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Savaitės j
Įvykiai

Violeta Barrios de Chamor- 
ro, Nikaragvuos prezidentė, ku
rių prieš dvejus metus politiškai 
rėmė partijų koalicija rinkimuo
se prieš sandinistus, dabar tos 
pačios koalicijos kaltinama per 
dideliu nuolaidavimu sandinis- 
tams.

Vodkos kaina, kuri lig šiol 
buvo 50 rb. už puslitrį, Rusijos 
valdžios potvarkiu galės kilti, bet 
jos gamyba ir toliau pasilieka vy
riausybės monopoliu, kaip ir bu
vo nuo caro laikų. Tačiau vyno 
ir alaus gamybos monopolio val
džia atsisakė. Taigi šių sritį pe
rims privatūs gamintojai.

Boris Jelcin gegužės 7 d. pat
virtino įstatymų dėl atskiros Ru
sijos armijos sukūrimo ir save pa
skyrė jos vadu ir einančiu gyny
bos ministro pareigas. Dar 
neaišku dėl laivyno ir ryšio su 
Nepriklausomų Valstybių San
drauga. Gynybos ministro pava
duotoju ir kariuomenės vadu pa
skirtas gen. Pavel Gračev. Tai 
tas pats generolas, kuris pučo 
metu 1991 m. atsisakė eiti prieš 
Jelcinų ir Parlamento gynėjus. 
Gen. Sapošnikov ir toliau lieka 
Sandraugos armijos vyriausiuoju 
vedu ir jo kontrolėje yra visi tak
tiniai ginklai.

Suomija, ligi Sovietų Sąjun
gos subyrėjimo laikiusis neutra-. 
luino, pereitų savaitę paskelbė, 
kad dabar ji pati rūpinsis savo 
valstybės sienų apsauga ir užper
ka McDonnell Douglas kompa
nijos (JAV) kovos lėktuvų už $3 
bilijonus. Kompanija patvirtino 
užsakymų ir pažadėjo pradėti 
lėktuvų pristatymų T995 m.

Britų saugumas pradeda kon
centruotis ties pogrindžio veikla 
prieš Airių respublikonų armijų, 
kai “šaltojo karo pabaiga” atpa
laidavo jo personalų nuo kontra- 
špionažo pareigų. Lig šiol Airių 
armijos veiklų šnipinėjo Scot- 
land Yard, bet dabar jis perduo
tas valstybės saugumui.

Lech VVaięsa, Lenkijos prezi
dentas, savo dramatinėje kalboje 
įspėjo parlamentų, kad politinio 
stabilumo stoka krašte pradeda 
atbaidyti užsienio investorius. 
Jis siūlė įvesti stipresnius admi
nistracijos įstatymus, sustipri
nant jo valdžių.

JAU MINI 1999 
METŲ DATĄ

Už kiek gi metų sovietinė
kariuomenė išeis iš Pabaltijo? 
Dabar Rusija yra pasirengusi pa
greitinti savo išvedimų iš Pabal
tijo valstybių, jei NATO gynybos 
santarvės kraštai finansiškai 
padės į Rusijų grįžtantiems kariš
kiams pastatyti bazes ir gyvena
muosius butus. Taip pasakė Ru
sijos ministro pirmininko pava
duotojas Genadijus Burbulis po 
susitikimų Briusselyje su NATO 
Santarvės, Europos ekonominės 
bendruomenės ir Belgijos vy
riausybės atsakingais atstovais.

Rusija dabar jau nebe pirmų 
kartų pamini 1999-uosius metus 
kaip paskutinį terminų savo ka
riuomenės išvedimui iš Pabaltijo 
valstybių, nors, kaip primena 
užsienio apžvalgininkai, ank
sčiau buvo minėjusi 1994-ųjų 95- 
ųjų metų terminų.

Ir Burbulis Briusselyje vėl pa
minėjo 1999-jų metų terminų, 
bet drauge pastebėjo, kad ka

LIETUVOS IR PRANCŪZIJOS SUTARTIS
— Prezidentas Mitterrand kalbėjo Lietuvos parlamente ir pažadėjo paramą —

Gegužės 14 d., ketvirtadienį, 
Vilniuje pasirašyta Lietuvos ir 
Prancūzijos santarvės, drau
gystės ir bendradarbiavimo su
tartis. Jų pasirašė Prancūzijos 
prezidentas Franęois Mitter
rand ir Lietuvos parlamento pir
mininkas Vytautas Landsbergis.

Šia sutartimi Lietuva ir 
Prancūzija įsipareigojo bendra
darbiauti visose srityse drau
gystės ir pasitikėjimo dvasia. Su
tartis numato, kad, jeigu iškiltų 
grėsmė taikai, viena šalis gali pa
prašyti kitos, kad nedelsiant — stybei, kų tik išsivadavusiai iš ke- 
įvyktų konsultacijos. Abi šalys 
įsipareigoja skatinti ekonominį, 
valstybės institucijų, techninį, 
kultūrinį, humanitarinį bendra
darbiavimų.

Orientuojasi į Europą
Po pasirašymo ceremonijų,

REFERENDUMAS DEL LIETUVOS PREZIDENTO 
ĮSTAIGOS ATKŪRIMO

Lietuvos Ambasada VVashing- 
tone gegužės 13 d. pranešė, kad 
Lietuvos piliečiai, gyvenantys 
JAV-ose, galės dalyvauti š. m. 
gegužės 23 d. Lietuvos referen
dume.

Lietuvos Aukščiausioji Taryba 
paskelbė referendumų dėl prezi
dento institucijos atkūrimo. Šiuo 
metu prezidento funkcijas Lie
tuvoje dalinai vykdo iš sovietinės 
sanfvarkbs^aveTdetaskolektyvi- 
nis organas — Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumas, kuriam 
pirmininkauja Aukščiausiosios 
Tarybos Pirmininkas. Antrosios 
Respublikos laikotarpiu, 1920- 
1940 metais, Lietuvos valstybei 
atstovavo ir jai vadovavo Respu
blikos Prezidentas (Lenkijos- 
Lietuvos Respublikų 1569-1795 
m. laikant pirmųja respublika). 
Lietuvos piliečiai referendumu 
turės nuspręsti ar Lietuvai vėl 
reikalingas prezidentas. Refe
rendumas įvyks šių metų gegu
žės 23 d., šeštadienį.

Referendume turi teisę daly
vauti Lietuvos piliečiai, besilan
kantys ar nuolat gyvenantys 
užsienio valstybėse. Tai apima ir 
visus tuos Amerikos lietuvius, 
kurie pagal 1991 m. gruodžio 11 
d. Lietuvos Respublikos pilie
tybės įstatymų gali atstatyti Lie
tuvos pilietybę ir kurie nori tuo 
įstatymu pasinaudoti. Pilietybę 
atstatyti gali lietuvių kilmės 
asmenys, turėję Lietuvos pilie
tybę ir okupacijos metu, nuo. 
1940 m. birželio 15 d. iki 1990 
m. kovo 11d., pasitraukę iš Lie

riuomenė galėtų būti anksčiau 
išvesta, jei NATO Santarvė su
teiks Rusijai finansinę pagalbų.

NATO sutiko pasiūlymų ap
svarstyti, susitarė su viceprem
jeru Burbuliu, kad Rusija pa
teiks Santarvei tikslių kariuo
menės išvedimo tempų progra
mų, praneš išvedimui finansuoti 
prašomų lėšų dydį.

NATO iš savo pusės, susipa
žinusi su gautais duomenimis, 
apsvarstys, ar yra pajėgi Rusijos 
pasiūlymus priimti.

NATO yra suinteresuota Rusi
jos kariuomenės greitesniu išve
dimu iš Pabaltijo valstybių, ne 
kartų pritarė Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vyriausybių nuomonei, 
kad buvusios Sovietų kariuo
menės pasilikimas Pabaltijyje 
sukelia pavojų stabilumui ir sau
gumui Baltijos regione, palaiko 
ten nuolatinį įtempimų.

Vytautas Landsbergis taip 
apibūdino įvykusį faktų:

“Kų tik buvo pasirašyta svarbi 
tarpvalstybinė sutartis. Ji skelbia 
santarvę ir draugystę, ji pakels į 
naujų lygmenį ir suaktyvins 
Prancūzijos-Lietuvos bendra
darbiavimų. Itin reikšminga, kad 
šiandien pasirašytoji sutartis yra 
orientuota į Europų, nebeskai- 
domų konsultuojančių karinių 
blokų, o kartu tai didžiosios val
stybės paramos ranka, ištiesta 
nedidelei.ir vis dar nesaugiai vai-

leriopos priespaudos.

Tame išsivadavime buvo skau
džių aukų, ir Lietuva šiandien 
mini 20-ųsias metines nuo tos 
dienos, kai Kaune susidegino 
moksleivis Romas Kalanta, pro
testuodamas prieš Sovietų oku-* 

tuvos, šiuo metu gyvenantys ki
tose valstybėse ir turintys kurio 
nors kito krašto pilietybę. Įstaty
mas nereikalauja, kad šie asme
nys grįžtų į Lietuvų ar atsisakytų 
turimos kitos valstybės pilie
tybės.

Lietuvos Respublikos Rinki
minė komisija pavedė Lietuvos 
diplomatinių įstaigų vadovams

(nukelta i 2 psl.)

Šv. Jokūbo bažnyčių gegužės 3 d. atšventino Vilniaus arkivyskupas A. Bačkis. Nuotr. 
Viktoro Kapočiaus

JAU IŠDUODAMI PILIETYBES PAŽYMĖJIMAI
— Lietuvos Ambasada VVashingtone praneša apie Lietuvos pilietybės atgavimo tvarkę —

Lietuvos Ambasada VVashing- 
tone gegužės 13 d. pranešė, kad 
nuoš. m. gegužės 12d. Lietuvos 
diplomatinės ir konsulinės įstai
gos Jungtinėse Amerikos Valsti
jose pradeda išdavinėti Lietuvos 
pilietybės pažymėjimus.

Pagal Lietuvos respublikos pi
lietybės įstatymų, kuris įsigaliojo 
1991 m. gruodžio 11 d., lietuvių 
kilmės asmenys turėję Lietuvos 
pilietybę ir okupacijos metu, 
nuo 1940 m. birželio mėn. 15 dl 
iki 1990 m. kovo 11 d., pasi
traukę iš Lietuvos, šiuo metu gy 
venantys kitose valstybėse ir tu
rintys kurio nors kito krašto pi
lietybę, gali atstatyti Lietuvos 
pilietybę. Įstatymas nereikalau
ja, kad šie asmenys grįžtų gyven
ti į Lietuvų ar atsisakytų turimos 
kitos valstybės pilietybės.

Norėdami atstatyti Lietuvos 
pilietybę ir gauti piliečio pažy

pacinę politikų Lietuvoje.
Aukų ir pastangų dėka Lietu

va dar kartų išsikovojo valstybės 
nepriklausomybę, bet jos žemė
je tebelaikoma prieš Lietuvos 
valių svetima kariuomenė. Lie
tuva tebeturi sunkų sovietinės 
iškreiptos ekonomikos palikimų. 
Ir dabar stengiasi reformuoti 
savo ūkį demokratiniais laisvos 
iniciatyvos ir privačios nuosa
vybės pagrindais.

Tai pagrindiniai uždaviniai, 
kurių sprendimas užtikrina 
laisvę, demokratijų ir saugių 
žmonių gerovę šioje Europos da
lyje. Lietuva nori bendradar
biauti ir jungtis su visa didžiųjų 
demokratinių tradicijų Europa. 
Lietuva nori būti kartu. Dabar 
esame ypatingai padrųsinti, kad

(nukelta į 2 psl.)

mus užsienyje, bendradarbiau
jant su kraštų Lietuvių Bendruo
menėmis. Todėl Lietuvos Am
basada VVashingtone kartu su 
Generaliniu konsulatu New Yor- 
ke bei Garbės generaliniais kon
sulatais Chicagoje ir Los Angeles 
vadovaus referendumui Jung
tinėse Amerikos Valstijose ir 

mėjimų, minėti asmens turi pa
teikti šiuos dokumentus:

L Pareiškimų su atsakymais j 
10 klausimų. Pareiškimo anketos 
gaunamos Lietuvos Ambasadoje 
VVashingtone, Generaliniame 
konsulate New Yoike Garliės ge
neraliniuose konsulatuose Chi
cagoje ir Los Angeles, o taip pat 
lietuvių organizacijose ir cen
truose;

2. Kopijas dokumentų, kurie 
rodo, kad šis asmuo iki okupaci
jos pradžios, t.y. 1940 m. 
birželio 15 d.. buvo Lietuvos pi
lietis. Įrodymais gali būti gimi
mo metrikų įrašai, seni nebega- 
liojantys Lietuvos pasai, liudiji
mai, kitų valstybių pasai ir bet 
kurie kiti dokumentai, rodantys 
gimimo vietų ir datų. Jei asmuo 
gimęs ne Lietuvoje. — doku
mentai, kurie rodo, kad bent

Su Lietuvos teisių gynėja Jungtinėse Tautose. Kostarikos am
basadorė Emilia Castro dę Barish tarp lietuvių koresponden
tų, akredituotų Jungtinėse Tautose, kairėje: Kęstutis K. Mik- 
las, dešinėje — Salomėja Narkėliūnaitė.

LIETUVOS DRAUGAI JUNGTINĖSE TAUTOSE

SALOMĖJA NARKĖL1ŪNAITĖ

Buvo tik keletas dienų pra- 
slinkę nuo to istorinio įvykio, kai 
Generalinės Asamblėjos didžio
joje salėje nuaidėjo Vytauto 
Landsbergio kalba, kurių jis pa
sakė Asamblėjos pilnaties dele
gatams po to, kai Lietuva tapo 
priimta į Jungtines Tautas.

Susitikome spaudos sky riuje, 
kur korespondentai ir diploma
tai ateina pasirinkti atspausdintų 
informacijų. Kostarikos ambasa
dorė Emilia Castro de Barish 
pribėgo pasisveikinti ir sako:

- Kur jūsų prezidentas Lands
bergis?

Jai buvo paaiškinta, kad jis jau 
sugrįžęs į Lietuvų.

vienas iš tėvų buvo Lietuvos pi
lietis. Dokumentų originalų ne
reikia siųsti. Užtenka kopijų, ku
rios liks pažymėjimų išduoda
nčioje įstaigoje.

