone Šedll>aur. Re
peticijos vyko mūšio metu, ir 
premjera sutapo su nepriklauso
mą Slovėniją užpuolusios fede-

Chicagoje pageidaujant, gegu
žės 28-31 d. Vilniuje įvyks iškil
mingas VLIKo seimo posėdis. '

Seimo posėdžio rengimo ko
miteto pirmininkas V. Jokūbai
tis, ką tik sugrįžęs iš Lietuvos, 
padarė pranešimą apie organiza
cinius darbus. Viskas yra baigia
ma tvarkyti Lietuvos Vyriausy
bei padedant. Iškilmėse sutiko 
dalyvauti ir pasakyti kalbas Lie
tuvos Aukščiausiosios Tarybos 
pirmininkas Vytautas Landsber
gis ir Lietuvos Respublikos mi
nistras pirmininkas Gediminas 
Vagnorius. Mišias Vilniaus Kate
droje aukos vysk. J. Tunaitis, pa
mokslą pasakys Katedros klebo
nas prel. K. Vasiliauskas.

Suvažiavimo metu bus ekspo
nuojama VLIKo į Lietuvą 
nuvežtoji Lietuvos Genocido pa
roda. VLIKo atstovai bus apgy
vendinti “Draugystės*“ ir “Lie
tuvos” viešbučiuose. Užsiregi
stravo 120 žmonių.

Valdyba plačiai ir labai išsa- 
miai diskutavo Lietuvos Respu
blikos Vyriausybės nutarimą 
įkurti tarptautinių santykių insti
tutą prie Vilniaus universiteto. 
Projektui principiniai pritarda
ma, pavedė dr. K. Bobeliui iš
siaiškinti visas detales su Vil-
niaus universiteto rektoriumi 
prof. R. Pavilioniu.

Dr. Domas Krivickas, dr. Al
girdas Budreckis ir dr. Kazys Bo
belis valdybai pristatė iškilmin
go VLIKo seimo posėdžio dekla
raciją. Seimo programoje taip 
pat bus atspausdinta VLIKo ir 

ralinės armijos atsitraukimu.
Dostojevskio romano "Idio

tas” motyvais parašytoje pjesėje 
kritikai ir žiūrovai įžvelgė ir šiuo
laikinių aktualijų. Spauda į spek
taklį atsiliepė palankiai, komen
tarų pasirodė ir Kroatijos bei 
Makedonijos laikraščiuose. ,

Slovėnų kultūrininkai labai 
domisi Lietuvos literatūra ir pas
taraisiais metais išsivertė keletą 
Lietuvių rašytojų kūrinių: S. T. 
Kondroto “Žalčio žvilgsniu”, 
Tomo Venclovos poezijos ir kt.

Tautos Fondo istorijos ir veiklos 
santrauka.

Dr. A. Budreckis pristatė 
chronologinius rėmus ruošiamai 
VLIKo istorijai. Valdybos nariai 
aptarė istorijos ruošimą. Nutarta 
prašyti Tautos Fondą, VLIKui 
baigus darbą, pabaigti VLIKo 
istorijos ir kitų nebaigtų įsiparei
gojimų atlikimą.

Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijos prašomas, VLIKo vi
cepirmininkas Jokūbaitis atvežė 
Lietuvos įstaigoms New Yorke, 
Washingtone ir Los Angeles du 
tūkstančius Lietuvos piliečio 
pažymėjimų. Pagal taip pat 
atvežtą V. Landsbergio pareiški
mą, užsienio lietuviai, kurie 
buvo Lietuvos piliečiai iki 1940 
m. birželio 15 d., gali Lietuvos 
piliečio pažymėjimą išsiimti arba 
minėtose įstaigose JAV arba Lie
tuvos vidaus reikalų ministerijo
je. Reikia pristatyti 3 paso foto
grafijas, gimimo metriką, turi
mos kitos valstybės pilietybės 
dokumento kopiją ir pareikšti, 
kad nori gauti piliečio 
pažymėjimą.

Dėl detalių — kontaktuoti 
Lietuvos diplomatines tarnybas 
arba Lietuvos Respublikos vi
daus reikalų ministeriją Vilniuje: 
Vivulskio 4 a., 2009, Vilnius.

(Elta)

KURIAME NAMUS 
BEGLOBIAMS VAIKAMS

(atkelta iš 3 psl.)

noriškai bendradarbiauja vietinė 
valdžia.

Esame pasirengę bendradar
biauti su visomis vaikų globos or
ganizacijomis, kaip Vaikų Fon
das, “SOS Vaikai”, “Gelbėkime 
vaikus” ir k. Visų tikslas yra ben
dras: našlaičių globa. Darbo ir 
rūpesčio yra tiek daug, kad jų 
pakaks visiems. Konfrontuoti 
arba varžytis su kuo nors visiškai 
nesirengiame.

Kiek mums žinoma, kitos or
ganizacijos savo veiklos progra
mose numato tiktai laikiną naš
laičių globą: šelpimu, dovanų 
dalijimu, stovyklomis, teisių gy
nimu ir 1.1. Mes norime esminiai 
pakeisti visą globos sistemą. Čia 
vaikui būtų duodama tai, ko jis 
yra netekęs: motina, šeima, na-* 
mai, gyvenvietė, kaimas. Užtik-, 
rinama šeimyninė globa ir pagal
ba nuo gimimo iki savarankiško 
išėjimo į gyvenimą.

Gerai žinome, kad tai yra labai 
didelis, mūsų jėgas viršijantis 
užmojis. Neišdrįstume nė pra
dėti, jeigu nesitikėtume užsie
nio lietuvių paramos ir bendra
darbiavimo. Kad neapsirikome, 
liudija Kanados Lietuvių Katali
kių Moterų Draugija, Lietuvos 
Dukros Chicagoje, Lietuvių 
Moterų Klubas Washingtone, 
Sydney Lietuvių Caritas, Lietu
vių Katalikų Religinė Šalpa, ki
tos organizacijos ir daugelis pa
vienių asmenų.

Visiems dėkojame ir ryžtamės 
darbą tęsti toliau. Atleiskite, kad 
per keletą mėnesių negalėjome 
Jums nieko konkretaus pranešti. 
Kiekviena pradžia sunki. Ypač ji 
sunki dabartinėje Lietuvoje. 
Trūksta laiko, trūksta bendra
darbių. Esame tikri, kad padėtis 
greitai pagerės, informacija 
padažnės, ryšiai sustiprės. 
Džiaugiamės, kad ateinančią va
sarą daugelis užsienio lietuvių 
rengiasi aplankyti Lietuvą. Sti 
visais norime pasimatyti ir pasi
tarti. Visų labai laukiame. Pini
gus dar galima laikinai palikti 
užsienio bankuose. Juos bus ga
lima perkelti į Lietuvą, kai vasa
rą prasidės kapitalinės statybos 
darbai.

Ekonominė padėtis Lietuvoje 
dabar yra labai sunki. Kainos 
siaubingai kyla. Ekspertai vis 
dėlto mano, kad vieno namo pa-

Pranciškonų vienuolynas, gimnazija ir bažnyčia Kretingoje. Nuotr. L. K. Religinės Šalpos

VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA 
PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ PARAMOS

Brangūs tautiečiai,

Vilniaus universitetas, seniau
sia ir autoritetingiausia Lietuvos 
mokykla ir vienas seniausių Eu
ropos universitetų, atgimdamas 
kartu su visa Lietuva, šiandien

statymo kaina šiemet dar nevir
šys 10,000 dolerių. Kaip bus to
liau, niekas nežino. Dėl to ir sku
bame projektuoti ir vykdyti sta
tybas, kol dolerio vertė yra labai 
aukšta (šiuo metu Lietuvos ban
kas už vieną dolerį moka 110 ru
blių). Tikimės, kad mūsų rėmė
jai supras dabartinę^ Lietuvos 
padėtį ir, kiek galint, stengsis 
prie jos prisitaikyti.

Rėmėjų atminimas bus įam
žintas, jų vardu pavadinant ats
kirus namus gyvenvietėse. Be 
to, našlaičiai jų atminimą 
įamžins savo kasdieninėje mal
doje.

Jūsų rūpesčiu našlaičiams pa
statyti namai ^rauge bus ir Jūsų 
namai. Jų gyventojai Jūsų visada 

* lauks kaip brangių svečių.
Kun. V. Kazlauskas, 

Pagalbos Fondo “Vaiko Tėviškės 
Namai” vardu

Visi, norintys paremti “Vaiko 
Tėviškės Namų” steigimą Lietu
voje, gali tai padaryti, išrašyda
mi čekius: Lithuanian Catholic 
Religious Aid ir juos pasiųsdami 
šiuo adresu: 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207.

Reikia nurodyti, kad auka ski
riama “Vaiko Tėviškės Na
mams”. Per LKRŠ įteikiamos 
aukos yra nurašomos nuo mokes
čių.

Pagalbos Fondo “Vaiko Tėviš
kės Namai” adresas: Druskinin
kų 4-1, 3000 Kaunas, Lithuania. 
Telef. 228-224.

DĖL KREMUOTŲ PALAIKŲ PERVEŽIMO 
IŠ UŽSIENIO VALSTYBIŲ J LIETUVĄ

Dabar, kai vis daugiau atsiran
da asmenų,vykstančių į Lietuvą 
ir vežančių tenai palaidoti savo 
mirusiųjų pelenus, pravartu ži
noti, kokie reikalingi dokumen
tai. Lietuvos Generalinis Kon
sulatas New Yorke tuo reikalu 
teikia informaciją. Bendrai 
paėmus, reikalingi šie būtini do
kumentai, kuriuos vežantysis 
turi pasiimti į Lietuvą:

1. Pažymą apie kremavimą; 2. 
Pažymą, kad urnoje, išskyrus pa
laikus, daugiau nieko nėra; 3. 
Metrikus; 4. Mirties liudijimą; 
5. Konsulo lydraštį, nurodant: 
urnos įpakavimą, antspaudavi
mą; pavardes asmenų, per- 
vežančių ir pasitinkančių urną;

kreipiasi į Jus su maloningu 
prašymu padėti išsaugoti nacio
nalinį Lietuvos turtą, prieš 422 
m. įkurtą Vilniaus Universiteto 
Biblioteką ir prisidėti prie nau
jos modernios Biblitekos projek
to įgyvendinimo.

Šis projektas -r- tai viena svar
biausių Vilniaus universiteto 
esminio visapusiško atsinaujini
mo programos dalių, perkelianti 
šį Europos kultūros ir mokslo 
židinį į XXI amžių.