3. Tris 2,5 x 3,5 cm dydžio 
fotonuotraukas;

4. Pažymėjimo mokestis $20. 
kurį galima siųsti čekiu ar pašto 
perlaida. Nepajėgiantys mokėti 
nuo mokesčių atleidžiami.

Piliečio pažymėjimai nereika
lingi asmenims, kurie turi galio
jančius Lietuvos pasus, išduotus 
Lietuvos ambasadose, pasiunti
nybėse ar konsulatuose arba Vi
daus reikalų ministerijoje Vil
niuje. Jie taip pat nereikalingi 
asmenims, kurie turi Lietuvoje 
išduotus piliečio pažymėjimus.

JAV-ose Lietuvos piliečių 
pažymėjimus išduoda Lietuvos 
Ambasada VVashingtone, Gene
ralinis konsulatas New Yorke 

norėjau padėkoti jam už puikių 
kalbų,- tai buvo pati geriausia kal
ba iš visų naujai priimtųjų. Tai 
buvo tikra kalba — pilna dvasios, 
gyvybės, — kalbėjo ambasa
dorė.

Šioje tarptautinėje organizaci
joje žmonės pripratę į akis kom- 
plimentua sakyti, bet paskui, už 
nugaros, kiekvienas savo nuo
monę turi. Tačiau ši ambasadorė 
kalbėjo atvirai. Ji yra viena iš ne
daugelio Lietuvos draugų jau 
nuo daugelio metų.

Buvo malonu jų matyti ir Lie
tuvos nepriklausomybės šventės 
priėmime vasario 18 d. Jungti
nių Tautų delegatų restorane. 
Ambasadorius Anicetas Simutis 
turbūt žinojo apie jų. kad pakvie
tė, nes ne visi mažųjų valstybių 
diplomatai buvo parinkti.

Dabar ji džiaugėsi, kad Lietu
va. kaip ir Latvija su Estija, tapo 
nepriklausomos ir kad Jungtinių 
Tautų narės. Žinoma, ji supran
ta, kad ligi pilnos nepriklauso
mybės dar toli, nes svetima ka
riuomenė neišvesta. Bet ji 
pabrėžė, kad pirmieji ledai jau 
pralaužti Lietuvai sugrįžti į lai
svųjų pasaulio valstybių šeimų.

(Dabar kartu buvo ir Kęstutis 
Miklas, kuris “Darbininkui” 
rašinėja, bet anais laikais vado
vavo BATU N ui ir dažnai sutik
davo Kostarikos ambasadorę. 
Batuųiečiai ilgus metus lankyda
vo JT ambasadas, Baltijos tau
toms draugų ieškodami.)

Ir su ja trumpai nuklydome į 
praeitį. Rodos, tai buvo taip ne
seniai. Ji net tiksliai neprisiminė 
metų, tai jai priminiau, sakau, 
kad, rodos, 1968 m. Ji pagalvojo 
ir sako:

— Rodos, kad taip, — ir nu
sišypsojo, prisiminusi kaip jai 
teko persimesti su Sovietų Sų- 
jungos atstovu... dėl agresijos
aptarimo ir Baltijos valstybių.

Ne visiškai teisingai nuspė- 
jome laikų. Sugrįžusi namo ir 
pasižiūrėjusi į senus laikraščius, 
pamačiau, kad tai buvo 1967 m. 
Nuo tada ir ambasadorę pažįstu, 
nes ėjau pas jų tos kalbos teksto

(nukelta j 2 psl.)

l>ei Garlies generaliniai knsula- 
tai Chicagoje ir Los Angeles. Jų 
adresai:

Einbassy of Lithuania, 2622 
16th St., N.VV., VVashington, 
DC 20009;

Consulate General of Lithua
nia, 41 VVest 82nd St., New 
York, N Y 10024;

Consulate General of Lithua
nia, 10000 South Bell Avė., Chi
cago, IL 60643;

Consulate General of Lithua
nia, 3236 N. Savvtooth Court, 
VVestlake Village, CA 91361.



REFERENDUMAS DĖL LIETUVOS PREZIDENTO 
ĮSTAIGOS ATKŪRIMO

Bendro Amerikos Pabaltiečių komiteto (Joint Baltic American National Committee) 
1992 m. kovo 15 d. metinis posėdis. Iš kairės: Sandra Aistars, dr. O. Pavlovskis (latvių 
repr.), V. Boris (Vyčių atst.), K. Oksas (ALT pirm, pav.), dr. Jonas Genys (JBANC 
pirm.), J. Simonsosn (estų pirm.), M.' A. Rikken, S. Straupenieks, M. Rink-Abel. 
Trūksta G. Lazausko (JBANC prez.)

LIETUVOS IR PRANCŪZIJOS SUTARTIS
su valstybe, išsilaisvinusia iš So-(atkelta iš 1 psl.)

sieksime tokių sprendimų ne 
vieni, nes Prancūzija supranta 
mus ir remia Lietuvos pastan
gas. Aš dėkoju ponui Franęois 
Mitterrand už tas perspektyvas 
ir pasitikėjimų, kurį mums teikia 
jo vizitas į Lietuvą ir šiandien 
mūsų pasirašytoji sutartis .

Prezidento^ Mitterrand kalba 
buvo viena įspūdingiausių kal
bų, bet kada pasakytų Lietuvos 
parlamente.

Po kalbų parlamente, abu pre
zidentai ir gausus būry s palydo
vų apžiūrėjo Vilniaus sena
miestį. Ėjo nuo Aušros Vartų iki 
Sv. Jono bažnyčios.

Vilniaus universiteto didžiaja-

vietų jungo.
“Mes tikimės plėtoti ekono

minius, prekybinius ir kultūri
nius ryšius”, — kalbėjo ambasa
dorius. Lietuva, pagal ambasa
dorių, turi suvaidinti svarbų 
vaidmenį Europoje dėl savo geo
grafinės padėties

Prezidento Mitterrand palydą

(atkelta iš 1 psl.) 
prižiūrės jo vykdymą. JAV LB 
Krašto valdyba organizuos balsa
vimus, kuriuos vietovėse vykdys 
Bendruomenės apylinkės.

Balsuotojas pirmiausia turės 
įsirašyti į balsuotojų sąrašą. Tai 
bus atliekama atvykus balsuoti 
referendumo dieną. J sąrašą 
įrašomi asmenys ne jaunesni 
kaip 18 metų, kurie turi Lietu
vos Vidaus, reikalų ministerijoje 
ar ambasadose, pasiuntinybėse 
arba konsulatuose užsienyje iš
duotą Lietuvos pasą arba piliečio 
pažymėjimą.

Taip pat įrašomi nespėję pasą 
ar pažymėjimą išsiimti, jei jie 
turi teisę į Lietuvos pilietybę ir 
nori ją atstatyti. Šie asmenys 
turės užpildyti pareiškimą, ku
riuo prašo atstatyti Lietuvos pi
lietybę, ir pateikti dokumentus, 
rodančius, kad iki okupacijos 
pradžios, t. y 1940 m. birželio 
15 d., jie buvo Lietuvos pi
liečiais. Įrodymais gali būti gimi
mo metrikų išrašai, seni nebega- 
liojantys Lietuvos pasai, liudiji
mai, kitų valstybių pasai ir bet 
kurie kiti dokumentai, rodantys 
gimimo vietą ir datą. Jei asmuo 
gimęs ne Lietuvoje, — doku
mentai, kurie rodo, kad bent 
vienas iš tėvų buvo Lietuvos pi
lietis. Pareiškimai dėl Lietuvos 
pilietybės atstatymo bus peY- 
siųsti į Lietuvos Ambasadą Wa- 
shingtone ir į Generalinį konsu
latą New York^.

stovai, balsuotojai ir bet kurie 
kiti referendumu besidomintys 
asmenys. Stebėtojų skaičių gali
ma riboti, jei jie netelpa turimo
se patalpose, tačiau tuo atveju 
turi būti sudarytos sąlygos daly
vauti bent jų atstovams. '

Lietuvos Aukščiausioji Tary
ba, Lietuvos Ambasada VVash-

ingtone, Generalinis konsulatas 
New Yorke ir Garbės generali
niai konsulatai Chicagoje bei Los 
Angeles kviečia ir ragina visus, 
turinčius teisę balsuoti, dalyvau
ti referendume ir savo balsais 
prisidėti prie šio Lietuvos atei
čiai labai svarbaus klausimo, 
sprendimo.

JONAS V. STRIMAITIS, advokatas patarnauja teisiniuose reikaluo
se. Advokatas kalba Ir lietuviškai. 134 West-St.<Sifnsbury, Conn. 
06070. Tei. 203 651-0261.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamafca Avė. (prie Fbrest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visoje miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 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 Corey Avė., 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 St, S. St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-
- 9393.

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

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

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

Nauja santykių era
Prezidentas Mitterrand savo 

kalboje pastebėjo, kad tokios su
tarties šios valstybės prieš karą 
neturėjo, ir todėl ja pradedama 
visiškai nauja Lietuvos ir 
Prancūzijos santykių era.

Prieš sutarties pasirašymą, 
prezidentas Mitterrand pasakė 
kalbą parlamente. Jis stipriai pa
laikė Lietuvos reikalavimą išve
sti Rusijos kariuomenę iš Lietu
vos ir pažadėjo šį reikalą remti 
tarptautinėje arenoje. Jis pa
reiškė, kad penki Saugumo Ta
rybos (Jungtinėse Tautose. 
Red.) nariai yra tokios pačios 
nuomonės, nenukryps nuo to 
principo ir parems Lietuvą vi
suose tarptautiniuose forumuo
se.

me kieme su plakatais, vėliavė
lėmis ir gėlėmis svečius pasitiko 
ir sveikino studentai. Iš univer
siteto visa grupė nuėjo į Pensi
ninkų rūmus, kur talkinai 
įsikūrusioje Prancūzijos ambasa
doje įvyko priėmimas. Išlydėjus 
su didele pagarba, svečiai ketvir
tadienį popiet išskrido į Taliną. 
Prez. Mitterrand lankėsi ir Lat
vijoje.

Vizitas svarbus abiem
Prancūzijos ambsasadorius 

Lietuvai pareiškė, kad tasai pre
zidento Mitterrand vizitas Lie
tuvoje yr£ svarbus ne tik Lietu
vai, bet ir Prancūzijai. Prancūzi
ja skiria didelę reikšmę Lietuvai 
kaip nepriklausomai šaliai, verti
na ją kaip privilegijuotą partnerį 
ir todėl pasirašė sutartį, pirmąją

sudarė daugiau kaip 200 asme
nų, tarp jų jo žmona, užsienio 
reikalų ir prekybos ministrai, 
Lietuvos ambasadorius

įrašytieji į balsuotojų sąrašą 
asmenys galės balsuoti referen
dume. Balsai skaičiuojami vie
šai. Skaičiavimą gali stebėti

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.

Paryžiuje Balakauskas, daug spaudos ir radijo programų at
spaudus ir TV reporterių. Visi -■
pagrindiniai Vilniaus viešbučiai gėlių ant sausio 13-ąją žuvusiųjų 
buvo rezervuoti to vizito kapų, vėliau susitiko su Vytautu 
svečiams. I^andsbergiu, o svečiai ministrai

— su savo lietuviais kolegomis 
Dvi nepilnos dienos fc^užsienių reikalų ministerijoje. 

PrezidentoMitterand VflriŽ-T’t Premjero Gediminą Vagno- 
je praleido dvi nepilnas dienas, f ™m Prancūzijos prezidentas 
Jis atskrido gegužės 13d. popiet, Į “,,vo sl,sitik?s gegužės 14 
Antakalnio kapinėse padėjo ’ ryt?-

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

KOLODNY & KOLODNY: Virginija Kolodny, Lietuviškai kalbanti ad
vokatė, 11 Paric 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.

LIETUVOS DRAUGAI JUNGTINĖSE TAUTOSE
y* . ■ • - - .

rf -
(atkelta iš 1 psl.) * į Sąjungą įstojo ir kad galinčios

kada nori išstoti, ir kaip jom gera 
prašyti, kadangi bendrose žinio- ‘ toje Sąjungoje. Jis pasišaipė iš

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. Štokas — direktorius, 234 Sunlit Dr., Watchung, N. J. 07060. 
Tel.: 908 753 - 5636

MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja vi
suose teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broack

Rasa Kukenytė, aštuniolikametė Vilniaus politechnikos stu
dentė, gegužės 1 d. laimėjo konkursą “Mis Lietuva — 92”. 
Nuotr. Viktoro Kapočiaus

se pačios Jungtinės Tautos labai 
mažai apie tai rašė.

Taigi, teisinis komitetas tada 
diskutavo agresijos aptarimą, ir 
balandžio 5 d. Emilia de Barish, 
kalbėdama Kostarikos vardu, 
dėstė: Kostarikos manymu, 
agresija reiškia ne vien ginkluotą 
užpuolimą. Ji gali reikštis ir dau
gyIx* kitokių formų, ir todėl, 
ruošiant studiją apie agresijos 
aptarimą, reikia nepamiršti ir 
praeityje įvykusių faktų.

Ir čia ji priminė, kad tarp dvie
jų pasaulinių karų pasirašyta 
daug nepuolimo sutarčių, bet ir 
daug jų sulaužyta. Kaip pavyzdį 
ji nurodė 1928 m. pasirašytą 
Briand-Kellogg paktą, smer
kiantį agresiją, ir kad tarp to pak
to signatarų buvo Lietuva, Lat
vija, Estija ir Sovietų Sąjunga.

Toliau priminė, kad buvo ir 
daugiau sutarčių tarp Baltijos 
valstybių ir Sovietų Sąjungos, 
kap pvz., 1923 m. nepuolimo ir 
taikingo ginčo sprendimo sutar
tis, taip pat 1933 m. agresijos ap
tarimo konvencija. Tačiau, ne
paisant to. 1940-1941 metais ir 
1944 m. Baltijos valstybės buvo 
okupuotos ir lig šiol Sovietų Są
jungos teišlaikomos. Ji kėlė rei
kalą į agresijos aptarimo studiją 
įtraukti ir sulaužytųjų sutarčių 
istoriją.

Tik po dviejų savaičių atsi
liepė Sovietų Sąjungos atstovas 
Jevgenij Nasikovski. Jisai išpasa
kojo visą jau žinomą istoriją, kaip 
Baltijos valstybės “savanoriškai"

Kostarikos ambasadorės, kad ji, 
girdi, esanti per jauna, kad 
galėtų tuos įvykius žinoti.

Vos vienai dienai praslinkus 
nuo ruso kalbos, balandžio 19 d., 
ambasadorė de Barish pasakė 
ilgą kalbą ir išdėstė visą teisybę 
dėl “savanoriško įsijungimo ir 
Sovietų elgesį pavadino neoko- 
lonizmu.

Sovietų Sąjungos atstovas, jau 
ilgiau nelaukdamas, tą pačią die
ną Kostarikos atstovei replikavo 
ir kaltino ją apgalvotu Sovietų 
Sąjungos ir Baltijos respublikų 
“užpuolimu”. Ją taip pat barė, 
kad ji naudojasi šaltiniais, ku
riuos skleidžia JAV gyvenantys 
“tarybine santvarka nepatenkin
ti asmenys".

Žvelgiant į Jungtinių Tautų 
teisinio komiteto veiklą praeity
je, prisimena, kad visada, kai tik 
buvo diskutuojamas agresijos 
aptarimas, kas nors iš Baltijos 
draugų vis primindavo Baltijos 
valstybių okupaciją. Jie aiškinda
vo, kad Sovietų Sąjungos siūlo
mas agresijos aptarimas esąs ne
tinkamas, nes, žiūrėkite kas atsi
tiko su tom valstybėm, kurios 
pasirašė sutartis su Sąjunga, re
miantis jos agresijos samprata.

Teisinis komitetas ir buvo vie
nintelė instancija, kurioje buvo 
galima teisiškai aiškinti ir Balti
jos valstybių likimą priminti. 
Vienu laiku sovietams buvo pasi
darę taip riesta, kad net pats 
Višinskis ėjo į komitetą savo ša
lies nuo priekaištų ginti.

way, Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 - 962 - 5810.

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK. 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
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NAUDINGA LIETUVOS ŠVIETIMO 
VICEMINISTRO VIEŠNAGĖ JAV

Ties gegužės 15-tąja

Retas mūsų dabar prisimena 
gegužės 15-tąją ir žino tikrų šios 
dienos reikšmę. Laikas išdildė 
nepriklausomos Lietuvos svar
bias datas. O gegužės 15-toji 
savu laiku Lietuvoje buvo valsty
binė šventė, vyko kariuomenės 
paradai, grojo orkestrai, visur 
plevėsavo vėliavos. Net ir 
mažuose miesteliuose, prie šiau
dinių trobelių buvo lietuviška 
trispalvė, ir ji džiaugėsi Lietuvos 
laisve. Vakare languose degė 
žvakės, buvo įstatyti vyčiai.

Ir kas gi toji diena?
1920 metais gegužės 15 d. su

sirinko lietuvių tautos išrinktas 
Steigiamasis seimas, kuris 
padėjo teisinius pagrindus toli
mesniam Lietuvos demokrati
nės valdžios vystymuisi. Ta die
na vėliau dar buvo vadinama ir 
Konstitucijos diena.

Gegužės 15-toji buvo didelė 
diena lietuvių tautai. Lietuvos 
nepriklausomybei buvo tik dveji 
metai, bet ir tų trumpų laikotarpį 

tis, įkurti savo kariuomenę. Lie
tuvos savanorių kariuomenė jau 
kovėsi dėl Lietuvos laisvės.

-Tada Lietuva buvo irgi netur- 
tingavbe savos industrijos,-be fa
brikų. mažai mokyta, bet ji 
tifrėjo milžiniškų ryžtų įtvirtinti 
nepriklausomybę. Per tuos dve
jus organizavimosi, vargo ir kovų 
metus sugebėjo išrinkti demok
ratiniu būdu Steigiamąjį seimų, 
ir tas seimas susirinko Kaune, 
laikinojoje sostinėje, gegužės 
15-ųjų. Seimas dirbo, dienų naktį 
posėdžiavo. Buvo ir ginčų, skir
tingų nuomonių, bet visko 
pradžia ir pabaiga buvo tik Lie
tuva ir jos gerovė. Steigiamasis 
seimas padėjo pagrindus lietu
vių teisei, lituanistiniam švieti
mui ir tikrai Lietuvą įtvirtino 
kaip demokratinę respublikų.

Pagarba tiems, kurie dalyvavo 
Seime, kurie visom jėgom 
stengėsi sukurti Lietuvų 
gražesnę, tvarkingesnę, moky- 
tesnę.

Vilniaus radijas gegužės 14 d. 
paskelbė žinių, kad bus šaukia
mas masinis mitingas Nepriklau
somybės aikštėje (priešais parla
mentų). Kvietė kuo gausiausiai 
dalyvauti. Mitingo tikslas — pa
reikšti nepasitikėjimų Aukščiau
siosios Tarybos — parlamento 
darbu, kad jis vilkina, atidėlioja 
svarbius potvarkius, jog viskų 
daro, kad Lietuvoje būtų chao
sas. Tai daro buvę komunistai ir 
jų draugai.

Atvykusieji iš Lietuvos pasa
koja, kad visi kairieji nori sukelti 
krizę, nuversti dabartinę vyriau
sybę ir paimti valdžių į savo ran
kas. Tada įsitvirtinę jie šeiminin
kautų ir gal vėl prašytų Maskvos 
“globos”.

Mitingas įvyko gegužės 17 d., 
sekmadienį.

Kai buvo pavojus 1991 m. sau
sio mėn., kai tankai grasė parla
mentui ir puolė Televizijos bokš
tų, beginklė minia buvo susirin
kusi ginti Parlamento rūmų, iš
saugojo ir pačius parlamento na
rius, kad jų neareštuotų ir neiš
vežtų į Sibiru. Tam viskas buvo 
parengta, tačiau beginklė minia 
suardė visus priešo planus. Nuo 
to ir prasidėjo visiškas Sovietų 
Sąjungos subyrėjimas.

Ir dabar &ji pat beginklė mi
nia prieš parlamento rūmus 
turėjo prabilti: ką jūs darote, 
kodėl klampinate Lietuvų į nau
jus vargus, į ekonominį skurdų.

Tauta išsimokslino, bet ji ne
beturi to didelio tikėjimo Lietu
va, kaip jį turėjo 1918 m. Ano

(nukelta į 4 psl.)

Švietimo ministro pavaduoto
jas Aurimas Juozaitis, CIES 
(Comparative and International 
Education Society) organizacijos 
kvietimu, viešėjo JAV. J konfe-
rencijų, kurių ruošė ši organiza
cija bei Pasaulio Bankas, buvo 
kviesti visų buvusios Sovietų Są
jungos — penkiolikos respubli
kų švietimo ministrų atstovai. 
Dvi savaites Juozaitis dalyvavo 
CIES konferencijose, kurių 
metu buvo diskutuojami pagrin- 
tiniai švietimo klausimai, daly
vavo susitikimuose su įvairiomis 
korporacijomis, mokyklomis bei 
fondų atstovais. Ministro pava
duotojas pabuvojo Indiana, Illi
nois, Pennsylvania, Nevvjersey, 
New York, Massachusets bei ki
tose valstijose.

Viešnagė nesibaigė vien tik 
CIES pateikta programa. Likusį 
laiką Juozaitis buvo globojamas 
APPLE (American profesional 
partnership for Lithuanian Edu
cation) organizacijos, kurios pa
galba buvo parūpintas USIA 
(United ' States Information 
Agency) svečio statusas. Mini
stro pavaduotojas dalyvavo susi
tikimuose su įvairiais pa
reigūnais, tarp jų ir su švietimo 
departamento sekretoriaus pa
vaduotoju.

Juozaitis gavo vertingos infor- 
macijs labiausiai šiuo metu mini
sterijai aktualiais klausimais: 
mokytojų atestacijos bei kvalifi
kacijos standartų (buvo iš anksto 
pateikti projektai, ruošiami Lie
tuvos švietimo ministerijos, pa
prašyta apie juos pareikšti nuo
monę); paramos kurčiųjų švieti

Lietuvos švietimo ministro pavaduotojas Aurimas Juozaitis (centre) viešnagės Over- 
brook aklųjų mokykloje metu. Dešinėje — mokyklos direktorė — Anke Rimrot.

mui klausimais (nes Lietuvoje 
neruošiami šios specializacijos 
mokytojai, anksčiau jie mokyda
vosi Leningrade arba Maskvoje).

Nemaža informacijos gavo ir 
apie užsienio kalbų, ypač anglų, 
mokymų.

Pasibaigus CIES programai, 
APPLE bendrija Juozaičiui 
suorganizavo įvairių susitikimų 
su švietimo institucijomis. Con- 
necticut valstijoje svečias susiti
ko su Junior Achievement drau
gijos atstovais. Jų veiklos esmė 
grindžiama biznio praktika: 
sėkmingi biznio žmonės padeda 
steigti mažas eksperimentines 
firmas, veikloje dalyvauja gim
nazistai. Si programa yra labai 
populiari, praėjusiais metais joje 
dalyvavo per 2,5 milijono gimna
zistų iš viso pasaulio. Draugijos 
nariai laldaros pagrindu norėtų 
įkurti tokių eksperimentinę fir
mą ir Lietuvoje.

New Britain Sv. Andriejaus 
parapijos patalpose įvyko veik
lios APPLE narės Stefos Alšė- 
naitės-Urban organizuotas pri
ėmimas Juozaičiui.

Aplankęs Bostoną. Juozaitis 
susitiko su įvairiomis organizaci
jomis, su kuriomis APPLE palai
ko ryšį. Aplankyta gerų vardų ir 
tarptautinę programų istorijų tu
rinti mokykla — Perkins School 
for the Blind. Šioje mokykloje 
nuo kitų metų stažuosis Dana 

Nemunytė — aklųjų mokytoja iš 
Lietuvos.

Houghton Mifflin leidykloje 
aptartos galimybės įsigyti autori
nes teises įvairiems vadovė
liams, kurie bus reikalingi Lietu
vos mokykloms; jau susitarta dėl 
vadovėlio mokytojams — “Švie
timo psichologija”.

Apsilankyta SABRE fonde, su 
kuriuo APPLE vykdė TOEFL 
vadovėlių vajų, pasitarta dėl 
knygų pervežimo į Lietuvą; Bo
ston Education Development 
Centre, kur Juozaitis gavo 
medžiagos, kaip dėstyti tiksliuo
sius mokslus. Užsimezgė kon
taktai su East-VVest develop
ment bei National Cristina fon
dais, tai sudarys galimybę įgyti 
aparatūros, kompiuterių. Fon
das Pew Charitable Trust pa
teikė vertingų pavyzdžių apie pi
lietinį ugdymą, taip pat galėtų

PADĖS ATKURTI TURIZMĄ

Katalonijos verslininkai padės 
Lietuvai atkurti turizmo pra
monę. Tuo reikalu Katalonijos 
verslininkų asociacija gegužės 6 
d. \ ilniuje pasirašė susitarimą su 
Lietuvos prekybinių ryšių su 
užsieniu ministerija. Taip pat su
sitarta plėsti Lietuvos ir Katalo- 

finansuoti specifinius Lietuvos 
švietimo projektus.

Būdamas Philadelphijoje, 
švietimo ministro pavaduotojas 
lankėsi Overbrook aklųjų mo
kykloje, kur šiuo metu stažuojasi 
du studentai ir dėstytojas iš Lie
tuvos: R. Audiejaitis, S. Mechas 
ir V. Purlys. Labai naudingas ir 
svarbus buvo pokalbis su šios 
mokyklos direktore Anke Rim- 
rot. Philadelphijoje taip pat AP
PLE ir Bard Assoc. suruošė šv ie- 
timo seminarų, kuriame praneši
mus skaitė Juozaitis, Soros fondo 
atstovas Anthony Richter ir \P- 
PLE direktorė Jūratė Krokyte- 
Stirbienė.

Taigi, per tokį trumpą kuką 
nuveikta nemaža, aplankyta 
<Jaug reikalingų organizacijų, su 
kuriomis užmegzti ryšiai gali 
greitai duoti apčiuopiamų rezul
tatų.

Ramune Kapierytė -
Dainorienė

nijos preky binius ry šius.
Katalonijos verslininkai nu

mato Lietuvoje įsigy ti televizo
rių gamyklą, galbūt kelias kitas 
pramonės įmones, yra pasirengę 
padėti Lietuvai pertvarkyti 
energetikos pramonę.

Delegacija tris dienas lankėsi
\ ilniuje, nusprendė ten įkurti 
savo atstovybę. Jos vadovas Ka
talonijos vy riausy binio komiteto 
pirmininkas Duran i Lleida. ly
dimas Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos pirmininko 
Viktoro Petkaus, aplankė Vil
niaus TV lx>kštą. pagerbė sausio 
13-ąją kritusius už Lietuvos 
laisvę.

— Lietuvoje lankėsi Japonijos 
Parlamento atstov ų rūmų narys, 
tarpparlamentinės sąjungos va
dovas Komivama Jushirou ir kar
tu su juo atvykusi grupė versli
ninkų. Susitikime su Lietuvos 
premjeru verslininkai pareiškė, 
kad jų šalies firmos galėtų inve
stuoti savo kapitalą į naftotiekio 
tiesimą, elektronikos priemo
nes, modernių ryšių sistemų
kūrimą bei kitose srity se, panau
dojant Japonijos vy sty mosi ban
ko lėšas ir atskirą firmų kapitalą.

IŠ KELIONĖS TIK ASILAS
NEGRJŽTA ARKLIU 

m
Tautų Apaštalo Pauliaus pėdsakai Graikijoje

ANTANAS RUBŠYS
Manhattan College ttO

Mirę artimieji 
nelx*galės dalyvauti šioje 
šventėje. Tesalonikiečiai ypač 
rūpinosi dėl Parusijos — Atėji
mo dienos. Viešpats Jėzus buvo 
pažadėjęs greitai sugrįžti. Vieni 
bandė apskaičiuoti galimai tiks
liau Atėjimo dieną ir valandą, o 
kiti ieškojo visur Atėjimo ženk
lų. Eidami iš namų į namus, 
skelbė, kad dirbti nėra reikalo, 
nes užtenka laukti. Daugelis dėl 
tokių kalbų metė darbą, ir tapo 
vargšais ir našta kitiems. Tesalo
nikiečiai nebuvo supratę Apašta
lo mokymo apie Viešpaties 
atėjimo dieną.