Senoji Universiteto Bibliote
ka, apimanti per 5 milijonus kny
gų, tarp jų unikalių Lietuvos ir 
pasaulio kultūrai, jau seniai mer
di dėl netinkamų sąlygų. Beveik 
du milijonai knygų šiuo metu lai
koma tam visiškai nepritaikytose 
patalpose, Universiteto pastatų 
rūsiuose. Kasmet iš viso pasaulio 
gauname apie 150 tūkstančių rei
dinių, kurių jau nesutalpina Uni
versiteto saugyklos. Biblioteka 
nei automatizuota, nei kompiu
terizuota, jos tarnybų darbas 
neefektyvus, didžiulė fondų da
lis neprieinama nei studentams, 
nei profesoriams, nei plačiajai 
Lietuvos visuomenei.

Naujoji moderni Universiteto 
Biblioteka būtų turtingiausias 
informacijos šaltinis Lietuvoje, 
įsijungusi į tarptautinį informa
cijos tinklą, ji tenkintų ne tik 
akademinius Universiteto ir kitų 
aukštųjų Lietuvos mokyklų po
reikius, bet ir vyriausybinių 
struktūrų reikmes. Tarnaudama 
laisvam informacijos pasikeiti
mui tarp Lietuvos ir viso pasau
lio, tokia biblioteka esmingai 
prisidėtų prie demokratijos ir 
laisvės plėtojimo Lietuvoje ir 
aplinkiniuose kraštuose. Ši bi
blioteka būtų baze naujai sukur
tų Universiteto studijų ir tyrimų 
centrų, tokių kaip neseniai 
įsteigtas tarptautinių santykių ir 
Politinių Mokslų Institutas, Mo
terų Studijų Centras ir kitų. 
Naujoje Bibliotekoje ketintume 
atidaryti ir Amerikos informaci
jos, mokslo ir kultūros centrą.

kelionės maršrutą; laidojimo vie
tą; 6. Kitus dokumentus, jei to 
reikalauja užsienio valstybės 
įstatymai.

Lietuvoje reikia gauti Merijos

1992

NERINGOS
STOVYKLŲ TVARKARAŠTIS

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

Lietuvių kalba — liepos 12 - rugpjūčio 1
PIKNIKAS liepos 26 d.

Vyresniam jaunimui iki 18m. — Iiepos26-rugp. 1 
SAVAITĖ ŠEIMOMS SU VAIKAIS IKI 10 METŲ 

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

Deja, šio labai svarbaus pro
jekto realizavimas šiandien dar 
yra neišsprendžiamas uždavinys 
Universiteto biudžetui, ne ką 
galima tikėtis ir iš Respublikos 
biudžeto: ekonominė atsiku
riančios Valstybės padėtis dar la-
bai sunki. Tuo tarpu jau turi pra
sidėti konkretūs Bibliotekos pro
jektavimo darbai, pagal dar 1990 
m. įvykdytąjį konkursą. Biblio
tekos sąmatinė vertė — virš 100 
milijonų rublių, vien projekto 
parengimas — 11 milijonų rub
lių.

Štai kodėl kreipiuosi į Jus, 
mieli tautiečiai, prašydamas su
daryti Vilniaus Universiteto Bi
bliotekos rėmimo fondą, įsijung
ti į vieną itin prasmingą realios 
pagalbos Lietuvos mokslui ir 
kultūrai, jos ateičiai, akciją. To
kią pagalbą įvertins ne tik dabar
tinė, bet ir būsimos Lietuvos 
kartos. Tebūnie ši Biblioteka — 
žinių ir šviesos šaltinis — Ame
rikos lietuvių dovana Lietuvos 
mokslui ir kultūrai, o kiekvieno 
aukotojo vardas amžinai įrašytas 
tarp garbingųjų Bibliotekos do- 
natorių.

Esame didžiai dėkingi JAV 
Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybai, 1991 m. birželio 24 d. 
paskyrusiai šiam tikslui iš JAV 
LB “Dovana Lietuvai” fondo 
$15,000. Visokeriopai žadinti šią 
rėmimo akciją yra žadėjęs 1991 
m. gegužės mėn. 29 d. laiške 
Rektoriui Lietuvos Respublikos 
ambasadorius JAV p. Stasys Lo
zoraitis.

Jeigu šis mano kreipimasis 
būtų išgirstas, gal vertėtų atida
ryti šiam reikalui specialią są
skaitą Amerikoje.

Mūsų sąskaita Lietuvoje «— 
Lietuvos banke, valiutinių ope
racijų departamente, Nr. 
67084001.

Reikšdamas nuoširdžiausią 
pagarbą ir dėkingumą,

prof. dr. Rolandas Pavilionis, 
Vilniaus universiteto rektorius

leidimas laidoti, nurodant konk
rečias kapines, vietovę, miestą, 
laidojimo datą.

Šis reikalavimų sąrašas Kon
sulate, gautas iš Lietuvos valsty
binių įstaigų.



CHICAGOS PADANGĖJE
Kalbėjo V. Nakas ir 

R. Narušienė
Balandžio 8 d. “Seklyčioje” 

pranešimus padarė ir į klausyto
jų klausimus atsakė Lietuvos 
ambasados Washingtone dar
buotojas politiniams ir spaudos 
reikalams Viktoras Nakas ir JAV 
LB krašto valdybos vicepirmi
ninkė adv. Regina Narušienė.

Svečiai kalbėjo šiuo metu išei
vijoje labai aktualiais Lietuvos 
pilietybės ir nekilnojamojo turto 
Lietuvoje atgavimo klausimais.

Piramoji tuo reikalu kalbėjo 
neseniai Lietuvoje viešėjusi Na
rušienė. Ji pacitavo naujai priim
tų (1991 m. gruodžio 11 d.) pilie
tybės įstatymų, kuriame jau pa
daryta eilė pakeitimų, išeivijoje 
gyvenančių lietuvių.

Pagal šį įtatymų, iki 1940 m. 
Lietuvoje gyvenusieji lietuviai, 
o taip pat ir jų vaikai turės teisę 
atgauti pilietybę (gauti Lietuvos 
pasų), jeigu to norės. Tačiau ji 
teigė, jog galutinį sprendimų dėl 
pilietybės turės Lietuvos Vidaus 
reikalų ministerija.

Kaip atrodė, didžiumų toks 
įstatymas jau gali patenkinti, 
tačiau to negalima pasakyti apie 
nuosavybių atgavimo įstatymų. 
Pagal jį, išeivijoje gyvenantieji 
lietuviai nuosavybių negalės at
gauti, jei nepasirūpins dėl Lietu
vos pilietybės atgavimo (paso įsi
gijimo) ir negrįš gyventi.

Dėl pilietybvs plačiau išsitarė 
ir Nakas, pasakydamas jog Lie
tuvos ambasada Washingtone jo
kių detalių dar nėra gavusi ir 
todėl konkrečiai negali daugiau 
pridėti prie to, kų pasakė prieš 
jį kalbėjusioji. Jis tik pažymėjo, 
jog Lietuvos Vidaus reikalų mi
nisterijos kai kurie darbuotojai 
nepripažįsta Washingtone iš
duodamų Lietuvos pasų ir juos
laiko žaisliukais. Tad tie, kurie 
turi-tokius pasus išsiėmę, Lietu
voje juos turės pakeisti į lietuviš
kus pasus, žinoma, jeigu atitiks 
pilietybės įstatymo reikalavi
mus. Jis taip pat nurodė, kad 
vykstantiems apsilankyti Lietu
von nebūtinos Ambasadoj išduo
tos vizos, nes jas galima gauti nu
vykus į Lietuvų. Jis taip pat 
paaiškino, jog imamas $25 moke
stis nesųs už vizų, bet tik už pa
tarnavimų. Mokesčio Lietuvos 
Ambasada nenori imti nes, jeigu 
ji imtų, tai ir Amerikos ambasada 
Lietuvoje galėtų už vizas mo
kestį imti.

Dainininkas iš Lietuvos Al
gimantas Bamiškis linksmi
na Chicagos lietuvius “Sek
lyčioje”. Nuotr. Ed. Šulaičio

Chicagos “Tėviškės” parapijos mišrus choras su dirigentu 
muz. Ričardu Šoku po giesmių vakaro tos parapijos salėje. 
Nuotr. Ed. Šulaičio

Šį susirinkimų atidarė Birutė 
Jasaitienė, o po jo sekusiai dainų 
programai vadovavo Elena Siru
tienė. Su estradinio pobūdžio 
dainomis pasirodė Chicagoje jau 
ilgesnį laikų viešintis dainininkas 
iš Lietuvos Algimantas Bamiš- 
kis.

Tų patį vakarų Viktoras Nakas 
dalyvavo ir Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje, kur susirin
ko Lietuvos ambasados rėmėjai 
Chicagoje. Tuo metu kaip tik 
Chicagoje vyko vajus šiai Amba
sadai paremti. Nakas papasakojo 
apie Lietuvos ambasados veiklų.

“Tėviškės” parapijos sukaktis
Lietuvių Evangelikų Liutero

nų parapija “Tėviškė”, 
minėdama savo sukaktį, ba
landžio 12 d. parapijos bažnyčio
je buvo surengusi tradicinį gie
smių vakarų, kokius ji ruošia 
kiekvienų metų Verbų sekma
dienį. Programų atliko parapijos 
choras, kuriam neseniai pradėjo 
vadovauti iš Lietuvos atvykęs 
muzikas Ričardas Šokas (jis kelis 
kūrinius atliko vargonais), soli
stai bei duetas. Be to, E. Mikai- 
tis grojo smuiku, o A. Buntinas 
pianinu skambino solo. Akompa
navo Robertas Mockus.

Atliktas ir kiek didesnis kūri
nys — “Prisikėlimo kantata”, pa
rašyta buvusio šios parapijos var
gonininko komp. Vlado Jakūbė- 
no. Jų atliko mišrus choras ir s 
listų kvartetas: E. Rūkštelytė- 
Sunstrom, A. Buntinaitė, L. 
Gružas. J. Jurkšaitis. Pradėjo ir 
užbaigė parapijos klebonas vysk. 
Hansas Dumpys.