Tesalonikiečiai nealjejojo pri
sikėlimu. Apaštalas būtų jiems 
kitaip atsakęs. Jiems rūpėjo pri
sikėlimas artimųjų, užmigusiųjų 
Viešpatyje. Jiems atrodė, kad jie 
yra nuskriausti, nes numirė 
prieš Atėjimo dieną.

Naujojo Testamento pradžia
Mes turbūt pradėtume Nau

jąjį Testamentą iškilmingu įvadu 

ar net sakiniu “Pradžioje buvo 
Žodis...”, bet Apaštalas Paulius, 
įkvėptas Dievo žodžio autorius, 
jį pradėjo kukliai padiktuoda
mas: “Paulius, Silvanas ir Timo
tiejus tesalonikiečių bendrijai... 
Malonė jums ir ramybė”! (1 Tęs 1,1)-

Autobusas kyla vieškeliu ant 
kalvos. Vėl matau turistų pilnus

Atėnų Akropolį uoliai lanko turistai. Nuotr. kun. pmf. Antano 
Rubšio

Korinto griuvėsius. Kadaise ten 
buvo rašomas laiškas tesalonikie- 
čiams. Ar nepriminė Silvanas 
Apaštalui, kad tai yra Pauliaus 
laiškas, todėl kitų vardai ne
turėtų būti minimi? Būdinga, 
kad Apaštalas laišką diktavo visų 
vardu, nes tesalonikiečiai buvo 
jiems visiems brangūs. Savo jau
nųjų bendradarbių įjungimas 
buvo būdingas Apaštalo kuklu- 
mo ir geraširdiškumo požymis. 
Vien šiame pirmajame laiške 
įvardis “mes" naudojamas šešia
sdešimt penkis kartus parodyti, 
kad Silvanas ir Timotiejus buvo 
Apaštalo bendradarbiai, stei
giant Tesalonikos l>endriją. 
“Mes visuomet dėkojame Die
vui už jus visus, prisimindami

jus savo maldose, nuolat 
minėdami mūsų Dievo ir Tėvo 
akivaizdoje jūsų tikėjimo dar
bus, meilės pastangas bei vilties 
ištvermingumą dėl mūsų Vieš
paties Jėzaus Kristaus” (1 Tęs 1, 
2-3). Trys žodžiai — tikėjimas, 
meilė, viltis aptaria krikščionio 
laikyseną ir esmę gyvenime.

Korinto jau nebesimato. Skai
tau toliau laišką tesalonikie- 
čiams. Daug kartų skaity tas. Bet 
dabar jis patrauklesnis ir lyg su
prantamesnis. Manau, kad ir Ba
ranausko “Anykščių šilelis”, 
skaitomas Anykščiuose, dar la
biau užburtų skaitytoją!

Antrasis Kristaus atėjimas
Antrasis Kristaus atėjimas yra 

pagrindinė pirmojo laiško tesa- 
lonikiečiams tema. Dvi laikyse
nos pakaitomis bandė vyrauti 
pradinėje krikščionių Bendrijo
je: laukti visapusiško Dievo kara
lystės įkūrimo ir gyventi dabar
tyje galimai sąmoningiau išgany
mo malone per Sv. Dvasią. Pir
moji laikysena turėjo savo ištaką 
Izraelio bendrijoje, o antroji 
buvo perdėm krikščionių Ben
drijos aistra.

Betgi abi laikysenos krikščio
nių Bendrijoje sėmėsi jėgos iš 
Jėzaus, kuris sąmoningai skelbė 
Dievo karalystę esant dabartyje 
ir pažadėjo atbaigti Karalystę an
truoju . Atėjimu, teisdamas pa-

Korinto šaltinį saugojo namelis. Nuotr. kun. pmf. Antano Rubšio

šaulį. Tesalonikiečiai krikščionys 
dėjo kirtį ant antrojo Atėjimo, - 
jie laukė tuojau pat ateisiančios 
Teismo dienos. Jų l>esaikis su
sirūpinimas ateitimi pastatė į pa
vojų jų dabartį ir padarė gyveni
mą žemėje tuščią ir beverti.

Apaštalas Paulius turėjo ome
nyje Jėzaus žodžius apie jo ant
rąjį Atėjimą. Jėzaus mokymas, o 
ypač apie antrąjį Atėjimą, turėjo 
dvigubą išsipildymą: lx*tarpišką 
ir atokų arba laikiną ir amžiną. 
Apaštalas nežinojo nieko api
brėžto apie Ix’tarpišką Jėzaus 
žodžių išsipildymą, nei nuvokė 
kaip arti ar kaip toli antrasis 
Atėjimas galėtų būti. Jam buvo 
aišku: tiek apaštalai, tiek tikin

tieji nežinojo ar galas ateis rytoj 
ar tik už tūkstančio metų. Skai
tant gaunasi įspūdis, kad jis 
manė, jog l>etarpiškas išsipildy
mas įvyks tuojau pat. Jis rašė ko- 
rintiečiams iš Efezo: “Sakau 
jums, broliai ir seserys: laikas 
trumpas! Belieka tiems, kurie 
turi žmonas (ar vyrus), gyventi; 
tarsi jų neturėtų, ir kurie verkia, 
tarsi neverktų, ir kurie džiaugia
si, tarsi nesidžiaugtų, ir kurie 
perka, tarsi neįsigytų, ir kurie 
užsiėmę pasaulio reikalais. — 
kaip neu/.siėmę. Nes šio pasaulio 
pavidalas praeina" (1 Kor7. 29-31).

I Bus daužiau)



SUKILĖLIS
PASAKOJIMAS

Vytautas Volertas

Jonas Runta jau prašvilpė 
šešias dešimtis metų ir kasdien 
be stabtelėjimo lipa aukštyn, ne
žinodamas ir nenorėdamas žino
ti, kur yra viršūnė. O nuo tos 
viršūnės — galvotrūkčiais že
myn. Jei pasigailės ir staigiai 
užsikirs širdis. Širdžiai šios ma
lonės neparodžius, teks skaus
minga šliaužtele leistis į pakalnę, 
vėžiui arba paprastam senatvės 
trūnijimui įsimetus. Runta šitai 
žino, yra tvarkingas, todėl viską 
įtraukė savo planuose. Tik nepa
žymėjo tikslaus laiko, bijodamas 
apsirikti. Iki šiol jis dar niekados 
neapsiriko.

Galvotrūkčiais ar šliaužtele 
pakalnėn, o tada po pluta, po 
menka, plonute... Joks erdvės 
kūnas neturi tokio suteršto pavi- 
ršaus kaip išdidžioji žemė. Ant 
jos nyko ir puvo augalai. Ant jos 
byrėjo gyvulėlių kailiukai ir kau
lai. Net apaštalai sujudu ir Petru 
maišosi dulkėse. Cezaris, Vytau
tas, Maskvos Žiaurusis Jonas gal 
po mūsų pėdomis girgžda. Velsis 
iškrypėlių Hitlerio, Stalino, 
Sniečkaus pelenai. Byrėjimo ei
gos nesulaiko mauzoliejai, ce
mentiniai karstai. Gula vergo 
dulkė ant karalienės dulkės, ūki
ninko skutelis prie samdinės 
skutelio, linksmos merginos lie- 
kanėlė prie rimtuolio zakristijo
no liekanėles. Net Sibiro amžini 
įšalai atidengia suniekintųjų pa
laikus. Žemelės likimas — libe
rališka tarša.

Bet šiuo metu Jonas Runta 
naudojasi gera sveikata ir atrodo 
žymiai jauniau, kaip reikėtų 
atrodyti. Plaukai jau balti, bet 
visi savo vietoje. Akys švarios ir 
žvalgios. Veide įsipjovusios tik 
pačios reikalingiausios raukšlės, 
vien tik tos, kurios pabrėžia vy
riškumą ir brandumą. Kiti jo 
amžiaus žmogeliai jau turi pagal
voti, kaip einant kelti kojas. O
jis sukasi lyg ant ratelių, gatvėje 
rastą centą paima vienu link
telėjimu bei rankos mostelėjimu 
— nei pristojęs, nei sulėtėjęs 
žingsniuose. Prieš aštuonerius 
metus jam perpjovė krūtinę, 
nuo širdies atkirto užsikimšusias 
gyslas, jas pakeitė iš kojų išlupto
mis, ir nuo tada Runta vėl trium
fuoja. Gal čia jo tvirta valia vei
kia, gal palaima, o gal prakeiki
mas.

Runtos gyvenimas yra sklidi
nas laimės. Bet uždaras. Kaip 
marinato stiklainis — į jį niekas 
negali įeiti. Iš kitos pusės, nėra 
kam į ten skverbtis. Pats Runta 
neatkreipia aplinkos dėmesio, 
žmonės jo nemato, todėl ir nesi
domi juo. Šitokios padėties Run
ta visada troško, o dabar ją pa
siekęs, stengiasi išlaikyti.

Niekados pirmas nesveikina

1991 m. sausio 13 d. ir vėliau tauta ryžtingai rengiasi ginti Lietuvos Parlamentą. Nuotr.
Henriko Gaičevskio

ANDRIEKAUS POEZIJOS 
kojos, skuba šalin, kad nereikėtų 
atsiprašyti. Parduotuvėse tik dėl \/F I ljA O
kainų kalba ir kalba Įdėtai derė- 
damasis. Jo gyvenimas, kaip pats 
apskaičiavo, yra trijų matavimų:" 
valgio, darbo ir oro.

Negalima sakyti, kad Runta Vagos leidykla Lietuvoje. Šį pa
bėgtų vėžius, egzotinius vai- vasarį knyga pasiekė ir mus, gy- 
sius, išpūstų kainų gėrimus. Jam 
užtenka sotaus, paprasto maisto. 
Svarbiausia, kad jo būtų kiekvie
ną akimirką, kai tik užsigeidžia. 
Kopūstų sriuba, geras kumpis, 
juoda duona, švaraus sviesto lui
tas, stiklas paprastos degtinės —
ar tai daug sveikam žmogui?

Darbas yra antrasis Runtos gy
venimo matavimas, Plušdamas 
nepersitempia, nepersivargina, 
bet juda protingai ir juda ka
sdien. Darbo stoka jį uždusintų.

O kas yra tasai oras, trečiasis 
Runtos gyvenimo matavimas? 
Kas kita bus, jei ne pasitenkini
mo jautulys... Minkštai, šiltai iš
simiegoti, patogiai pailsėti — 
štai kas! Namas, baldai, kilimai, 
šildymas ir vėdinigi^|.yra,<šios.di-‘. 
mensijos atributai. Tik žmona 
padalinta tarp valgio ir oro išma
tavimų. Ji yra lyg trečias patieka
las ir lyg pagalvė.

Taip yra ir taip bus, kol Jonas 
Runta pajėgs savo aplinkai įsa-
kinėti. Jam nieko nereikia. Nei 
bičiulysčių, nei užuojautų, nei 
pagyrimų, nei papeikimų. Be 
komentarų iš pašalies jis žino, 
kas esąs: Runta yra dievas sau, 
nulis kitiems. Nereikia pramo
gų, teatro, koncertų. Tai apga
vystės ir dūmai į akis. Jo gyveni
me oro dimensija atstoja šiuos 
niekus.

Į Runtos stiklainį niekas neįsi
brauna ir niekas iš jo laukan ne
siveržia. Nėra kam veržtis, iš
skyrus kad...

Runta pats norėtų kai ką labai 
nemėgstamo, labai įkyraus išvie- 
tinti. Ta išmara, ta pabaisa, tasai 
vabzdys, šliužas — Runta neži
no, kaip pavadinti — teršia 
aplinką. Tačiau be šios taršos su
byrėtų visas Runtos stiklainis. 
Tasai nuodas yra moteris, už jį 
porą metų jaunesnė. Nedidukė, 
nesunki, stiprių rankų, stiprių 
kojų ir stipraus liežuvio. Kai 
Runta pamato į visas puses išvar
tytus ir vienas per kitą supintus
jos kojų pirštus bei balkšvomis 
dėmėmis nuklotas rankas, suka 
šalin akis, kad nesukiltų jo vidu
riai. Moters veidas yra bukas, 
akys tiek blankios, kad vos gali
ma jas pastebėti. O viršutinė 
lūpa, gerokai didesnė už apa
tinę, uždengia visą bumą. Tokią 
mato Jonas Runta, o kaip ji ki
tiems atrodo, sunku žinoti, nes 
tuo klausimu niekas nepareiškė 
nuomonės. , BeX ząpie, impjers 
liežuvį ne vienas pasakytų, kad 
ji viską išmano, visur patarinėja, 
kiekvieną moko, visus kritikuo
ja. Jos išsilavinimą galima spėti 
iš rašto. Visiškos nemokšos raš
tas. Apsirikti negalima, reikia tik 
pažvelgti į vargingai sudėliotus 
brūkšnelius ir kirvukus, nekal
bant apie klaidas. Pasirašo tik pa
vardę ir vardą, o tasai vardas — 
Stefa. (Bus daugiau)

Tėvo Leonardo Andriekaus 
poezijos rinktinę “Pasilikau tik 
dangų mėlyną” 1991 m. išleido 

venančius už Lietuvos ribų.
Savotiška rankose laikyti Lie

tuvoje atspausdintą veikalą poe
zijos, su kuria mes per visus tuos 
metus augome ir suaugome ži
nant, kad Lietuvoje ji naujai 
skaitoma. Ir mes, Lietuvos 
padėčiai pasikeitus, naujai žiū
rime į tai, kas buvo priprasta, 
kas buvo dalis mūsų tremties tū
rio, nes dabar tauta ten ir čia 
tapatinasi, ir visa dvasios plotmė 
yra mūsų bendrai.

Knyga skirta “Lietuvos jauno
sios kartos pranciškonams”. Tai 
pranciškonams didelė dovana. 
Geros religinės poezijos retai pa
sitaiko, o Andriekaus poezija yra 
gera, ir kaip tokia ji savitai nuš
viečia poeto patirtį, kuri pranciš
konams — ir daug kam kitam — 
nebus nesvetima. Andriekaus 
temos įvaizdžiai ir stilius atveria 
dvasios sferą, kurioje neišven
giamoji kančia nušvinta ne sava 
šviesa.

Tuo išsprendžiamas religinės 
poezijos pagrindinis paradoksas: 
kaip rašyti apie Kristaus ir savo 
kančią stipriai, giliai, Prisikėli
mui jau įvykus ir krikščioniui 
poetui patyrus velykinį fenome
ną. Kančia aitri, bet neamžina: 
poetas skausmą pilnai išgyvena, 
ir todėl eilėraštis autentiškas; tas 

, skausmas, tačiau, nublunka Kū
rėjo gėrio akivaizdoje bei kūrini
jos grožio artumoje.

Ties gegužės 
15-tąja 
(atkelta iŠ 3 psl.) 

meto pilki, nemokyti žmoneliai 
išsirinko Steigiamąjį seimą, ir jis 
buvo toks paprastas, pilkas, bet 
turėjo didelį ryžtą išsaugoti Lie
tuvą ir ją sukurti kaip gražią de
mokratine respubliką.

Dabar daug mokytų, o Lietu
va grimzta vis į didesnį skurdą
ir netvarką. Gegužės 16 d. radi
jas paskelbė, kad iš ministerio 
pirmininko pareigų pasitraukia 
Vagnorius, kuris tikrai norėjo 
Lietuvą išvesti iš vargų. Jis atsi
statydina nuo gegužės 28 d. Savo 
rašte AT pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui jis kaltina kairią
sias grupes, kad jos tyčia sabo
tuoja vyriausybės darbą, kad 
Lietuvoje būtų dar blogiau.

Jeigu anais 1918-1920 metais 
Lietuva sugebėjo nugalėti visus 
sunkumus, negi dabar įsirašysi
me į istoriją — tauta nesugebėjo 
atstatytos nepriklausomybės 
įtvirtinti, jos sustiprinti.

Pasimokykime iš praeities ir 
turėkime tiek geros valios, kad 
sukurtume Lietuvą kaip gražią 
ir laisvą respubliką! To prašo 
išeivijos lietuviai, kuriem Lietu
vos ateitis labai rūpi!

Tuo būdu ši knyga yra ir kel
rodis jauniesiems pranciško- 

. nams, su tauta atgimusioms ir 
pasiryžusiems gaivinti ją šv. 
Pranciškaus Asyžiečio serafiška 
meile” — juk tas kančios ir 
meilės vienumas ir bendrijos 
asmeniško skurdo ir Dievo 
žemės -lobio derinys ir yra šv. 
Pranciškaus palikimas.

Eilėraščio “Medžio elegija” 
(197), pavyzdžiui, posmeliai bai
giasi žodžiais “Vieniši, vieniši... 
Vienumoj, vienumoj.... Lig ru
dens, lig rudens... Kankinys, 
kankinys”, žodžiai dvigubi, nes 
patirtis aštri ir nes dvi esybės — 
žmogus ir medis — panašūs: 
“Abu saugom praeivių kelius”, 
bet galop abu lieka vieni. Vienu
ma kankina: kankina pirmąkart, 
antrąkart, visą laiką, nes prie jos 

^negalima priprasti.

Eilėraštis “Nebaugu” (252), 
tačiau, kitaip pastato tą pačią pa
tirtį: “Visą mūsų būtį į save su
tvenkęs, / Ir žmogaus, ir medžio 
užvėja tapai”. Kristus, į kurį 
eilėraštis kreipiasi, klausosi, iš-
girsta ir supranta: “Aš... Tatrvie- 
nam galėsiu / Pasakyt, ko niekam 
žemėj nesakiau”. Galėti šitaip iš
sireikšti yra ir malda, ir menas; 
šie eilėraščiai “pasako” ir moko 
pasakyti. Jie rodo kelią — kaip 
medis, kaip žmogaus širdis.

Šis poezijos rinkinys veda pro 
įvairias patirtis įvairiose vietose, 
daugel metų sekant ir apmąstant 
ne vien pasaulį, bet ir savo sielos 
stovį, ne vien ilgintis tėvynės, 
bet ir iššaukiant iš savo sąmonės 
bei pasąmonės jos esmę — es
mę, kuriai išreikšti žodžius, for
mą ir vaizdą Leonardas Andrie- 
kus suranda. Kaip “žuvėdra — 
siela manoji — / Baltijos marių 
ūkanoj klykia” (“Gintaro medis” 
83).

Dabar, laisvai plasnodamas, 
Andriekaus žodis kalba su myli
mais medžiais ir savais žmo
nėmis, pasakodamas, klausda-

KVIETIMAS
J SINOIKIJĄ

1992 m. rugsėjo 19-26 dieno
mis Lietuvoje rengiama Ketvir
toji Sinoikija, religijos filosofijos 
bei bažnytinio meno studijų sa
vaitė. Paskaitų bei koncertų pro
grama vyks Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje ir Panevėžyje. Orga
nizuojamos teologijos, religijos 
filosofijos, filosofijos, religinio 
meno bei muzikos sekcijos. Šioje 
tarptautinėje savaitėje galima 
naudoti anglų, vokiečių, pran
cūzų, lenkų, rusų ir, be abejo, 
lietuvių kalbas.

Galį šioje studijų savaitėje da
lyvauti savo paskaitomis yra 
kviečiami pranešti organizato
riams. Dalyviai prašomi apsi
mokėti kelionę j Lietuvą. Regi
stracijos mokestis — 50 dol. Da
lyviai aprūpinami nakvyne, mai
stu, kelione autobusu tarp mie
stų bei kasdieninėmis smulkio
mis išlaidomis. Prašome praneš
ti organizatoriams apie atvykimo 
laiką bei pateikti sekančią infor
maciją kiek galima greičiau. Rei
kalinga ši informacija vizai 
parūpinti: dalyvio vardas, pa
vardė, adresas, telefonas, pilie
tybė, tautybė, gimimo data, 
paso numeris. Programa iš ank
sto spausdinama: tad reikalinga 
dalyvio paskaitos tema ir trumpa 
santrauka (nedaugiau kaip 10 sa
kinių). »

Informacija galima pateikti 
faksu, telefonu arba oro paštu. 
Fakso numeris: Vilnius 625876, 
IV Sinoikija — D. Stančienė. 
Adresas: D. Stančienė, Viršuliš-
kių 71-60, Vilnius 2056, Lithua- 
nia. Telef. 41-36-23.

Tėv. Leonardas Andriekus, OFM

mas, siūlydamas, užjausdamas ir 
neprarasdamas vilties. “Tu duo
di man, / Ko tik meldžiu”, rašo
ma eilėraštyje “Dainų sparnais” 
(126) todėl

Suteik, suteik
Naujus sparnus,
Kad jau skraidyčiau amžinai 
Virš vandenynų ir kalnų, 
Kaip tavo išrinktas sūnus, — 
Dainų sparnais.

Ir ši malda, atrodo, išklausyta. 
Daina pasiekė vietą anksčiau ne
prieinamą ir laiką, kurio tik 
melstasi sulaukti; ji sklinda virš 
tos žemės, iš kurios ji kyla.

“Kai tariamas žodis Poezija”, 
autorius įvade rašo, “mano akyse 
iškyla Lietuva— Lietuva su savo 
skaudžia istorija, graudžia bui

tim, ilgesingu peizažu, dainom 

Rodos, lyg vakar tai buvo... Apie 1953 metus New Yorke 
susitiko dvi operų solistės: kairėje-Vincė Jonuškaitė, Lie
tuvos valstybinės operos solistė; dešinėje — Polyna Stoska — 
Apolonija Stoškutė — Metropolitan operos solistė. Vincė Jo
nuškaitė dabar gyvena Santa Barbara, CA, ir sausio 22 d. 
paminėjo 90 metų sukaktį. Polyna Stoska gimusi VVorcester, 
MA, dainavusi įvairiose pasaulio operose, 1947-1950 Metro
politan operoje. Buvo žinoma kaip Vagnerio operų atlikėja. 
Praeitais metais jai buvo 80 metų. Dabar gyvena Connecticut 
valstijoje, netoli Putnamo. Nuotr Vytauto Maželio

irdarpilnai neatvertais kūrybos 
lobiais... Ir koks džiaugsmas, 
kad štai ji vėl atgimė, suklestėjo, 
nustebino pasaulį. Neišsakomas 
ir mano džiaugsmas, kai tokiu 
laimingu laiku su šia eilėraščių 
knyga sugrįžtu į savo tautą” (7, 
9).’

Lietuvoje poetui “Gimsta 
skausmas ir daina” (“Jei 
sugrįžtum” 176), jon sugrįžti — 
laimė Lietuvai — ir mums — 
poeto pašaukimo pradžia , ir 
klestėjimas atiduoti. Pritaikant 
paskutiniąsias eilėraščio “Piėyo 
glėbyje" eilutes (243) — skaity
dami ir apmąstydami šio rinkinio 
nueitu kelią,

Ves suprasim,
Kodėl paukštis pasikėlė
Kuo arimų
Tau giedoti į erdves.

Marija Stankus-Saulaitė



VILTI TEIKIANTI “AUŠRINĖLĖ

Lietuviška šeima ir lituanis
tinės mokyklos visų laikų vaidino 
didėlį vaidmenį mūsų jaunosios 
kartos auklėjime lietuviškoje 
dvasioje. Savo telkiniuose nau
jieji ateiviai tuojau suorganizavo 
didelį tinklų lituanistinių mokyk
lų, kurias lankė didelis skaičius 
vaikų.

Tai ir buvo patys šviesiausi 
žiburėliai, rodę kelius mūsų au
gančiai kartai tapti sųmoningais 
lietuviais. Tų darbų lituanistinės 
mokyklos atliko ir atlieka pride
ramai gerai, tik, žinoma, ir čia 
laikas daro savo, mažėja lituani
stinių mokyklų tinklas, mažėja ir 
mokinių skaičius.

Tačiau vis tik džiaugiamės, 
kad ir svetimos aplinkos apsupi
me, dar daug turime mokyklų, 
kuriose šalia pagrindinių ir 
būtinų dalykų, yra dėstomi ir 
mokomi tautiniai šokiai.

Ir kaip patirtis rodo, vis dar 
didelės lituanistinių mokyklų 
vaikų ir jaunių tautinių šokių 
grupės dalyvauja Tautinių šokių 
šventėse ir gana gražiai atlieka 
mūsų tautinius šokius, o mažųjų 
ir jaunų pasirodymas stadionuoe 
sukelia jiems didžiausias ovaci
jas, nes jie mūsų tautos ateitis ir 
viltis.

Ir Devintojoje tautinių šokių 
šventėje Chicagoje liepos 5 d. 
turėsime progos pasveikinti 
mūsų lituanistinių mokyklų jau
nuosius šokėjus, kurių bus daug 
grupių. Jų tarpe matysime ir vie
ną iš skaidriai šviečiančių — Phi
ladelphijos “Aušrinėlę”.

Tad susipažinkime su ja. Ten 
veikia Vinco Krėvės lituanistinė 
mokykla. Į šios mokyklos progra
mų jau 1963 m. buvo įvesti ir 
tauriniai šokiai. 1980 m. grupė 
pasivadino “Aušrinėlės” vardu.

Šokėjus globoja lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas, o gru
pei per visų tų laikotarpį vadova- 

\vo keturios mokytojos: Irena 
Bendžiūtė-Lapurkienė, Estera 
Bendžiūtė, Marija Radikienė. 
Aušra Bagdonavičiūtė, o šiuo

LATVIJA JAU JVEDĖ 
? SAVO LAIKINĄ VALIUTĄ
Savąją laikiną valiutą, vadina- 

mą latvišku rubliu, gegužės 7 d. 
įvedė Latvija. Ši valiuta galios 
iki bus įvestas tikrasis Latvijos 
vahutinis vienetas — latas.

Spaudos agentūros rašo, jog 
šlifo tarpu dar nežinoma, ar pe
reinamuoju laikotarpiu Latvijoje 
toliau galios ir buvęs sovietinis 
rublis, kuriuo iki šiol buvo vyk- 
domi visi atsiskaitymai, tiek

/*/. <
JUNO BEACH, FL

^Vargonų koncertas įvyko 
gegužės 3 d., sekmadienį, Šv. 
Pauliaus nuo Kryžiaus bažnyčio
je, apie 3 vai., tuoj po lietuviškų 
pamaldų. Programų atliko vargo
nų virtuozas, Vilniaus arkikate
dros vargonininkas Gediminas 
Kviklys. Taip pat giedojo ir so
linė Ona Jameikienė. Koncertas 
buvo puikus. Jį suorganizavo 
muzikas Liudas Stukas, kuris pa
sikviečia Amerikoje besisvečiuo
jančius muzikus atvykti į Juno 
Beach. Publikos į šį koncertų at
silankė gerokai per šimtinę.

Kun. Vytautas Pikturna, ku
ris patarnauja šio Atlanto pa
kraščio lietuviams, gegužės vi
dury išvyksta į New Yorkų ir ten 
vasarų praleis savo namuose 
Lottg Island, NY.

Rozita Biliūnaitė gegužės 1 d. 
išskrido į Lietuvų su APPLE or
ganizacija ir tris mėnesius dirbs 
protiniai atsilikusių našlaičių li
goninėje.

Jonui Jakubauskui, šios kolo
nijos veikliam visuomenininkui, 
padaryta sunki ir sudėtinga šir
dies operacija. Iš ligoninės jau 
grįžo į namus ir gydosi, prižiūri
mas žmonos.

metu vadovauja Estera Ben- 
džiūtė-VVashofsky.

Grupėje šoka 14 vaikų, 10 jau
nių, 2 padėjėjai ir akordeonistė 
Magdalene Cox, o padėjėjos — 
Alexa Cox, Alexis VVashofsky.

“Aušrinėlė” jau dalyvavo VII 
šokių šventėje Clevelande. VIII 
šokių šventėje Hamiltone, o da
bar sparčiai ruošiasi ir dalyvaus 
IX-toje šventėje Chicagoje.

“Aušrinėlė” dalyvavo minint 
Philadelphijos 300 metų sukaktį 
televizijos vaikų programoje, 
JAV rytų pakraščio lietuvių tau
tinių šokių festivalyje Hartforde, 
Philadelphijos Lietuvių namų 
mugėje ir paskutiniuoju metu — 
šiemet vasario 16 d. minint jau 
laisvos Lietuvos nepriklauso
mybės šventę Philadelphijoje.