Po koncerto, parapijos Mote
rų draugija klausytojus bei pro
gramos atlikėjus pakvietė vaka

ŠEIMA IR BAŽNYČIA - SEMINARAS PUTNAME

skubame per vis kaskart grei
tesnių permainų gyvenimų ir 
dažnai pritrūkstam laiko savo 
šeimai, jos tikslui ir prasmei, ku
ris yra kurti laimę tarpusavio 
meilėj ir bendravime. Pri- 
trūkstame dėmesio kits kitam •— 
ir šeimos pradeda irti, kai viską 
skiriame tik sau, užmiršdami 
savo aukos pareigų. Tik sujung
dami šeimų, savo laimės židinį 
su Bažnyčios mokslu ir su malda, 
galime prie jo sušildyti savo gy
venimų.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
Seserų ruošiamas seminaras 
tema “Šeima ir Bažnyčia pa
tieks naujo kuro mūsų laimės 
židiniui. Šiam seminarui vado
vaus dr. Mirga Girniuvienė. Jis 
skiriamas pirmiausia jaunoms 
šeimoms, nes jų gyvenime ben
dros laimės kūrimas yra pačiame 
klestėjime. Kad joms nesusida
rytų sunkumų seminare daly
vauti ir susikaupti, svarstant 
krikščioniškų gyvenimų šeimoje, 
šeimos tikslus ir jos ryšį su 
Bažnyčia. Seselės pasirūpins su 
savo tėvais į šį seminarų atvyku
siais vaikučiais, ruošdamos jiems 
linksmų pabendravimų.

Nepraleiskime progos paklau
syti ir pajusti, kad šeima yra 
meilės darželis, kad kas nemyli, 
negyvena, o tik egzistuoja, kaip

rienės. Choro valdybos pirmi
ninkas Leonas Gružas padėkojo 
ir dovana atžymėjo naująjį choro ■. 
dirigentų Ričardų Sekų, be kurio 
šis giesmių vakaras nebūtų galė
jęs įvykti.

Religinės muzikos koncertas
Tų pačių popietę netoliese 

esančioje katalikų parapijos 
bažnyčioje Marąuette Parke 
įvyko religinės muzikos koncer
tas, kur dalyvavo prapijos cho
ras, diriguojamas A. Lino. Taip 
pat grojo 22 asmenų simfoninis 
orkestras ir dainavo solistai —jų 
tarpe Lietuvos tenoras Virgilijus 
Noreika ir vietiniai solistai M. 
Momkienė, G. Mažeikienė, V. 
Momkus.

Teisininkas Pranas Sulas, 
buvęs Lietuvių žurnalistų sąjun
gos Chicagos sk. valdybos narys, 
Lietuvių teisininkų draugijos bei 
kitų organizacijų veikėjas, ba
landžio pradžioje paminėjo savo 
91-jį gimtadienį. Ta proga buvo 
atvykęs ir Wisconsino valstijoje 
gyvenantis jo sūnus dr. Leonas 
su šeima ir kartu atšventė šių 
neeilinę sukaktį. Pranas Sulas 
Lietuvoje buvo Darbo Rūmų 
pirmininku.

Vlado Jakubėno, Chicagoje 
ilgų laikų gyvenusio ir čia mirusio 
kompozitoriaus, minėjimas Kau
ne bus gegužės 24 d. Į minėjimų 
vyksta Amerikoje veikiančios Ja
kubėno draugijos pirmininkas 
Edvardas Šulaitis. Praėjusių 
metų gruodžio mėnesį toks 

inėjimas buvo jo gimtinėje — 
Biržuose, o po to — Kompozito
rių Namuose Vilniuje. Minėji
mais Lietuvoje rūpinasi Ja
kubėno draugijos skyrius Vilniu
je, kuriam vadovauja muziko
logė Rita Noinicaitė.

E. Šulaitis

akmuo arba kaip išgaruojantis ra
sos lašelis. Iki pasimatymo Put- 
name birželio 7 d. 10 vai.! Ne 
vėliau gegužės 30 d. praneškite 
Seselėms, kad dalyvausite šiame 
seminare, parašydami joms arba 
paskambindami tel. 203-928- 
7955.

Č.M.

LIETUVOS AMBASADOS 
VVASHINGTONE ŽINIOS

Pasitraukė iš atstovavimo 
Vatikane

Lietuvos Ambasada Washing- 
tone praneša, kad ambasadorius 
Stasys Lozoraitis įteikė Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiumo 
pirmininkui raštų, kuriuo jis atsi
statydino nuo š. m. gegužės 
mėn. 1 d. iš iki šiol eitų Lietuvos 
atstovo prie Šventojo Sosto pa
reigų.

Atsistatydinimo priežastis — 
susidariusios neigiamos aplin
kybės, kurios nebeleido S. Lozo
raičiui tinkamai atstovauti Lietu
vos respublikai.

Dėl pilietybės pažymėjimų

Ryšium su kai kurių biulete
nių išspausdinta žinia apie neto
limų “Lietuvos Pilietybės 
Pažymėjimo” išdavimą Ameri
kos lietuviams, turintiems teisę 
į pilietybę, Lietuvos Ambasada 
praneša, kad šiuo klausimu ji, 
susitarusi su Lietuvos Misija 
prie Jungtinių Tautų, informuos 
visuomenę apie išdavimo pro
cedūrų, pradžią ir taisykles.

Patariama kreipti dėmesį tik
tai į Lietuvos diplomatinių bei 
konsulinių misijų teikiamą infor
macijų. Šiuo tarpu visi yra prašo
mi susilaikyti nuo susirašinėjimo 
su Lietuvos įstaigomis, o laukti 
minėtų žinių.

Taip pat ir projektuojamųjų 
referendumų klausimu bus su
teikta galimai išsamesnė infor
macija.

Lietuvos ambasadoj Washingtone dirbąs Viktoras Nakas kal
ba Chicagos lietuviams “Seklyčioje”. Šalia — JAV LB Krašto 
valdybos vicepirm. adv. Regina Narušienė. Nuotr. Ed. Šulaičio

KRIZĖ LIETUVOS VYRIAUSYBĖJE

Užsienio spauda informuoja 
apie Lietuvos vyriausybei gre
siančių krizę, kilus nesutarimam 
tarp ministro pirmininko Vagno
riaus ir kai kurių ministrų. 
Dešimt ministrų pagrasino atsi
statydinti, jei premjeras, jų 
žodžiais tariant, nesiryš demok
ratiškai bendradarbiauti su vy
riausybės nariais.

Vagnorius atsakė, kad vyriau
sybėje nėra krizės, o jei kai kurie 
ministrai nesutinka su vyriau
sybės politika ir veikla, jie turi 
arba paklusti vyriausybei arba 
atsistatydinti. Toliau atsakyda
mas į kaltinimus, kad nesugebųs 
kolektyviniai dirbti, nepasitaręs 
darąs sprendimus, Vagnorius 
pažymėjo, kad kai kurie vyriau
sybės nariai nesuvokiu, kad ka

DĖL KOMPENSACIJOS UŽ 
BALTIJOS AUKSĄ ŠVEDIJOJE

Švedija pasiūlė Estijai ir Lie- Tačiau Estija ir Lietuva nesu-
tuvai išmokėti apie 46 milijonus 
dolerių kompensacijos už auksų, 
kurį tos dvi respublikos prieš 
Antrąjį pasaulinį karų buvo de
ponavusios Švedijoje. Švedų vy
riausybė neteisėtai tų auksų per
davė Sovietų Sąjungai.

Švedai nori minėtų kompensa
cijų -mokėti iš fondo, kuris su- 
dary tas t ;kti pagalbai Vidurio ir 
Rytų Europos kraštam, įskaitant 
tris Pabaltijo valstybes. 

Dėl vizų į Lietuvą

Š. m. gegužės mėn. 15 d., 
24:00 vai. bus panaikintas leng
vatinis įvažiavimas į Lietuvų. 
Įvažiavimo vizos nebus išduoda
mos pasienio kontrolės postuose 
tiems asmenims, kurie vyksta 
Lietuvon su JAV pasais. Išimtys 
bus daromos tiktai asmenims, 
keliaujantiems su pranešimu 
apie artimųjų mirtį.

Šios taisyklės bus taikomos vi
siems piliečiams arba nuolati
niams gyventojams tų šalių, ku
riose yra Lietuvos Respublikos 
atstovybės su veikiančiais konsu
liniais skyriais.

LIETUVOJE IR 
APIE LIETUVĄ

— Gediminas Vagnorius, 
Lietuvos ministras pirmininkas, 
balandžio 22 d. pasiuntė laiškų 
Tarptautinio pinigų fondo vyk
domajam direktoriui Michel 
Camdessus, pranešdamas, jog 
Lietuva planuoja savo naujų pi
nigų — litą pristatyti antroje šių 
metų pusėje.

— Tomas Šernas, Vilniaus 
muitinės darbuotojas, vieninte
lis likęs gyvas iš astuonių Lietu
vos pareigūnų, 1991 m. liepos 
31 d. rytą užpultų Medininkų 
pasienio poste, balandžio 16 d. 
išvyko į Vokietiją. Šernas aštuo
nis mėnesius gydėsi Kaune, kur

sdieniniame darbe nereikia ko
lektyvinės akcijos, jei darbas 
vykdomas, remiantis visų vy
riausybės narių priimtais politi
niais sprendimais.

Vagnoriaus pareiškimus per
teikė italų žinių agentūra Ansa, 
pažymėdama, kad viena iš nepa
sitenkinimo vyriausybėje prie
žasčių yra premjero Vagnoriaus 
pasirašytas dekretas, kuriuo iš 
darbo atleidžiami tarp 30 ir 50 
procentų ministerijų tarnautojų, 
mat, premjero įsitikinimu, 
valdžios įstaigose esu per daug 
tarnautojų. Y ra nemažai pritaria
nčių tokiai nuomonei. Tačiau 
Aukščiausiosios Tarybos deputa
tai dekretų panaikino, jį laikyda
mi priešingu įstatymam.

tinka su švedų pasiūlymu ir sako,, 
kad kompensacija už Sovietam 
atiduotų auksų turėtų būti iš
mokėta atskirai, o ne iš pagalbos 
fondo, kurio lėšomis numatoma 
finansuoti įvairius ekonominius 
projektus.

Lietuvos reikalų patikėtinis 
Stockholme Algirdas Miškinis 
pasakė: Kas iš mūsų buvo atimta, 
turi būti mums sugrųžinta. Eko
nomine pagalba — tai atskiras 
dalykas. Panašiai . pasisakė ir 
Estijos finansų ministrė.

janr?buvo padarytos dvi operaci
jos. Vokietijojejį gydys reabilita
cijos centre, kuris pritaikytas li
goniams su šautinėmis žaizdo
mis.