“Aušrinėlei” linkime sėkmės, 
gero vėjo atvykti Chicagon, o 
taip pat jaunose širdelėse nešioti 
meilę protėvių žemei Lietuvai, 
kurios šviesesnei ateičiai jūs au
gate, mokotės ir dirbate.

Gi busimuosius šventės daly- 
vius-žiūrovus raginame atsimin
ti, kad mūsų dalyvavimas, para- 
ma-auka šventei, kaip tik ir įga
lina, kad tokios “Aušrinėlės

LIETUVOJE IR
— Popiežiaus audiencijoje 

dalyvavusių maldininkų tarpe 
gegužės 3 d. dalyvavo ir būrys 
lietuvių: Vilniaus konservatori
jos choras su savo dirigentu Tadu 
Šumsku. Vykdami į tarptautinį 
muzikos festivalį Milane, lietu
viai choristai buvo trumpam su
stoję Romoje ir susitiko su Šven
tuoju Tėvu.

— Komp. Vlado Jakubėno 
minėjimas Lietuvoje bus 
gegužės 24 d. Praėjusių metų 
gruodžio mėn. toks minėjimas 
buvo jo gimtinėje — Biržuose, 
o po to — kompozitorių namuo
se Vilniuje. Minėjimais rūpinasi 
Vi. Jakubėno draugijos skyrius 
Vilniuje, kuriam vadovauja mu
zikologė Rita Nomickaitė.

pačioje Latvijoje,tiek su buvu
siomis sovietinėmis respubliko
mis.

Primenama, kad ir dvi kitos 
Baltijos valstybės — Lietuva ir 
Estija — taip pat numato įvesti 
nacionalines valiutas. Latvijos ir 
tarptautiniuose finansiniuose 
sluoksniuose skeptiškai vertina
mas sprendimas įvesti Latvijoje 
laikinų valiutų.

Rimgailė Zotovienė, dafli- 
ninkė, gegužės vidury išvyksta į 
Lietuvų ir ten prabus iki liepos 
mėn. vidurio. Ji dalyvaus Mari
jampolės gimnazijos 150 metų 
minėjime, ten surengs savo pa
rodų. Ji yra šios gimnazijos 
auklėtinė.

Bronius Aušrotas spaudai pil
nai parengė savo antrų knygų, 
kuri vadinasi: “Vokietija laisvės 
nežadėjo. Žvalgybos karininko 
atsiminimai”. Knyga surinkta, 
parengta spausdinti ofseto tech
nika. Knyga turi 276 puslapius 
ir 9 puslapius nuotraukų. Lietu
voje jų leidžia Enciklopedijos 
leidykla- Jo pirmoji knyga “Sun
kių sprendimų metai" Ameriko
je buvo išleista 1985 m., antra 
laida išleista Lietuvoje. Tai žval
gybos karininko atsiminimai, kai 
Sovietų Sųjunga rengėsi oku
puoti Lietuvų ir kaip jų okupavo.

Rožė ir Vladas Bariai, pra
leidę žiemų, balandžio 22 d. iš
vyko į šiaurę, į Monroe, CT.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
lankėsi prieš Verbas, čia pravedė 
rekolekcijas, taip pat lankėsi ir 
Pompano Beach, prieš Velykas 
išskrido atgal į New Yorkų. (p. j. )

Aušrinėje”, tautinių šoldų grupė Philadelphijoje.

išeivijoje šviestų ilgus metus, 
nes tautinis šokis taip pat yra 
svarbi jaunimo ugdymo lietuviš
koje dvasioje priemonė.

Šventei ruošti komitetas stro
piai dirba, rūpindamas užtikrinti 
šventės sėkmę, grožį ir išeivijos 
tautinį gyvastingumų svečiose 
šalyse. Jurgis Janušaitis

APIE LIETUVĄ
— Šv. Jokūbo bažnyčia Vil

niuje gegužės 3 d., apaštalų Pily
po ir Jokūbo dienų, buvo iš naujo 
pašventinta. Iškilmėse dalyvavo 
daug vilniečių. Apeigas atliko ar
kivyskupas Audrius Bačkis. Per 
karų bažnyčia buvo nukentėjusi, 
vėliau kiek atremontuota ir pa
versta teatro dekoracijų 
sandėliu. Atšventintosios
bažnyčios rektorium paskirtas 
Šumsko parapijos klebonas kun. 
Jonas Grigaitis.

— V. Žiemelis, Aukčiausib- 
sios Tarybos deputatas, vado
vaujantis komisijai, kuri rūpinasi 
Lietuvai priklausančių KGB ar
chyvų grųžinimu, painformavo 
spaudų, kad Maskva nesilaiko 
susitarimo: ji ne tik dokumentų 
negrųžina, bet net neatsako į 
laiškus ir telefonus.

— Iš Vokietijos Duisburgo 
miesto į Vilnių atlydėti trys sunk
vežimiai medikamentų! Milijono 
markių vertės paketuose — ada
tos. chirurginiai siūlai, kraujo 
pakaitalai, antibiotikai, nuskau
sminantys vaistai, vaikiškos lo
vytės. Visa ši labdara bus pa
skirstyta konkretiems adresa
tams.

— “Gimtasis kraštas” gegužės 
mėn. pirmos savaitės numeryje 
rašo, kad Lietuva neturi pa
trauklumo kaip kraštas, į kurį 
užsienio biznieriai norėtų in
vestuoti. Pravestoje apklausoje 
270 vidutinio dydžio Vakarų 
l>endrovių pareiškė, kad iš visų 
Rytų Europos valstybių pirmoje 
eilėje jos investuotų į Vengrijų. 
Toliau eina Lenkija, Čekoslova
kija, Rusija. Dar toliau iš
skaičiuojamos beveik visos bu
vusios sovietinės respublikos. 
Lietuva yra dvyliktoje vietoje. 
Mažiau patrauklios investici
joms už Lietuvų yra tik Baltaru
sija ir Moldova.

Vaizdas iš St. Petersburgo “Saulės” mokyklos metinės šventės 
— mokinių vaidinimo.

ST. PETERSBURG, FL

“SAULĖS” LITUANISTINĖS

MOKYKLOS METINĖ ŠVENTĖ

neaprimus kalėdiniamDar 
šurmuliui, St. Petersburgo Li
tuanistinės “Saulės” mokyklėlės 
vedėja ir mokytojos suko galvas, 
kaip geriau ir gražiau paruošti 
metinę mokyklos šventę.

Dėl programos greitai prieita 
vieningos nuomonės. Audra 
Kartanienė pasiūlė, o po to ir pa
rašė scenarijų pasakai “Vilkas ir 
ožiukas”. Kristina Krulikienė 
pasirūpino ir “ožiukų” kostiu
mais. Asta Lukienė sprendė kur 
ir kaip geriau įsiterpti akompa
nuojant pianinu. O vaikučiai vie
nas per kitų rinkosi vaidmenis. 
Smagu buvo stebėti jų entuzia
zmų, per kraštus besiliejančias 
emocijas. O ir nė vienas nebuvo 
nuskriaustas. Galėjo vaidinti visi 
norintys mažieji mokiniai. Na
muose bei mokykloje repetavo 
vaidmenis, mokėsi daineles bei 
eilėraščius.

^Mokyklos vedėja Aurelija L. 
Robertson galvojo, kaip daugiau 
pritraukti svečių į šventę, todėl 
nutarė pakviesti St. Petersburge 
pagarsėjusį muz. Reginos Dit- 
kienės vadovaujamų moterų dai
nų vi< notų. Moterys mielai suti
ko dalyv.” iti, gi Asta Lukienė, 
paprašyta atlikti fortepijono 
kūrinius, tuojau ėmė ruoštis 
koncertui. Vedėja Aurelija Ro- 
l>ertson vakarais dirbo gėlytes, 
kurias šventės metu dovanojo 
mūsų mokyklai aukojusiems 
žmonėms.

Iš anksto buvo suplanuota, kas 
vadovaus įtcgramai,loterijai, kas 
sutikinęs svečius, pardavinės bi
lietus, rinks aukas ir dalins su
neštinį maistų. Moterims ir mo
kytojoms mielai sutiko talkinti 
vyresnieji mokiniai.

Nekantriai laukėme artėjan
čios šventės, kuri įvyko vasario 
22 d. Visi maloniai susijaudi- 
nom, kai į salę susirinko apie 250 
žmonių.

Pradėjo tėvų komiteto pirmi
ninkas Ričardas Krulikas. 
Padėkojęs mokyklos vedėjai ir 
mokytojoms už darbų ir šventės 
suorganizavimų, perdavė mikro
fonų mokyklos vedėjai. Ši pa
sveikino susirinkusiuosius, 
padėkojo mūsų mokyklėlės 

rėmėjams. Tada prie mikrofono 
ji pakvietė Tėvų Steponų. Po jau
trios jo invokacijs sekė vaikučių 
spektaklis “Vilkas ir ožiukai'' ku
riam dekoracijas paruošė Vy
tautas Gružas.

Vėliau mažieji deklamavo:
Sofija Degesytė — Pupų, 

Mindaugas Kartanas — Ba
lionėlį, Giedrė Krulikaitė — 
Tuoj ir rytoj, Viktorija Krulikaitė
— Grybų karų. Vaikučiams 
eilėraščius išmokti padėjo moky
tojos Kristina Krulikienė ir Au
dra Kartanienė.

Po to visi mokiniai padainavo 
tris smagias daineles: Vijo vilkas 
voveraitę, Mano tėvelis buvo 
kalvelis ir Suk suk, rateli. Akom
panavo Asta Lukienė.

Po dainų, deklamavo didieji 
mokiniai. Jų eilėraščiai at
spindėjo šiandienos Lietuvų ir 
meilę tėvų žemei.

Eilėraščius sakė šie mokiniai: 
Hether Schulz — Šlama šilko 
vėjas, Kristina Clark — Voras ir 
musė, Paulius Puodžiukas — 
Valandos, Audra Puodžiūkaitė
— Ačiū, Raminta Moore — Ne
priklausomybę atgavus ir Pau
lius Cibas — Lietuvos vardas. 
Su šiais mokiniais nuoširdžiai pa
dirbėjo mokytoja Rita Duric- 
kaitė-Moore.

Po pertraukos, programų tęsė 
Asta Lukienė. Ji atliko du kūri
nius fortepijonu: Beethoveno 
14-tos sonatos 1-ųjų dalį bei 
“Elizai”.

Vėliau į scenų išėjo šaunusis 
moterų dainos vienetas, vado
vaujamas muz. Reginos Dit- 
kienės. Moterys atliko 8 dainas: 
Prisiminimas, pavasaris, mėly
nakė rasa, anoj pusėj marelių, 
pienė, ūžia vėjas ir raudona 
rožė.

Pasibaigus meninei progra
mai, prie mikrofono pakvietėme 
Lietuvių Fondo vicepirmininkę 
Marijų Remienę. Pasakiusi kal
bų, ji pakvietė Lietuvių Fondo 
įgaliotinę St. Petersburge Janinų 
Gerdvilienę įteikti mūsų mokyk
lai skirtų čekį, už kurį esame la
bai dėkingi.

Vėliau sekė užkandžiai bei 
turtinga loterija.

Teko girdėti, kad šiemetinė 
šventė buvo viena geriausių per 
pastaruosius metus.Tai pagyri
mas ne tik mums, dirbančioms 
su vaikais, bet ir vaikučiams, ku
rie noriai ir dideliu entuziazmu 
dirbo per visus metus. Nors 
mokslo metai dar nesibaigė, bet 
rezultatai akivaizdūs.

Šiemet mūsų mokykloje mo
kosi 21 mokinys. Kitais mokslo 
metais numatoma, kad mokinių 
padaugės iki 25.

Jeigu kas dar nežino apie mū
sų moky klų ir norėtų jų lankyti, 
tai kviečiame kitais metais į 
mūsų šauniųjų šeštadieninę 
“Saulės" lituanistinę mokyklų.

Audra Kartanienė

IS VISUR
— Kauno Valstybinis Dramos 

teatras atvyksta į Torontu ir 
birželio 5-8 dienomis, pakviestas 
“Dumaurier festivalio, Har- 
bour Front patalpose suvaidins 
“Smėlio klavyrai”, Jono Jurašo 
surežisuotų veikalų.

— Amerikos Lietuvių Kunigų 
Vienybės narių rekolekcijos šie
met įvyks Kauno kunigų semina
rijoje. Ta pačia proga bus aplan
komos ir kai kurios Lietuvos 
šventovės. Visa tai vyks liepos 
6-25 dienomis.

— Liaudies meno medžio 
skulptūrų ir tautodailės parodos 
atidarymas Lietuvių ^Dailės” 
muziejuje, Lietuvių Centre, Le- 
mont, IL, įvy ks birželio 5 d. Pa
roda tęsis visų vasarų.

— Kun. Juozas Domeika, 74 
metų gyvenęs Tuscon, Arizona, 
po sunkios ligos mirė balandžio 
18. Palaidotas Arizonoje. Jis 
buvo dailininkas, sukūręs savitų 
stilių. Jo tapyba buvo trijų di
mensijų. Paveikslo gilume buvo 
nutapyta ant drobės ar ant kokios 
kitos medžiagos, paskui me
džiai, namai buvo kuriami iš pla
stikos reljefiniu būdu, užeidavo 
net ant paveikslo rėmų. Tais pa
veikslais buvo pagarsėjęs savo 
aplinkoje.

— “Gintaro”, Toronto lietu
vių tautinių šokių ansamblio, 
koncerto tema: “Oi, motinėle, 
svečiai atvažiavo . Koncertas 
įvyks gegužės 24 d. Anapilio 
salėje.

— Dail. Petras Aleksa sukūrė 
devintosios tautinių šokių 
šventės logo.

— Poezijos dienos Chicagos 
Jaunimo Centre įvyks gegužės 
22-23 dienomis.

— Inž. Kostas Astravas, ket
verius metus dirbęs James naftos 
šaltinių tyrimų patarėju, įkūrė 
Lietuvos - Kanados - Švedijos 
“Nida Oil Ltd. bendrovę, kuri 
rūpinasi žibalo šaltiniais Gargž
duose, netoli Klaipėdos ir Sibiro 
plotuose.

— Tėv. Kęstutis Butkus, 
OFM, rengia pamokslų knygų 
ciklų — “Dievo žodis". A. B, C 
pamokslų ciklams ir ketvirtų — 
Dievo atmintys”. Dvi knygos 

jau išleistos. Kitos dvi knygos 
rengiamos spaudai ir greitai bus 
išspausdintos. Išleidimų finan
suoja išeivijos lietuviai kunigai. 
Knygos bus pasiųstos į Lietuvų 
visiems kunigams.

— Rašytoja Danutė Bindo- 
kienė redaguoja devintosios tau
tinių šokių šventės leidinį.

— VTIKo valdyba įpareigojo 
dr. Algirdų Budreckį parašyti 
VLIKo istorijų. Autorius jau pa
rašė chronologiškų VLIKo veik
los apžvalgų, kurių įteikė valdy
bos nariams papildvti ar pataisy
ti. (E)

— JAV LB Providence, RI, 
apylinkė, įvertindamaa “Darbi
ninko" talkų lietuvybės palaiky
me. laikraščiui stiprinti per Juo
zų Kielų atsiuntė 25 aukų. Nuo
širdus ačiū.

— LSS prityrusių skautų ir 
skaučių slcyriai praneša, kad 
gegužės 23-24 dienomis Daina
voje Šaukiamas sąskrydis “J ateitį 
su meile”. Sųskrydyje taip pat 
dalyvauja skautininkų, vyčių ir 
vyr. skaučių bei budžių ir ginta- 
rių skyriai.



NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS NEW JERSEY
New Jersey lietuviai Vasario 

16-ąją šiemet minėjo kitaip, nei 
anksčiau. Buvo sutarta švęsti vi
som organizacijom kartu, vienoj 
vietoj, vasario 23 d. Erdvios pa
talpos buvo gautos, susitarus su 
Kean College administracija. 
Tačiau priešingų balsų dauguma 
nusprendė, kad ši šventė turi 
būti minima lietuvių salėje 
Kearny, New Jersey. Nutarta, 
kad būtų mažiau kalbų, o dau
giau malonaus pasižmonėjimo, 
nes Lietuva jau laisva.

Kalbėtoju buvo pakviestas Al- 
fred E. Senn, Madisono univer
siteto istorijos profesorius, o me
ninei programai — New Jersey 
pianistė Frances Covalesky (Pra
nutė Kavaliauskaitė) ir New Jer
sey tautinių šokių grupė "Lieps
na”.

Atidarė Loreta Stukienė ir to
limesnį minėjimą vesti perdavė 
Irenai Veblaitienei.

Prof. Senn, kelių knygų auto
rius apie Lietuva ir joje buvęs 
tragiškųjų dienų metu, gerai 
žino mūsų tėvynės laisvės kovų 
įvykių raida.

Aplamai, savo kalbas jis pa
įvairina nuotaikingais aforizmais 
bei įdomiu humoru. Šį kartą 
deja, jo kalba buvo perdaug aka-

SKAUTŲ 
SUVAŽIAVIMAS
IR STOVYKLA

Norint išgvildenti naujas 
idėjas, pasiruošti besikeičian
čioms aplinkybėms atgavus 
laisvę Lietuvai ir Lietuvoje at
sikūrus skautams, kviečiamas 
Sąjungos narių suvažiavimas. Jis 
ruošiamas pasitarus su Pirmijos 
pirmininku, Seserijos ir Brolijos 
vyriausiais skautininkais ir Aka
deminio Skautų Sąjūdžio Vadi- 
jos pirmininku.

Kviečiami dalyvauti: skauti
ninkai, skautininkės, židinietės, 
akademinio sąjūdžio nariai ir 
taip pat skautai vyčiai, vyresnės 
skautės, jūrų budžiai, gintarės ir 
prityrusios skautės-tai.

Suvažiavimas įvyks šiemet ge
gužės 23-25 dienomis “Daina
vos” stovyklavietėje, Manche- 
ster, MI, apylinkėje (15100 Au- 
stin Rd.).

Dalyvaudami suvažiavime, 
diskusijose, parodysite, kad 
jums rūpi lietuviškos skautybės 
ateitis ir mūsų jaunimo auklėji
mas. Nors Lietuva ir yra atkūrusi 
nepriklausomybę, bet tas mūsų 
neatleidžia nuo pareigos auklėti 
išeivijos jaunimą lietuviškai.

Yra numatytos įdomios pro
gramos. Laužų ir vakaronių 
metu bus inscenizuojami įvairūs 
tautiniai papročiai, šokiai bei 
dainos. Dalyviai raginami tinka
mai šiems pasirodymams pasi
ruošti.

Suvažiavimo rengėjai kviečia 
visus Sąjungos narius kuo gau
siau dalyvauti ir savo patarimais, 
mintimis prisidėti prie skautiš
kos veiklos pagerinimo.

Dalyvaujantys atsiveža išeigi
nes ir darbo uniformas; mieg
maišius su pagalve.

Suvažiavimo administratorius 
ir stovyklavietės vadovas yra s. 
Juozas Orentas. Visais reikalais 
kreiptis šiuo adresu: 26808 Si
mone St., Dearborn Hights, MI 
48127, tel. 313 274-4136 arba į 
savo vienetų bei šakų vadovus.

Rengėjų vardu
vs. fil. A.Paužuolis 

ps. Vida Jankauskienė

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm- AnastasL B. S. 
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 

demiška ir sausoka; gal net filo
sofinė.

Irena Veblaitienė paskaitė iš
trauką, iš lietuvių liūdnos buities 
Sibiro katorgose. Frances Cova
lesky paskambino tris klasikinius 
kūrinius. O “Liepsnos” grupė 
nuotaikingai pašoko matytų ir 
nematytų šokių. Jų vadovė yra 
įMonika Semaitė, o akordeonais 
pasikeisdamos palydi Rūta Rau
dytė ir Emilija Skruodytė.

Po programos vyko bendros 
vaišės, kurias paruošė Valenti
nas Mėlinis. Jis neseniai atidarė 
savo naują biznį — kavinę. Kaip 
ir praeityje, jo pagamintas mais
tas buvo geras ir gausus.

Toliau buvo renkamos aukos. 
Viso suaukota $3,618, kas yra 
mažiau, negu pusė praeityje. Jos 
paskirstytos net devyniom orga
nizacijom. Taigi aukota žymiai 
mažiau. Gal dėl to, kad Lietuva 
jau nepriklausoma, o gal dėl to, 
kad anksčiau kiekvieno dalyvio 
aukos buvo asmeniškai prašoma. 
Daugiausia aukota Lietuvių 
Bendruomenei.

Norint prisitaikyti prie tų, ku
rie mažai supranta ar jau visai 
nebekalba lietuviškai, minėji
mas vyko anglų kalba. Mano 
nuomone, tai buvo klaida, nes 
dalyvių, gerai kalbančių lietuviš
kai, buvo daugiau, negu
pusė. Tokiu atveju vis dėlto 
reikėtų naudoti abi kalbas, juo 
labiau, kad čia vyksta Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas.

Po vaišių, vyko šokiai. Tai irgi 
buvo pirmas kartas su šokiais. 
Visai atsitiktinai buvo “atrastas”’ 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių. / j

? 7 1 
Norį įsirašyti kreipkitės į Susivienijimo Centrą, P. O. Box 32, Wilkes-Barre, 1 
PA 18703. Didžiojo New Yorko rajono lietuviai kreipkitės j Susivienijimo r 
direktorių Joną A. Vainių, 3 Clare Dr., East Northport, N.Y. 11731. Namų ? 
tei. 516 261-3797, ofiso tel. 718 847 - 2686.

Aborted Bailes 
Pav The Prlce Šiuo reikalu 

MiLUCOM INTERNATIONAL CELLULAR kompanija 
jau susitarė su COMLiET CELLULAR 

telefono kompanija Lietuvoje.

Norintieji parūpinti tokj tiesioginj Cellular telefonų 
savo giminėms, draugams ar biznio partneriams 
Lietuvoje, dėl pilnesnių informacijų skambinkite 

tel: 011-7-0128-290-000 tarp 6 v. ryto ir 11 vai. ryto.

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 18 m. — liepos 26-rugp. 1 

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

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

$449 (one way)

Florida—7 nights $360 (Includes airfair)

Hawaii—7 nights $599 (includes airfair)

FREGATA TRAVEL
L 250 West 57th Street, Suite 1211
- New York, NY 10107

-fe, . Tel.: (212) 541-5707
-'įp Ask for Chris Dobrzynski

dr. Michael Yudd (Jutkevičius), 
kuris yra puikus pianistas ir akor
deonistas. Gydytojų tarpe tai yra 
retenybė. Jo partneris su smuiku 
buvo Julius Veblaitis. Dalyvių 
atvyko gana daug—apie du šim
tus, kurie dar ilgai maloniai leido 
laiką.

Beje, šia proga Vacys Kiukys 
padovanojo iš medžio išdrožtą 
Lietuvos Himno tekstą, kuris jau 
kabo ir kabės šioje lietuvių salėje 
visą laiką.

Jonas Veblaitis

AUKOTOJAI
Po $250 — A. Stukas, L ir J. 

Veblaičiai.
215 — O. ir V. Budnikai.
Po $100 — I. Belza, D.ir R. 

Bitėnai, R. ir K. Čiurliai, A. ir 
P. Gibbai, A. Jarmas, J. ir B. 
Kasauskai, V. Kregždienė, O. ir 
P. Laniai, M. ir V. Mackeliai, 
V. ir V. Misiūnai, J. ir M. Rama
nauskai, B. Stankaitis.

Po $80 — G. ir R. Bitėnai, B. 
Lukas.

$65 — A. Gražulis.
Po $50 — V. Anton, A. Baro

nas, A. Bartys, A. Bražinskas, R. 
ir D. Didžbaliai, A. Gurskis, V. 
Janovvich, V. ir A. Jokūbaičiai, 
V. Kligys, A. Kvedaras, O. Li- 
nartas, J. ir N. Miknevičiai, L 
Morris, A. ir P. Normantas, J. 
Sciahetano, J. Valaitienė. ’:

Po $40 — A. ir V. Bitėnai, R. 
Graudis, A. Kommer, S. Skrip- 
kus, V. Vyžas.

$30 — K. Matonis.
Po $25 — N. Audėnas, R. ir 

C. Brazinski, R.ir L. Buchholz,

New YorkeAtvelykio popietės rengėjos. Iš k.: Sofija Skobeikienė, Marija Žukauskienė 
— LMF Klubo pirmininkė, viešnia iš Waterburio — Danutė Venclauskaitė, Malvina 
Klivečldenė, Vanda Sutkuvienė, Vitalija Šližienė, Giedrė Kulpienė. Nuotr. Salomėjos 
Narkėliūnaitės

J.ir A. Chepulis, L. Morkūnas, 
J. Pladis, D. Pocus, P. Podgal- 
sky, St. George Lith. — L. Mor
kūnas, J. Venckus, J. Vyžas.

$23 — R. Sussko.
Po $20 — J. Donato, J. Iskan- 

das, B. ir A. Kvvetz, J. Pitrėnas, 
E. Sadonis, E. Šeštokas, O. 
Stankaitis, V. Tumelis, M. Van- 
ce, F. VVilliams, E. Znotas.

Po $10 —A. O’Neill, M. Sto
nis.

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 
Telefonų Kompanija 

praneša:

SKAMBINKITE J LIETUVĄ TIESIAI-
— BE TELEFONISTĖS PAGALBOS! ii f 4
Dabar jau jmanomas greitas tiesioginis telefonu susisiekimas 

su Lietuva iš bet kurios JAV vietovės, 
kuri naudoja AT & T tolimo susisiekimo paslaugas.

“Lietuvos Aidas”, pagrindiųis 
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.)



Vertingą knygą Atvelykio popietėje laimėjo dr. A. Švalbo- 
nienė, čia matoma su tos knygos “Moteris su baltu chalatu” 
autore dr. Konstancija Paprockaite-Simaitiene New Yorko 
Kultūros Židinyje, Nuotr. S. Narkėliūnaitės

DEIMANTINĖ “GARSO” SUKAKTIS
Šiemet gegužės 17 d. suėjo 

75-eri metai Lietuvių Katalikų 
Susivienijimo organui “Garsas . 
Jo pirmieji numeriai išėjo Brook- 
lyne, NY, o adresas buvo 456 
Grand Street, tasai garsusis 
Grandstrytis, kur anuo metu 
kaupėsi beveik visas New Yorko 
lietuviškas gyvenimas.

Prieš įsteigdamas savo laik
raštį, Susivienijimas žinias 
skelbdavo įvairiuose kituose lie
tuviškuose laikraščiuose. Gi pats 
Susivienijimas, 1986 m. atš
ventęs savo gyvavimo šimtmetį, 
dabar yra 106 metų.

Laikraštis pasirodė 8 psl., 
vėliau puslapių skaičius keitėsi, 
kaip ir jo formatas. Pirmasis 
“Garso” redaktorius buvo Julius 
Kaupas, po jo 1918 m. redagavo 
Leonardas Šimutis iki 1926 m., 

Mūsų mielam draugui
■ A.'A.' * 

VYTAUTUI BALTUČIUI
iškeliavus j amžinybę, jo liūdinčią žmoną Onutę, duk
ras Živilę ir Dalią su šeimomis giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Danutė, Kazys, Daina ir Juozas Krivickai

Mielam Draugui
A. A.

VINCUI MISIŪNUI

mirus, kartu liūdėdami, giliai užjaučiame 
žmoną Verutę, podukrą Žibutę su vyru ir 
sūnumi bei kitus gimines Lietuvoje.

ALEKSANDRAS IR DR. MARIJA ŽEMAIČIAI
Leonia, New Jersey

PADĖKA

A. A. 
VYTAUTUI BALTUČIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią padėką:
kunigams už atliktas bažnytines apeigas ir pasa

kytus pamokslus;
muz. Vincui Mamaičiul ir jo vadovaujamam “An

tros jaunystės chorui” bei vyry “Trio” už pagiedotas 
gražias giesmes;

Alt. Valavičiui ir Juozui Sūdžiui už pasakytas jaudi
nančias kalbas šermeninėje;

draugams, atvykusiems palydėti, už parašytus 
gražius straipsnius;

visiems, pagerbiant a.a. Vytauto atminimą, gau
siai aukojusiems Lietuvos Ambasadai Washingtone;

užprašiusiems mišias, išreiškusiems užuojautas, 
paruošusiems polaidotuvinius pietus;

visiems Sunny Mills lietuviams, vienokiu ar kito
kiu būdu lengvinusiems mūsų skausmo valandas, ne
tekus a.a. Vytauto.