— Balys Gajauskas, deputa
tas, komisijos KGB veiklai Lie
tuvoje tirti pirmininkas, paskir
tas Lietuvos Respublikos tauti
nio saugumo tarnybos generali
niu direktoriumi. Jis įpareigotas 
iki gegužės 24 d. parengti tauti
nio saugumo tarnybos nuostatų 
projektų. Prieš tai tas pareigas 
ėjo vicepremjeras Zigmas Vaiš
vila.

— Lietuvos ir Kinijos valsty
binio bendradarbiavimo pirmoji 
sutartis pasirašyta balandžio 22 
d. Penkeriems metams sudary
toje sutartyje numatoma keistis 
mokslininkų delegacijomis ir pa
vieniais specialistais, moksline- 
technologine informacija, gami
nių ir medžiagų pavyzdžiais, 
kurti bendras įmones.

— “Coca-cola” bendrovės at
stovas ir “Utenos gėrimai”, val
stybinės akcinės įmonės, direk
torius balandžio 22 d. pasirašė 
dokumentus dėl bendros įmonės 
“Coca-cola — Utena” įkūrimo. 
Naujoji įmonė gamins ir visų 
Lietuvų aprūpins garsiuoju 
gėrimu.

— “Inkaras”, Respublikos 
valstybinė įmonė Vilniuje, vie
tinėms gydymo įstaigoms iš
siuntė pirmuosius vienkartinius 
lietuviškus švirkštus. Po kliniki
nių bandymų medikai pasakys 
savo nuomonę dėl serijinės ga
mybos.

IŠ VISUR
Lietuvos ambasadorius Wa- 

shingtone Stasys Lozoraitis su 
žmona dalyvaus LB Premijų įtei
kimo vakare 1992 gegužės 31 d., 
7 v. v. Roundabout teatre, 1530 
Broadvvay, N.Y.C., ir įteiks pre
mijas už literatūrų, dailę, muzi
kų, teatrą, žurnalistikų ir lietu
viškas radijo programas.

— Pirmasis pasaulio lietuvių 
teisininkų kongresas įvyks ge
gužės 24-31 dienomis Vilniuje, 
Kaune, Palangoje ir Neringoje.

— Solistė D. Stankaitytė, 
smuikininkė L. Veleckytė ir var
gonų virtuozas G. Kviklys (Vil
niaus konservatorijos profeso
rius) atliks koncerto programų 
gegužės 17 d. Švč. M. Marijs Gi
mimo parapijs bažnyčioje, Chi
cagos Marąuette Parke.

— A. a. kun. Juozas Domei
ka, gyvenęs Tucson, Arizonoje, 
sulaukęs 74 m. amžiaus, po sun
kios ligos mirė balandžio 18 d.

JAV LB Krašto valdyba, su
prasdama svarbumų SUN Y Far- 
mingdale universiteto vežamos 
“Oracle” programos Lietuvon, 
paskyrė $2,300 nupirkti kompiu
teriui, kuris reikalingas tos pro
gramos demonstravimui. Kom
piuteris jau nupirktas ir nuvežtas 
į Lietuvą. Jis tenai pasiliks JAV 
LB atstovybėje, kai bus užbaig
tas “Oracle” programos demon
stravimas. Anksčiau dėl to kom- 

- piuterio pirkimą buvo kreiptasi 
į Tautos Fondų, prašant, kad jis 
prisidėtų auka, tačiau Fondas tų 
SUNY Farmingdale universiteto 
prašymą atmetė. “Oracle” pro
grama, $20,000 vertės, SUNY 
universiteto parūpinta ir pado
vanota, prašant Aukščiausiajai 
Tarybai, bus pritaikyta valstybi
nio masto administracijai ir va
dovavimui.

Poetas Bernardas Brazdžio
nis iš Los Angeles į Lietuvų iš
vyksta gegužės 21d., grįžta rug
pjūčio 11 d. Kaune jam miesto 
valdyba sugrųžino turėtus na
mus. Į juos jis ir grįžta pailsėti, 
pasidžiaugti tėvynės atbudimu, 
padraugauti su kultūrininkais. «

— Petro Vaičiūno 4 veiksmų 
komedija “Patriotai” Amerikoje 
vaidinama pirmą kartą. Premje
ra įvyks gegužės 17 d. Chicagos 
Jaunimo Centro didžiojoje sa
lėje. Veikalų stato Chicagos lie
tuvių “Vaidilutės” teatras. Artis
tai — vietiniai ir iš Lietuvos. 
Režisuoja Klaipėdos dramos te
atro vyriausias režisierius Povi
las Gaidys.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba dabar rūpinasi suorga
nizuoti 1991 metų premijos pa
skyrimą ir įteikimą. Premija ski
riama už tų metų grožinės lite
ratūros geriausių veikalų. Premi
ja 2000 dol. Mecenatas — Lietu
vių Fondas. Dabar sudaromas 
1991 metais išleistų knygų su
rašąs, taip pat sudaroma vertini
mo komisija premijai paskirti. 
Tikimasi, kad bus galima premi
jos įteikimo šventę surengti New 
Yorke.

— Vilniaus universiteto socio
logijos laboratorija kovo mėnesį 
atliko gyventojų apklausą. Pagal 
ją 88% žmonių galvoja, kad Lie
tuvai svarbiausia ekonominės 
problemos, o 26%, kad poli
tinės. Iš apklaustųjų 23% mano, 
kad Lietuvai naudingiausia būtų 
ekonominė sąjunga su Skandina
vijos šalimis, 11% — su JAV, 5% 
— su buvusia Sovietų Sąjunga.



Ši mašinėlė tarkuoja bulves, 
morkas, svogūnus, sausą 
duoną, obuolius ir kt. Pa
mėginkite ir įsitikinsite, kad 
šis įrankis labai palengvina 
šeimininkės darbą! Kreip
kitės:

V. Račiūnas,
4407 S. Artesian Avė., 

Chicago, IL 60632 
Tel. 312 - 523-9572

PAŠTO INSPEKCIJA 
DARBININKE

Brooklyno centrinio pašto at
stovas balandžio 23 d. lankėsi 
Darbininko administracijoje 
metiniam patikrinimui. Kiekvie
ną savaitę, kai laikraštis pristato
mas į paštą, lydraščiu eina tam 
tikra anketa, kurioje reikia nuro
dyti, kiek iš viso egzempliorių 
išsiunčiama, kiek į kiekvieną val
stiją atskirai, kiek į užsienį ir 1.1. 
Be to, išrūšiuojant į pašto mai
šus, reikia anketoje užpildyti, 
kiek laikraščių sudėta kiekviena
me maiše, kokie zip kodai ir kt. 
(Visi tie maišai nuvežami į paštą 
kartu). Paskutiniu metu tas 
išrūšiavimas pasunkėjo: anks
čiau reikėjo skirstyti į 24 maišus, 
dabar — į 37. Visi tie klausimai, 
kurie kas savaitę užpildomi an
ketoje, buvo atsakyti administra
cijoje, išgaunant kompiuteriu 
atspausdintus atsakymus — len
teles, stebint pačiam inspekto
riui. Be to, buvo tikrinama ir 
prenumeratų atskaitomybė: rei
kėjo įrodyti, kaip ir kada skaity
tojų čekiai deponuojami banke, 
kokioje sąskaitoje ir 1.1. Jei ank
sčiau, prieš Darbininko admi
nistracijai įvedant kompiuterinį 
atsiskaitymą, pašto tarnautojai 
ne visada rastais daviniais 
būdavo patenkinti, tai šiemet in

spektorius Ralph Pinto visą Dar
bininko atskaitomybę įvertino 
labai gerai. Jis net Darbininko 
atspausdintas lenteles — įrody
mus pasiėmė su savim, kad ki
tiems pašto klientams parodytų 
kaip pavyzdį, kaip tiksliai gali 
būti atlikta ir laikraščio atskaito
mybė ir suskirstymai.
Darbininką nuo 1991 m. vasa

rio 25 administruoja Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas, OFM. Jis ir 
įvedė kompiuterinę sistemą. Vi
są kompiuterinę atskaitomybę 
sumaniai atlieka Andrius Yana- 
vičius.

KULTŪROS

ŽIDINIUI

AUKOJO

A. a. Emilijos Jurevičiūtės at
minimui pagerbti Kultūros Židi
niui aukojo:

$30 — V. ir A.Penikai.
Po $25 — O. Adams, V. Bud

nikas, A. ir R. Česnavičiai, A. ir 
V. Jankauskai, A. Matulaitis, 
Vincas Misiūnas, Julius Veblai- 
tis.

Po $20 — T. ir R. Alinskai, 
Birutė Cibulskienė, V. Maželis, 
Stefa Mikulskienė, G. ir O. Mi
kulskis.

Low Travel Bargains!
New York — Vilnius $842 (round trip) 

$449 (one way)

Florida—7nights $360 (includes airfair)

Hawaii—7nights $599 (includes airfair)

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

Po $10 — A. ir R. Balsiai, Al
girdas Ruzgas.

A. a. Anelės Nutautienės at
minimui pagerbti Kultūros Židi
niui aukojo: $25 Ramutė ir Al
girdas Česnavičiai

A. a. Stepono Lukausko atmi
nimui pagerbti Kultu ros Židiniui
aukojo: $10 Vladas ir Aniceta 
Gedmintas.

Kultūros Židinio vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja už dosnias au
kas.

KAI GRJŽTA
PRAEITIS

Šiemet balandžio 12 suėjo 80 
metų, kai nuskendo Titanica, 
didžiausias pasaulyje keleiviais 
laivas. Su juo nuskendo ir lietu
vis — kun. Juozas Montvila.

Titanicos nuskendimas, kaip 
su juo keliavo kun. J. Montvila 
ir kas jis toks buvo, aprašyta kny
goje “Kai grįžta praeitis”. Knygą 
suorganizavo, pridėdamas ir 
savo prisiminimų, velionio bro
lis, Petras Montvila, ilgai gy
venęs Woodhavene ir čia prieš 
keletą metų miręs.

Knyga išleista 1977 m., 112 
puslapių. Ją galima gauti “Darbi
ninko” administracijoje. Kaina 2 
dol. persiuntimui pridėti 1 dol.

Bdexter park 
PHARMACY M] 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELTVER
296-4130

SPECIALI KELIONĖ 
IŠ BOSTONO IR NEVVARKO 

TIK $800.00 
J ABI PUSES, plūs JAV mokesčiai 

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

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

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

Informacijos ir registracijos reikalais kreipkitės į:
Albiną Rudžiūnienę ...v

Kristiną Mitkutę 
BALTIC TOURS 

77 Oak St, Suite 4 
Newton, MA 02164

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

LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

YRA GERIAUSIAS JŪSŲ BANKAS

KASA

o

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

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

THUR — 
FRI — 
SAT —

MON —
TUES — 
WED —

9:00-3:00
9:00-3:00
9:00-3:00

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

Taupymo sąskaitos ir cartifikatai, 
įvairios paskolos ir kiti patarnavimai

— Visi lietuviai taupo ir skolinasi lietuviškoje KASOJE —

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



KIEK DĖMESIO, KIEK RIZIKOS?

Štai kokia gaida prasidės pro
grama po JAV Kultūros tarybos 
premijų įteikimo: Give my re- 
gards to Lithuania. Visą premijų 
šventę supa nauja aplinka, nauja 
programa ir Lietuvos ambasados 
Washingtone dėmesys šiai šven
tei. Ji įvyks New Yorke gegužės 
31 d.

Stengiantis į mūsų kultūros 
darbuotojus atkreipti visuo
menės dėmesį ir juos pačius 
bent simboliškai pagerbti, JAV 
LB Kultūros taryba su Lietuvių 
Fondu jau kiek metų atžymi šių 
sričių puoselėtojus: žurnalisti

PAKIRSTI IŠEIVIJOS ĄŽUOLAI
Nors pavasaris jau išvadavo 

gamtą iš žiemos ir papuošė me
delius pumpurais, bet rudeninės 
nuotaikos giliai suspaudė Cleve- 
lando lietuvių širdis, negaile
stingai mirčiai pakirtus jų politi
nio, visuomeninio ir kultūrinio 
didžiuosius ąžuolus: inžinierių 
Raimundą Kudukį ir radijo žur
nalistą, visuomenininką Juozą 
Stempužį. Jakubauskų laidotu
vių namai paskutiniųjų savaičių 
bėgyje tapo dažniausiai lankoma 

' vieta, išlydint į amžinybę arti 
dešimt tautiečių.

Balandžio 11 d., saulėtą šešta
dienį, motociklo avarijoje užsi
mušė 52 metų visuomenininkas, 
inžinierius Kudukis, gedule pa
likdamas žmoną Gražiną, sūnų 
Raimundą, dukrą Aleksandrą, 
tėvą Petrą Kudukį.

Gimęs Kaune 1939 m., jis su 
savo tėvu išgyveno vargingą išei
vio odisėją, bet jo gimtojo krašto 
laisvės šauksmas jam padėti tapo 
jo gyvenimo pagrindine ašimi.

Su tėvu įsikūręs Clevelande, 
jiSr .savyje, jigdė-ąsipareigojimą^- 
LietuvaMr4)randino gražiausios 
jo antrosios tėvynės elementus. 
1969 m. baigęs Fenn kolegiją ba
kalauro laipsniu, jis tęsė studijas 
Akrono univeritete ir įsigijo 
mokslų magistro lajinį.

Su Gražina Krristautaite sukū
ręs lietuvišką šeimą, jis savo vai
kus augino lietuviškoje dvasioje, 
juos siųsdamas į lituanistinę mo
kyklą, lietuvių skautų organiza
ciją ir lietuviškos parapijos veik-

Draugiškas, malonus ir ener
gingas Raimundas tapo populia
rus ir amerikiečių tarpe. Vos su
laukęs 32 metų, jis buvo paskir
tas Clevelando miesto viešųjų 
įmonių direktoriumi. Kudukis 
dalyvavo Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės veikloje ir joje ėjo 
Centro valdybos vicepirmininko 
pareigas.

Jis taip pat buvo aktyvus res
publikonų partijos narys, savo 
pažintis ir įtaką panaudodamas 
Lietuvos labui, skatinant Ameri
kos prezidentą Bush pripažinti 
Lietuvos vyriausybę.

Clevelando lietuvių namų 
steigimas tautybių centro ir in
tensyvi politinė veikla užpildė jo 
gyvenimą šalia profesinio darbo 
gamtos apsaugos ir vandens ta
ršos kontrolės srityje.

Jo tragiška mirtis sukrėtė visus 
jį pažinojusiuosius. Užuojautos

METAI BE VYTO GERULAIČIO

Gegužės 2 d. suėjo metai nuo 
staigios Vyto Gerulaičio mirties.

Velionis buvo palaidotas 
gegužės 4 d. iš Apreiškimo para
pijos bažnyčios Sv.' Karolio ka
pinėse Long Island, NY, kur il
sisi ir jo tėvai.

* Liko žmona Aldona, sūnus 
Vytas, pasižymėjęs teniso 
žaidėjas ir dukra Rūta.

Velionis Lietuvoje buvo 
žymus teniso meisteris, laimėjęs 
Pabaltiejo varžybas, žaidęs įvai
riuose Europos kraštuose. Ame-

kos, muzikos, meno, teatro ir 
lietuviškųjų radijo programų. 
Kiekvienai šiai sričiai kasmet yra 
sudaromos komisijos, kurios pa
renka, kam yra skirtina $1,000 
premija. Finansus šioms premi
joms duoda Lietuvių Fondas. 
Šiemet atžymėtieji yra: žurna
listika— R. K. Vidžiūnienė; mu
zika — R. Kliorienė ir J. Kasins- 
kas (premija padalinta pusiau); 
menas — P. Lapė; teatras — J. 
Jurašas; radijo programos — K. 
Laskauskas

Jau susidariusi tradicija šioms 
premijoms įteikti — kasmet ren-

pareiškimai šeimai suplaukė ir iš 
Baltųjų Rūmų, iš Ohio guberna
toriaus, Clevelando mero ir kitų 
aukštų miesto bei apskrities pa
reigūnų. Taip pat buvo gauta 
užuojautos telegrama iš Vytauto 
Landsbergio, su kuriuo Kudukių 
šeima palaikė artimus santykius.

Prabėgus vos dviem savaitėm 
nuo Kudukio tragiškos mirties, 
balandžid 24 d. po ilgos ir sun
kios ligos pasimirė Juozas Stem- 
pužis, ilgametis lietuviškos radi
jo valandėlės “Tėvynės garsai” 
vedėjas, redaktorius ir prane
šėjas.

Juozas Stempužis gimė 1920 
m. Kaišiadoryse, baigė Vilniaus 
pedagoginį institutą ir toliau gi
lino literatūros ir istorijos studi
jas VD universitete. 1944 m. va
sarą, į Lietuvą artinantis sovie
tams, jis pasitraukė į Vakarus, o 
1949 m. įsikūrė Clevelande. Čyi 
jo gyvenimas koncentravosi apie 
Lietuvos reikalus, ypatingą dė
mesį skiriant išeivijos jaunimui. 
Rūpindamasis “Tėvynės garsų” 
ateitimi, šalia nuolatinės pra- 

buotojus įtraukė jaunąją kartą: 
Kristiną ir Iloną Kuprevičiūtes 
ir Andrį Dundurą.

“Su gimtuoju žodžiu ir lietu
viška daina” jis savo maloniu bal
su virš 43 metų lankė lietuvių 
namus, džiugino mūsų širdis ir 
stiprino viltis sulaukti Lietuvos 
laisvės.

Tarnaudamas kaip mokesčių 
inspektorius apskrities kontro
lieriaus įstaigoje, jis išpopu
liarėjo ir ne lietuvių tarpe. Su

LIETUVOJE IR APIE LIETUVĄ

naujais karininkais, 
mokslą specialiuose 
Kaune. Per keturis 
jie išklausė Lietuvos

— Lietuvos krašto apsauga 
papildyta 
baigusiais 
kursuose 
mėnesius 
istorijos, etikos, teisės, politolo
gijos, pedagogikos paskaitų cik
lus.

— Dail. M. K. Čiurlionio 
kūrinių dalis iš Kauno laikinai 
išvežti į Japoniją, kur išstatyti 
Tokijo meno muziejuje “Sezon”. 
M. K. Čiurlionio dailės galerijos 
lankytojai Kaune turi progą pa
matyti šio dailininko kitus kūri
nius, iki šiol saugotus fonduose.

— Palangoje įvyko tarptauti
nis šiuolaikinės emalės simpo
ziumas. Jame dalyvavo žymiausi

rikoje buvo pasižymėjęs teniso 
mokytojas. Jo sūnus Vytas tam 
tikrą laiką labai veržliai reiškėsi 
šioje sporto šakoje ir buvo pa
siekęs gražių rezultatų.

Woodhavene, 94-10 Jamaica 
Avė., velionis turėjo kelionių 
biurą. Jo įstaiga buvo lyg kokia 
lietuviškų susirinkimų vieta. 
Ypač gyvas lietuviškas judėjimas 
vykdavo šeštadieniais. Kelionių 
biuras po jo mirties dar veikė ke
letą mėnesių. Dabar tose patal
pose yra gėlių krautuvė.

giama premijų šventė. Šiemet ji 
įvyks gegužės 31 d., 7 vai. vakare 
New Yorke (Manhattan). Tai at
naujintame Roundabout teatre, 
Broadway ir 45 St. Programą 
atliks Broadway aktoriai, Lionės 
Juodytės režisuojami.

Vieta ir programa šįkart ne
įprastinės. Kils klausimas kodėl? 
Yra keletas priežasčių, gana ma
lonių.

Šiemet ši šventė yra rengiama 
kartu su Lietuvos ambasada Wa- 
shingtone. Premijas įteiks pats 
ambasadorius arba jo įgaliotas 
ambasados asmuo, jei susidarytų 
svarbių kliūčių pačiam ambasa
doriui atvykti. Tuo būdu reikia 
plačiau žinomos vietos, kad Lie
tuvos valstybės atstovus pamaty
tų ir didesnis skaičius ameri
kiečių. Reikėjo ir amerikiečiams 
patrauklios programos, tačiau 
pabrėžiančios dabartinius Lietu
vos džiaugsmus ir rūpesčius. L. 
Juodytė yra pasiryžusi šitai įvyk
dyti savo režisūra. Visą šią 
šventę globoja JAV LB New Yor- 
ko apygarda.

Premijų iškilmės yra vasaros 
tarpdury. Tai paskutinis stam
bus renginys prieš Šokių šventę. 
Tikimasi, kad atsilankys lietuviai 
ir. amerikiečiai gana gausiai. 
Būsimo pelno pusė skiriama Lie
tuvos ambasados išlaikymui.

Ar šiame renginy nėra rizikos? 
Taip, jos yra.

JAV LB KT Inf.

buvusiu Clevelando meru Stem
pužis pradėjo organizuoti tauty
bių centrą, įkūrė tautybių radijo 
valandėlių sąjungą, buvo vienu 
pagrindinių Clevelando Lietu
vių namų steigėjų, jų ilgamečiu 
tarybos nariu, virš dešimties 
metų dėstė literatūrą Valančiaus 
lituanistinėje mokykloje ir trejus 
metus buvo jos direktoriumi.

Dar karo metu Vienoje įstojęs 
į LTM Ansamblį “Čiurlionis”, 
Jame -dainavo -kelis- -deši 

„mečius irtr* Septynerius metus £ 
buvo ansamblio pirmininku.
1960 m. jam suteiktas ansamblio 
garbės nario vardas.

Giliame liūdesy liko jo sūnūs 
Linas ir Almis su šeimomis, taip 
pat ir jo buvusi žmona solistė Al
dona Stempužienė, kuri dideliu 
atsidėjimu jį globojo pasku
tinėmis jo gyvenimo dienomis.

Jo mirtis praretino išeivijos 
kultūrininkų eiles ir paliko sun
kiai užpildomą spragą.

Aurelija M. Balašaitienė

metalo meistrai iš JAV, Euro
pos, Baltijos šalių. Tris savaites 
dailininkai dalinosi patirtimi, 
dirbo laikinose studijose. Bai
giantis simpoziumui, parodų pa
viljone surengta Palangoje su
kurtų darbų paroda.

— Rygoje buvo susirinkę Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos atstovai 
aptarti muitų bendros sistemos 
suorganizavimo. Buvo sudaryta 
devynių asmenų darbo grupė, 
kuri koordinuos visų trijų kraštų 
muitų sistemą, o vėliau bus 
įsteigta Baltijos muitų sąjunga, 
kuri turės palengva įsilieti į Eu
ropos muitų sistemą. Nutarta 
turėti sienų perėjimo 11 punktų 
tarp Lietuvos ir Latvijos ir 6 tarp 
Estijos ir Latvijos.

— Lietuvos operos ir baleto 
teatro grupė su orkestru gastro
liavo Vokietijoje ir Olandijoje. 
Išvykoje parodė 15 kartų “Gisel- 
le” ir 13 kartų “Gulbių ežerą”.

— Mišrus choras “Leliumai” 
savo 20 metų sukakties proga 
Kaune surengė pirmąjį tarptau
tinį chorų festivalį.

— Žemaitijoje veikia daugiau 
kaip 40 jaunųjų ūkininkų ratelių: 
Šilalės rajone 6, po penkis 
Kelmės ir Telšių rajonuose. 
Daugėja ratelių Plungės, Kre
tingos, Skuodo, Mažeikių lx?i ki
tuose rajonuose.

Aušros atsiradimo Bostone is
toriją papasakojo “ Lietuvos Vai- 
kų Globos” pirm. Daiva Vei- 
taitė-Neidhardt. Si organizacija 
rūpinosi Aušros kvietimu, gydy
tojų suradimu, globojo ją ligo
ninėje ir po operacijos.

Aldonos ir Helmuto Walat šei
ma iš Brocktono, priėmusi Auš
rą, aprūpino ją meile ir šiluma. 
Su jų dukra Gina, Aušra lankė 
Sv. Kazimiero parapijos mokyk
lą, mokėsi muzikos. Atsisveikin
dama Aušra paskambino pianinu 
keturis klasikinės muzikos kūri
nius ir vieną savo pačios kompo
ziciją, gražia anglų kalba paaiš
kindama kūrinėlio turinį. Ypa
tingą padėkos žodį Aušra tarė 
\Valatams, mokyklai ir “Globos” 
narėms — “tetoms”, tapusiems 
per tą laiką mergaitės šeima.

Visų vardu Sės. Helen Iva
nauskas palinkėjo Aušrai 
sėkmės, o kun. Albertas Abra- 
činskas ją palaimino.

Vakaro dalyviai pasakė Aušrai 
daug gerų, stiprinančių žodžių, 
keitėsi su ja adresais. “Lietuvos 
Vaikų Globa”, parengusi šį vaka
rą, pakvietė Aušrą vėl atvykti į 
Ameriką, kai ji taps aukštesnio
sios mokyklos studente.

Aušra išsiardo iš Logano aero
dromo balandžio 23 d. Ją lydėjo 
Irena Veitienė, o Lietuvoje, kar
tu su tėvais, pasitiko jos įgaliota 
globėja, M. Tovares-Ashman
skas, kurios dėka visi sužinojo 
apie Aušros ligą.

Tai buvo jos pirmosios dienos Amerikoje, kai pernai ji pamatė 
Kalėdų eglutę ir jos dovanas. Dabar ši dvylikametė 
klaipėdietė Aušra Stroputė, po sėkmingos operacijos gerada
rių dėka Amerikoje, jau yra sugrįžusi į Lietuvą ir tarp savo 
tėvelių ir artimųjų džiaugiasi Bostono lietuvių ir jų organiza
cijų jai suteikta pagalba.
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ŽINIOS

— “Kūlgrinda”, etnografinis 
ansamblis, dvi dienas viešėjo 
Talline. Jis koncertavo Estijos 
lietuvių draugijos vakaronėje bei 
diplomatiniame priėmime, su
rengtame Lietuvos Nepriklauso
mybės 74-ųjų metinių proga 
Gleino pilyje. a

— “Girios aidas”, populiarus 
muziejus, kurį sukūrė ir du 
dešimtmečius puoselėjo miški-

įpkas A. Valavičius,, ..sudegė 
ninKuose~

— Lietuvos vyriausybė pa- 
skyrė Prekybos ir materialinių 
išteklių ministerijai 200 milijonų 
rublių kreditų, kuriuos galės 
gauti Lietuvos ūkininkai trakto
riams pirkti.

— Klaipėdos rajone 1991 me
tais įregistruota 440 santuokų, 
gimė 826 vaikai. Įvaikinti 5 vai
kai. 158 poros per tą laiką išsi
tuokė.

— Skulptorius A. Ambra- 
ziūnas kuria paminklą filosofui 
A. Maceinai. Paminklas šiemet 
bus pastatytas Prienuose.

t— Skuodas šiemet mini mie
sto įkūrimo 420-ąsias metines— 
Skuodo kraštotyros muziejus ku
riamas viename likusių dvaro pa
statų. Atkurtas ir senasis miesto 
herbas.

— St. Petersburge, Rusijoje, 
įvyko Lietuvos kultūros dienos, 
skirtos dailininko ir kompozito
riaus Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio atminimui. Dalyvavo 
delegacija iš Lietuvos, taip pat 
Rytų Europos ir Rusijos lietuvių 
draugijos nariai. Iškilmės baig
tos koncertu kompozitorių na
muose.

— Lietuvos vyriausybė iš savo 
fondo skyrė 400,000 rublių pa
minklo Kražių skerdynių 
šimtmečiui paminėti statybos 
išlaidoms.

— Antano Giedriaus-Gie- 
draičio, emigracijoje mirusio 
lietuvių pedagogo, poeto bei 
prozininko, gimimo šimtmetis 
(1892-1977) Lietuvoje paminė
tas literatūros ir prisiminimų va
karais bei parodomis.

— Lietuvos žmonės labai per
ka ginklus. Praėjusiais metais 
Lietuvos vyriausybė leido savo 
piliečiams įsigyti patogius 
medžioklinius šautuvus, pistole
tus bei kitus mažesnius ginklus. 
Buvo leista ginklus pardavinėti 
dešimtyje krautuvių, bet pasku
tiniu metu atitinkamai įstaigai 
įteikta beveik šimtas prašymų 
atidaryti ginklų parduotuves vi
soje Lietuvoje.

Maisto siunta našlaičiams
Balandžio pradžioje Klaipė

dos uostą pasiekė laivas su 
44,000 svarų kūdikių maisto 
konteineriu,, pasiųshi .“Bostono-» Stuiiieč'ių~giidėtus. Gal dėčttrtr- 
LietavnsVai kų Globa’ ’ organ i za- publikos šusurn^b nedaug/*'^*” 
cijos. Tarpininkaujant Michiga- 
no International Aid, firma Ger- 
ber davė “Globai” $40,000 ver
tės kūdikių maisto lengvatine 
kaina, tik už $2,000.

“Globa pervežė sunkveži
miais šį maistą į Bostono uostą, 
pakrovė į laivą, taip pat sudarė 
Lietuvoje patikimų žmonių — 
savanorių ir Sveikatos apsaugos 
ministerijos darbuotojų grupę 
paskirstyti maistą vaikų įstai
goms. “Globos” vicepirm. adv. 
Marija Tovares-Ashmanskas ba
landžio 3 d. nuvyko į Lietuvą ir 
pati dalyvavo bei stebėjo siuntos 
paskirstymą šešiems kūdikių na
mams, kuriuose yra 2,000 maža
mečių vaikų (iki 3 metų am
žiaus). Jai talkino inž. Romual
das Veitas.

Atsisveikinta su Aušra

Balandžio 21d. vakare Brock- 
tono Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rų vienuolyne įvyko atsisveikini
mas su klaipėdiete Aušra Stro- 
pute. Dvylikametė Aušra atvyko 
į Bostoną pernai gruodžio 19 d. 
sudėtingai veido ir ausies kanalo 
operacijai, nes ji buvo gimusi be 
dešinės ausies.

Dr. Martin Dunn irdr. Keshau- 
das Pahuja Miltono ligoninėje 
nemokamai atliko mergaitei žan
dikaulio atstatymo chirurginę 
operaciją, panaudojant jos šon
kaulį. Anaplastologas Tom Pe- 
terson iš Lynn padarė mergaitei 
laikiną dirbtinę silikono ausį, 
kad ji jau dabar galėtų nešioti 
auskariukus bei saulės akinius. 
Šią vasarą dr. Dunn ruošiasi vyk
ti su savo
bendradarbiais j Lietuvą, kur 
pilnai atliks Aušrai dešinės au
sies rekonstrukciją, ir gal, 
grąžins jai klausą. Dr. Dunn pa
siryžęs apmokyti Lietuvos gydy
tojus su šia sudėtinga procedūra, 
nes Lietuvoje yra arti 80 vaikų 
su panašia liga. Jis ten paliks at
sivežtą brangią aparatūrą ir in
strumentus.

Pavasario koncertas
Balandžio 26 d. popietę Lietu

vių Piliečių klubo salėje įvyko 
solisčių iš Lietuvos Aldonos Vil- 
činskaitės ir Astros Krikš
čiūnaitės koncertas, akompa
nuojant pianistei Audronei Ki
sieliūtei.

Šios solistės jau ne kartą bo-

Koncertą ir vaišes rengė Bos
tono LIC, virš. Gintaras Čepas.

NEFA festivalyje

Balandžio 25-26 dienomis Na- 
tick High School, MA, vyko ka
smetinis Naujosios Anglijos tau
tų folklorinis festivalis — NEFA. 
Tautinių šokių programą atliko 
jauni sambūriečiai ir grupė 
“Sambūris”, vad. Linos Suba- 
tienės ir Rūtos Mickūnienės.

Suaugusių grupei naują šokį 
išmokti daug padėjo Naida Šni- 
paitė. Lietuviškų valgių stalą or
ganizavo Gema Phillips.

Renginiai

Gegužės 5 d., antradienį, 4 
vai. popiet, Gambridge Library, 
449 Broadway, Cambridge, MA, 
įvyks Elenos Vasyliūnienės ta
pybos parodos atidarymas. Tai 
12-oji jos paroda, kurią kasmet 
ruošia Gambridge biblioteka. Ji 
tęsis iki gegužės pabaigos.

Gegužės 12 d. Sv. Petro 
bažnyčioje mišiomis už Lituani
stinės mokyklos mokinius, jų 
tėvus ir mokytojus bus užbaigti 
1991-1992 mokslo metai. Po pa
maldų, bažnyčios salėje įvyks 
akademinė valanda, mokyklos 
užbaigimo diplomų įteikimas 
abiturientams, pažymėjimų ir 
dovanėlių įteikimas kitiems, 
sėkmingai besimokantiesiems. 
Mokyklos direktorė Daiva Ma- 
tulionytė de Sa Pereira ir tėvų 
komitetas (pirm. Marius Ziau- 
gra) kviečia visus atvykti.

Birželio 6 d., 6:30 vai. vak. 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
klubo 3 aukšto salėje įvyks Vy
tauto Eikino prisiminimo vaka
ras. Bus rodomas skaidrių mon
tažas, pavaizduojantis a. a. Eiki- 
ną gyvenime, sporte, dainoje.

Meninę dalį atliks Bstono 
vyrų sekstetas, vad. Daivos Ma- 
tulionytės de Sa Pereira. Progra
moje užkandžiai, šokiai. Rengia 
Bostono “Grandies” sporto klu
bas.
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" Kun. Kazimieras Pugevičius, 
nuo 1975 metų vadovavęs Lietu
vių Katalikų Religinės Šalpos 
įstaigai Brooklyne, balandžio 30 
d. su daiktais grįžo į Baltimorę, 
iš kuriąs ir buvo atvykęs.

Kapų lankymas, kurį rengia 
N Y ramovėnai ir šauliai, bus ge
gužės 23 d., šeštadienį, tokia 
tvarka: 10 vai. mišios pranciško
nų vienuolyno koplyčioje, po jų 
— lankomi ramovėnų, šaulių ka
pai Cypress Hills kapinėse; po 
to grįžtama į Kultūros Židinį, 
kur posėdžių menėje bus paben
dravimas, bendri priešpiečiai. 
Ramovėnai, šauliai ir jų bičiuliai 
kviečiami dalyvauti.

Maironio lituanistinė mokyk
la mokslo metus baigia birželio 
6 d. šeštadienį. Tuo pačiu bus ir 
abiturientų išleistuvės Kultūros 
Židinyje. Kviečiami dalyvauti 
visi buvę Maironio mokyklos 
mokytojai ir jų baigę mokiniai. 
Tegu tai būna bendras susitiki
mas, praeities atnaujinimas, kad 
sugebėtume uoliau tarnauti Lie
tuvai.

Algirdas Šilbajoris, su šeima 
ilgesnį laiką gyvenęs Nevv Yor- 
ke, o dabar gyvenąs Floridoje, 
su broliu prof. dr. Rimvydu 
gegužės 4 d. išvyko dviem sa
vaitėm į Lietuvą.

Lietuvių Šaulių Sąjungos Išei
vijoje New Yorko kuopa įteikė 
“Darbininkui” stiprinti 50 dol. 
auką. Nuoširdžiai dėkojame.

LB New York apygardos val
dybos posėdžio data pakeista. Jis 
įvyks gegužės 15 d., penkta
dienį, 7 vai. vak. Kultūros Židi
nio menėje. Posėdyje taip pat 
dalyvauja LB Nevv Yorko apylin
kių pirmininkai ir JAV LB tary
bos nariai.

Bostono lietuvių etnografinis 
ansamblis “Sodauto” atliks dvie
jų valandų programą Baisiojo 
Birželio minėjime birželio 15 d. 
Kultūros Židinyje. Minėjimą 
rengia LB Nevv Yorko apygardos 
valdyba.

Dail. Česlovui Janušui liepos 
17 d., sueina 85 metai. Nevv Yor
ko Lietuvių Dailininkų Sąjunga 
numato surengti jo kūrybos pa
rodą.

Rudens dailės paroda planuo
jama surengti šį rudenį Kultūros 
Židinyje. Tiksli data bus pa
skelbta vėliau. Iš anksto kviečia
me dailininkus rengtis ir nesi- 
didžiiuoti — dalyvauti šioje pa
rodoje. Rengia NY Liet. Dailini- 
nų Sąjunga.

KONTEINERIAI į LIETU
VĄ siunčiami kas dvi savaitės. 
Savo daiktus siųskite mums paš
tu arba UPS. Svaras 79 centai. 
Minimumas $20. TRANSPAK, 
2638 W. 69th St., Cbicago, IL 
60629. Telef. 1-312-436-7772.

SUSITIKIMAS 
su Lietuvos televizijos direktoriumi 

ALGIRDU KAUŠPĖDU 
įvyks gegužės 17 d., sekmadienį, 7 v. v.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE. 

Rengia ir visus atsilankyti kviečia

LB MANHATTAN0 APYLINKĖ

Iš Chicagos Lyric operos 
rūmų gegužės 9 d., šį šeštadienį, 
1 vai. popiet Nevv Yorko laiku 
per radiją bus transliuojama Ser- 
gei Prokofiev opera “The Gam- 
bler”. Pagrindiniai solistai: Jac- 
que Trussel, Sheri Greenna- 
vvald. Diriguoja Bruno Bartolet- 
ti. Ateinantį šeštadienį bus tran
sliuojama G. Puccini opera “Ma- 
dama Butterfly”.

Arts ClubTheater spektakliai 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
vyks iki gegužės 24. Vaidinimai 
bus gegužės 9, 10, 15,21, 22, 23, 
24 dienomis. Visi — 8 v.v., tik 
gegužės 10, 24 —3 v. p. p. Vai
dinama K. Sajos tragikomedija 
“PranašasJonas”. Dėl informaci
jos skambinti telef.: 718 768- 
0925, arba 212 633-0652.

Dail. Juozas Bagdonas bir
želio 1 d., išvyksta į Lietuvą. Nu
matoma surengti jo kūrybos pa
rodos Vilniuje, Kaune ir Telšiuo
se. į Lietuvą jau yra pasiuntęs 
per 70 savo kūrinių. Lietuvoje 
išbus apie mėnesį laiko ar net 
daugiau. Praeitų metų rudenį 
jam suėjo 80 metų. Tikriausiai 
sukaktis bus prisiminta ir Lietu
voje rengiamose parodose. Ru
denį, kai jis sugrįš, jo kūrinių pa
roda bus surengta ir Kultūros 
Židinyje, j Lietuvą jis važiuoja 
pirmą kartą. Iš jos pasitraukė 
1944 m. vasarą.

LB Queens apylinkės 
susirinkimas

Gegužės 3 d., sekmadienį, 
3:30 v. popiet Kultūros Židinio 
mažojoje salėje įvyko Lietuvių 
Bendruomenės Queens apylin
kės susirinkimas, kuriam vado
vavo pirmininkė Ramutė Cesna- 
vičienė, sekretoriavo Kostas 
Norvilą. Dalyvavo 47 asmenys, 
iš jų 11 naujai atvykę. Padaryti 
reikiami pranešimai apie apy
linkės veiklą.

Pagal statuto reikalavimus 
sutvarkyti valdybos rinkimai. Iš 
senos valdybos liko Ramutė Če- 
snavičienėir Kostas Norvilą, dar 
vieneriems metams išrinkti: M. 
Žukauskienė, A. Balsys, V. 
Vaičiulis; pririnkta ir J. Vytu-

MAIST0 SIUNTTNIAI-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 namus 
Lietuvoje. TRANSPAK, 2638 
W. 69thSt., Chicago, IL 60629, 
Tel. 312-436-7772.

Aušros Vartų parapijos tradi
ciniai pavasario pietūs įvyks 
gegužės 17 d., sekmadienį po 11 
vai. sumos, parapijos salėje. Per 
pietus bus pagerbtas parapijos 
įkūrėjas kun. Juozas Šeštokas, 
kuris, dirbdamas kaip laivų 
krovėjas, įkūrė šią parapiją. Jo 
garbei bus atidengta paminklinė 
lentelė, sukurta dail. Karolio Ka
tino. Lėšų rinkimui vadovavo 
Mary York, kurią kun. Šeštokas 
pakrikštijo. Atidengs kun. prof. 
Nicholas Langenfeld, jau apie 60 
metų talkinantis parapijai. Kle
bonas kun. Eugenijus Savviekis 
ir parapijos taryba nuoširdžiai 
kviečia visus dalyvauti. Bus 
skanūs pietūs, baras ir loterija. 
Parapijai reikia lėšų dideliems 
remontam# Auka $25. Dėl dau
giau informacijų skambinti telef. 
212 255-2648.

A. a. Petras Minkūnas mirties 
penkerių metų sukakties proga 
buvo prisimintas mišiomis pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje 
gegužės 3 d. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM. Pamaldose 
dalyvavo šeimos nariai ir velio
nio bičiuliai. Po pamaldų našlė 
Genovaitė Minkūnienė savo na
muose surengė kavutę.

Alina ir Edvardas Stakniai 
birželio 23 d. išvyksta į Lietuvą, 
kur Edvardas, šachmatų meiste
ris, dalyvaus šachmatų turnyre.

Dail. Vytautas Jonynas kas
met važiuoja į Lietuvą. Šiemet 
jis ten svečiuosis tik tris savaites 
— išvyksta birželio gale, grįžta 
liepos viduryje.

KRIKŠTYNOS

Algio Norvilos ir Danos 
Račiūnaitės sūnus balandžio 25 
d. Apreiškimo parapijos bažny
čioje klebono kun. Vytauto Palu
binsko pakrikštytas Ginto Justo 
vardais. Krikšto tėvais buvo Qa- 
nutė Norviiaitė ir Vitas 
Račiūnas. - T 

vienė. Susirinkimas kooptavo 
Valdą Guobienę, kuri turi rūpin
tis naujai atvykusiais, kad jie įsi
jungtų į Lietuvių Bendruo
menės veiklą.

į revizijos komisiją išrinkti: 
Vincas Padvarietis, Jonas £li- 
večka, Ona Osmolskienė. J

Atstovais į apygardos suvažia
vimą išrinkta 6 žmonės: Al. Jan
kauskas, B. Sutkus, A. Cešia- 
vičius, J. Bagdonas, A. Maceina, 
J. Laucevičienė.

Po susirinkimo buvo kavutė, 
Gerimantas Penikas parodė 
vaizdajuostę iš New Yorko lietu
vių kultūrinės veiklos, kuri buvo 
prieš 10-15 metų.

Skrendant į tautinių šokių 
šventę Chicagon, yra gauti papi
ginti skrydžiai. Teirautis kelio
nių agentūroje Vytis. Telef. 718 
769-3300.

Neseniai atvykęs 50 metų lie
tuvis ieško bet kokio darbo. 
Moka prižiūrėti ligonius, turi 
virėjo ir statybininko special
ybes. Skambinti Povilui 718348- 
9792. (sk.)

44 metų medicinos sesuo, at
vykusi iš Lietuvos, ieško bet ko
kio darbo. Skambinti Nijolei 718 
348-9792. (sk.)

KARGO J LIETUVĄ BE 
MUITO! Siunčiame SAS oro li
nija į Rygą. Siuntinius atsiimti 
Rygos muitinėje. Minimumas 
110 Ibs arba 50 kg. Kaina $K75 
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.

Atvelykio popietės talkininkės ir rengėjos: iš k.: V. Šližienė, New Yorko klubo valdybos 
pirm. M. Žukauskienė, G. Kulpienė, (sėdi) pianistė Aldona Kepalaitė, vicepirm. M. 
Klivečldenė, V. Sutkuvienė, J. Vytuvienė. I. Jankutė, ižd. S. Skobeikienė, M. Ulėnienė. 
Nuotr. S. Narkėliūnaitės

ATVELYKIO POPIETĖ KULTŪROS ŽIDINYJE
Moterų Federacijos Nevv Yor

ko Klubo atvelykio popietė, kuri 
įėjo tradicijon ir rengiama jau 
daug metų, ir šiemet, balandžio 
26 d., sutraukė nemaža svečių.

Ją atidarė Klubo pirmininkė 
Marija Žukauskienė. Pradžioje 
pianistė Aldona Kepalaitė pa
skambto Liszto Šv. Pranciškaus 
pavasario legendą, Chopino 
Scherzo Op. 31 ir bisui — 
Brahmso Intermezzo Op. 118.

Tėv. Leonardui Andriekui, 
OFM, sukalbėjus maldą, pra
dėtos atvelykio vaišės. Klubo 
narės buvo parengusios turtingą 
stalą. Buvo gražu pažiūrėti ir 
skanu pasivaišinti. “Kelionę” 
aplink stalą pradėjo Janina Simu
tienė.

Pasivaišinus, buvo ir sveikini
mų. Pirmiausia sveikino nuolati
nis šių popiečių svečias, Lietu
vos ambasadorius JT Anicetas Si
mutis, kuris su žmona čia lig šiol 
lankydavosi, kai buvo Lietuvos 
Generaliniu konsulu Nevv Yor- 
ke. Dabar, kaip Klubo pirmi
ninkė pabrėžė, ambasadorių, 
kaip ilgametį svečią, buvo dar 
maloniau turėti savo tarpe.

Ambasadorius Simutis pasida
lino naujausiomis žiniomis iš 
Ambasados veiklos ir padėkojo 
Moterų Klubui už piniginę auką, 
skirtą Ambasados išlaikymui. Jis 
pabrėžė, kad lietuviai remia, ir 
todėl Ambasada laikosi, nes Lie
tuvos vyriausybė šiuo metu dar 
neišgali tam reikalui skirti lėšų.

Vilniaus radio transliacijos 
užsieniui nuo gegužės 4 d. bus 
tokiomis dažnėmis: lietuviškai 
13645 —15485 — 1.5580, angliš
kai 11780 — 13645 — 15580 (ki- 
lohercai).

“Lietuvos Aidas”, pagrindinis 
16 psl. Lietuvos dienraštis, duo
da vyriausybės žinias ir objekty
vų atsikuriančios Lietuvos vaiz
dą. Jo žinios išeivijai yra labai 
naudingos. Prenumerata me
tams oro paštu $85. Čekius rašyti 
“Lietuvos Aido vardu ir siųsti 
JAV įgaliotiniui adresu: Bronius 
Juodelis, 239 Brookside Lane, 
Willowbrook, IL 60514. (Sk.)

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.)

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

Ambasadorius bendrai priminė 
Amerikos lietuvių visokeriopą 
paramą ir papasakojo, kad užsie
nio diplomatai dažnai nustemba, 
iš jo sužinoję, kad Ambasadą iš
laikyti padeda savi tautiečiai.

Danutė Venclauskaitė, vieš
nia iš VVaterbury, Connecticut, „ 
dažnai buvojauti atvelykio po
pietėse ir bendrai Nevv Yorko 
lietuvių renginiuose, sveikinda
ma pobūvio svečius, priminė 
vieną svarbų reikalą. Ji papasa
kojo apie Lietuvoje vykdomą

APREIŠKIMO PARAPIJOJE 
BESIŽVALGANT

Eucharistijos diena
Apreiškimo parapijos bažny

čioje, sekmadienį, gegužės 10 
d., įvyks Svč. Sakramenmto pa
garbinimo diena. Po 11 vai. 
mišių prie išstatyto Svč. Sakra
mento, budės parapijoje veikia
nčių organizacijų nariai ir kiti pa- 
rapiečiai. 2 vai. popiet bus gie
dami mišparai.

Anksčiau Lietuvoje mišparai 
buvo neatskiriama sekmadienio 
pamaldų dalis. Čia Amerikoje 
neteko girdėti, kad šios gražios 
bažnytinės apeigos kur nors dar 
būtų praktikuojamos. Kažin ar ir 
Lietuvoje mišparai dar yra gie
dami? Mišparų metu gregoria- 
niškai giedamos psalmės suteik
davo iškilmingą ir mistinę nuo
taiką.

Šios parapijos choras, kuriam 
vadovauja muzikė Gintarė Bu
kauskienė, savo repertuare turi 
paruošęs komp. John B. Singer- 
berger subalsuotus mišparus, 
kuriuos ir giedos šios šventės 
metu.

Pamokslą pasakys pranciško
nų vienuolyno virsi ninkas kun. 
Leonardas Andriekus, OFM.

Mišparų belaukiant, tarp su
mos ir mišparų, apatinėje salėje' 

JAV LB PREMIJŲ ĮTEIKIMAS 
sekmadienį, 1992 gegužės 31 d., 7 vai. vak.

Roundabout Theatre, 1530 Broadvvay, prie 45th St., N.Y.C. 
Premijos bus įteiktos už literatūrą, dailę, muziką, teatrą, 

žurnalistiką ir lietuviškas radijo programas.
Meninę programą atliks

AMERIKOS MUZIKALINIŲ TEATRŲ AKTORIAI, 
paruošti Lionės Juodytės Mathews.

Programos tema: "SALUTE TO LITHUANIA", kurioje bus 
atliktos lietuvių dainos ir šokiai.

Aktoriai vakaro programą atlieka nemokamai 
(Benefit Performance)

Bilietai po 35 dol. ir 25 dol., gaunami pas: 
Aldoną Kepalaitę, tel. 212 - 724 - 5720 
Aldoną Mackevičienę, tel. 718 - 380 - 5442 
Aldoną Marijošienę, tel. 516 - 883 - 9350 

ir teatro kasoje.
Premijų /teikimą ruošia ir visus atsilankyti kviečia 

LIETUVOS AMBASADA VYASHINCTONE 
JAV LB KULTŪROS TARYBA

Čekius rašyti: Lithuanian American Community, Ine.

projektą našlaičiams globoti. 
Skatino aukomis paremti, atsi
liepiant į kun. J. Kazlausko krei
pimąsi, skirtą Amerikos lietu
viams.

Vis energinga, nors, kaip pati 
sakėsi, artėjanti jau prie šimto 
metelių, ji kvietė visus jaunat
viškai stoti į darbą ir padėti Lie
tuvai visokeriopai atsikurti.

Užbaigta turtinga loterija. 
Laimingi numeriai ištraukė pa
veikslų, knygų ir kitų dalykų, 
(sn) 

bus galima užkąsti, atsigaivinti 
kavute ir pailsėti.

Parapijos klebonas kun. Vy
tautas Palubinskas tikisi, kviečia 
ir laukia, kad į Švenčiausio Sak
ramento pagarbinimą ir į mišpa
rus atsilankys daug parapiečių.

Sutvirtinimo sakramentas

Po ilgos pertraukos, Apreiški
mo bažnyčioje vėl bus teikiamas 
sutvirtinimo sakramentas. Pas
kutinį kartą šioje bažnyčioje sut
virtinimo sakramentas buvo 
teiktas 1987 m. balandžio 26 d. 
Tuomet sutvirtinimo sakramen
tą priėmė šeši berniukai ir ketu
rios mergaitės. Dabar NewYor- 
ke yra šeimų, atvykusių iš Lietu
vos, kurios ir pageidauja, kad jų 
vaikams tas sakramentas būtų 
suteiktas lietuviškai ir lietuviš
koje parapijoje.

Sutvirtinimo sakramentas bus 
teikiamas Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje sumos metu Šeš
tinėse, gegužės 31 d. Sakramen
tą suteiks vyskupas Paulius Bal
takis, OFM.

Manoma, kad šalia naujųjų 
ateivių iš Lietuvos, atsiras ir vie
tinių, kurie ta pačia proga pasi
naudos. >-

p. palys