Žmona Ona, dukros Živilė ir Dalia, 
sūnus Antanas ir jų šeimos

kada pradėjo redaguoti Matas 
Zujus, prie laikraščio vairo iš
buvęs iki mirties 1979 m., jam 
paskyręs daugiau kaip pusę šimt
mečio savo gyvenimo.

Laikraštis siuntinėjamas ne
mokamai nariams, o prenumera
toriams $5 per metus. Skaity
tojų esama net Kanadoje, Hava
juose ir Vokietijoje. “Garsas”

ŠVEICARIJA KOMPENSUOJA LATVIJĄ

Šveicarijos vyriausybė pra
nešė, kad parūpins nemokamas 
patalpas Latvijos dipomatinei 
misijai prie Jungtinių Tautų or
ganizacijos žinybų Genevoje.

Šveicarijos užsienio reikalų

TIESIOGINIS TELEFONO 
SUSISIEKIMAS

AT & T telefono kompanija 
pranešė savo klientams, kad, 
pradedant gegužės 19 d. turės 
tiesioginį ryšį su Lietuva. Bus 
galima tiesiogiai, be operatorių, 
susijungti su Lietuva. Reikės 
sukti sekantį kodą: 011 + 7 + 
miesto kodą + tame mieste no^ 
rimą telefono numerį. /Pa
vyzdžiui, pasiekti gyvenantįjį 
Vilniuje, reikia sukti: 011+7 
+ 0122 (Vilniaus kodas) ir nori
mą Vilniuje gyvenančio asmens 
numerį. Kitų didžiųjų miestų 
kodai yra tokie: Kauno — 0127, 
Klaipėdos — 01261, Panevėžio 
-01254, Šiaulių—01214. Toliau 
alfabetiškai:

Alytus — 01235; Anykščiai — 
01251; Birštonas — 01210; 
Biržai — 01220; Druskininkai — 
01233; Elektrėnai — 01237; Zarasai — 01270.

turi ir anglų kalba skyrių. 
Pradžioje jį vedė marijonas kun. 
Petras Cinikas, vėliau jį tvarkė 
Zujus, talkinamas žiniomis iš 
įvairių lietuviškų šaltinių.

Po Zujaus mirties, laikraštį re
dagavo Tėv. dr. Kornelijus Buč
inys, ,OFM. Laikraštis buvo 
spausdinamas Brooklyne, Cen
tro įstaigai atsiunčiant redakto
riui žinių iš bendros veiklos.

ministerijos atstovas, tai praneš
damas, pasakė, kad šis sprendi
mas padarytas išimties keliu, jo 
žodžiais tariant, moraliniais su
metimais. Esą Šveicarijos vy
riausybė jaučiasi moraliniai įpa
reigota Latvijos atžvilgiu dėl lat
vių nuosavybės patalpų Genevo- 
le- .

i S i y -«'•

Prieš antrąjį pasaulinį karą 
jose buvo įsikūrusi Latvijos di
plomatinė misija prie Tautų Są
jungos, bet pokario metais, su 
šveicarų vyriausybės sutikimu, 
patalpos buvo perduotos Sovietų 
Sąjungos misijos naudojimui, ir 
dabar jose tebėra Rusijos diplo
matinė misija.

Belaukiant patalpų sugrąžini
mo Latvijai, šveicarų vyriausybė 
dabar nusprendė parūpinti laiki
nas nemokamas patalpas Latvi
jos diplomatinei misijai .

Duok Darbininką paskaityti 
tiems, kurie jo neprenumeruo
ja, paskui paragink užsisakyti.

ELIZABETH, NJ
Kun. Alfredas Žemeikis, Šv. 

Petro ir Povilo parapijos klebo
nas, buvo operuotas New York 
City ligoninėje. Po sėkmingos 
kojos operacijos, stiprėja klelx>- 
nijoje. Jis dėkoja visiems, kurie 
atsiuntė laiškjus ir korteles, 
linkėdami jam greičiau pasveik
ti.

Kun. Petras Acųuino, parapi
jos vikaras, atvykęs iš Filipinų, 
jau tiek pramoko lietuviškai, kad 
skaito ir kalba. Velykų dieną, 
kada sirgo klebonas kun. A. 
Žemeikis, jis lietuviškai atlaikė 
visas pamaldas.

Kun.Juozas Pragulbickas ba
landžio 8 d. atšventė savo 89 
gimtadienį. Jis kiekvieną sekma
dienį 11 vai. aukoja mišias Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje. Šiaip 
jis dal>ar gyvena slaugymo na
muose Cranford, NJ. Iš ten kiek
vieną sekmadienį atvyksta į savo 
buvusią parapijos bažnyčią.

Metinis parapijos piknikas 
bus birželio 7 d. Bus visiems ge
ras maistas, geros draugijos ir 
įvairūs žaidimai bei laimėjimai. 
Piknikas vyks parapijos salėje. 
Pradžia 2 vai. popiet. Įėjimas — 
2 dol. Informacijai skambinti 908 
352-2271.

Gargždai — 01240; Ignalina — 
01229; Jonava — 01219; Joniškis 
— 01296; Jurbarkas — 01248; 
Kaišiadorys — 01256; Kėdainiai
— 01257; Kretinga — 01258; 
Kupiškis — 01231; Lazdijai — 
01268; Marijampolė — 01243; 
Mažeikiai — 01293; Molėtai — 
01230; Nida — 01259; Pakruojis
— 01291; Palanga — 01236; Pa- 
svalis — 01271; Plungė — 
01218; Prienai — 01249; Rasei
niai — 01228; Radviliškis — 
01292; Rokiškis — 01278; Skuo
das— 01216; Sniečkus — 01266; 
Šakiai — 01247; Šilalė — 01269; 
Šilutė — 01241; Širvintos — 
01232; Švenčionys — 01217; 
Tauragė — 01246; Telšiai — 
01294; Utena — 01239; Varėna
— 01260; Vilkaviškis — 1242;

1987 m. direktorių tarybai nuta
rus padidinti angliškai spausdi
namų žinių kiekį, laikraščio 
spausdinimas iš Brooklyno pere- 
keltasį Stroudsburgh, PA, anglų 
kalba redaktoriaus pareigas 
perėmus Florence Eckert. Tėv. 
Bučmys ir toliau redaguoja lietu
viškąją dalį.

Per savo 75-erių metų gyva
vimo laikotarpį “Garsas” daug 
įvykių pergyveno kartu su lietu
vių tauta: jos nepriklausomybės 
atgavimą 1918 m., jos okupaciją 
1940 m., pagaliau nepriklauso
mybės atstatymą 1990 kovo 11d.

“Garso” sukaktis bus iškilmin
gai paminėta šiemet rugpjūčio 
23-26 dienomis 72 Susivieni
jimo Seime, įvyksiančiame 
Atlantic City. Susivienijimo dva-

Sės. Albina Pajarskaitė Washingtone lanko vargšų maitini
mo įstaigą SOME (So otbers might eat).

PARAMA LIETUVOS MOKYKLOMS

Pereitą vasarą Lietuvos Švie
timo ministerijos ir APPLE ben
drijos kviečiami, 32 mokytojai iš 
įvairių Amerikos mokyklų bei 
universitetų lankėsi Lietuvoje ir 
susipažino su ten esama švietimo 
būkle bei pasidalino savo profe
sine patirtimi su Lietuvos moky
tojais.

Lietuvos Švietimo ministerija 
Vilniaus mokytojų kvalifikacijų 
kėlimo institute buvo sukvietusi 
net 530 mokytojų iš įvairių Lie
tuvos mokyklų. Seminarai ir dar
bo užsiėmimai vyko gana inten
syviai keturias savaites. Taip su
sidarė gana pilnas vaizdas, kaip 
mes galėtum konkrečiai padėti 
nualintai Lietuvos mokyklai. 
Turbūt mes buvome pirmieji sa
vanoriai iš Vakarų pasaulio Greit 
paaiškėjo akivaizdus mokslo 
priemonių stygius įvairiose sri
tyse, ypač svetimų kalbų moky
me.

Švietimo ministras Darius 
Kuolys kreipėsi su prašymu į 
APPLE vadovybę, kad ji paleng
vintų kalbų mokymo sunkumus. 
Buvo nutarta kreiptis į mūsų vi
suomenę, skelbiant specialių an
glų kalbos mokymo vadovėlių 
įsigijimo vajų. Vajus buvo 
sėkmingas, nes per 100 asmenų 
jautriai atsiliepė į prašymus 
spaudoje.

Švietimo ministerija atsiuntė

Šaulių kuopos susirinkimas

Kovo 21 d. So. Bostono Lietu- 
vių Piliečių Draugijos patalpose 
vykusiame Jono Vanagaičio šau
lių kuopos metiniame susirinki
me pateikta veiklos apyskaita, 
patvirtinta finansinė ataskaita ir 
perrinkta valdyba.

Kuopos valdyboje yra: kape
lionas — kun. Rafaelis Šakalys, 
pranciškonas; pirm. — Stasys 
Augonis; I vicepirm. —Aleksan
dras Dubauskas; II vicepirm. — 
Ronaldas Baranauskas; sekr. — 
Pranė .Milerienė; ižd. — Verutė 
Tumienė; moterų vadovė — 
Milda Morkūnienė; kultūrinių 
renginių vadovė — Ilona Bara
nauskaitė.

į kuopos revizijos komisiją iš
rinkti Birutė Sakenienė, pirm.,
ir Česlovas Kiliulis. Stasys Augo
nis išrinktas kuopos pirmininku 
jau 6-am terminui. Pagal statutą 
valdyba renkama dvejiems me
tams.

Su Lietuvos daktarais
Motinos dieną, gegužės 10 d., 

po pamaldų Sv. Petro bažnyčios 
salėje So. Bostone įvyko visuo
menės susipažinimas su medikų 
delegacija iš Vilniaus universite
to greitosios pagalbos ligoninės.

sios vadu yra prel. Frank L. 
Yashkas, o prezidentu — adv. 
Thomas E. Mack.

Lietuvių Katalikų Susivieniji
mo adresas: 71-73 S. VVashing- 
ton Street, Wilkes-Barre, PA. 
Tel. 717-823-8876, 823-8877.

bibliotekų ir aukštųjų mokyklų 
sąrašą, pagal kurį reikėtų 
parūpinti Tęst of English as a Fo- 
reign Language knygų komplek
tus. Sąrašas ne toks jau didelis 
— viso 210 komplektų, įskaitant 
ir garsines juostas. Tokio vieneto 
kaina yra $55. Knygos bus nu
pirktos ir pristatytos į Lietuvą šia 
vasarą.

Kaip buvo malonu, kai aukų 
pradėjo ateiti vis daugiau ir dau
giau. Apie šį knygų vajų sužinojo 
ir kai kurie toliau gyvenantys 
amerikiečių mokytojai. Buvo 
gauta $200auka iš dviejų mokyk
lų. Jas savo tarpe surinko patys 
mokiniai! Labai jautriai atsiliepė 
ir kai kurie N'ew Jersey lietuviai. 
Ypatinga padėka priklauso 
garbės aukotojams Irenai Moge- 
nienei iš Elizabeth, NJ, ir Regi
nai Petrauskienei iš Clarks Sum- 
mit, PA. Jos abi paaukojo po 
$1000. Nors vajus jau eina į pa
baigą, tačiau viena kita auka dar 
vis ateina. Viso suaukota $3500.

American Professional Part- 
nersbip for Lithuanian Educa- 
tion (APPLE) ir Lietuvos Švieti
mo ministerija visiems aukoto
jams nuoširdžiai dėkinga.

Julius Veblaitis

AUKOTOJAI
Po $1000—I. Mogenienė, R 

Petrauskienė.

Tos ligoninės direktorius dr. 
Leonardas Streikus supažindino 
su savo kolegomis, trumpai nu
pasakojo dviejų savaičių apsilan
kymo VVinchesterio ligoninėje 
tikslus, nušvietė sveikatos ap
saugos reformas ir jų vykdymą 
Lietuvoje bei atsakė į klausimus.

JAV' ir Lietuvos specialistų — 
medikų pasikeitimo programos 
organizatorius adv. Timothy Ja- 
roch išdėstė šio projekto esmę ir 
laukiamus rezultatus, naudingus 
Lietuvai. Susitikimui vadovavo 
Gintaras Čepas. Pašnekesiai ir 
pasidalinimas nuomonėmis tęsė
si prie kavos ir užkandžių, pa
ruoštų klebono padėjėjos Onos 
Merkienės ir jos talkininkių.

Santvaro minėjimas Kaune
Bostoniečius, kurių tarpe ilgą 

laiką gyveno ir kūrė poetas Sta
sys Santvaras, maloniai nuteikė 
iš Lietuvos atėjusi žinia, kad, 
Kaune Viešosios bibliotekos 
salėje surengtas poeto paminėji
mas. Tai įvyko balandžio 27 d. 
ryšium su jo gimimo 90-ies metų 
sukaktimi ir su mirimo me
tinėmis (1992 m. kovo 12 d.).

Santvaro kūrybą ir vietą lietu
vių literatūroje aptarė poetas 
kritikas Robertas Keturakis, 
įžangai į jo poezijos pasaulį pa
naudotas Santvaro balso įrašas. 
Nuo scenos žvelgė poeto portre
tas.

Poezijos rečitalyje dalyvavo 
Kauno Dramos teatro aktorė, 
prisidėjusi prie vakaro parengi
mo, Rūta Staliliūnaitė, kurią su 
Santvarų siejo ilgametė asme
ninė bičiulystė. Aktorė deklama
vo Santvaro eiles iš “Dainų ir 
sapnų", “Kaimynų”, “Lyrikos” 
rinkinių, skaitė ištraukas iš poeto 
ir savo per dešimtį metų truku
sio susirašinėjimo.

Aktorius Egidijus Stančikas 
perskaitė ranka perrašytus poeto 
eilėraščius apie meilę. Jaudina
nčiu vakaro momentu tapo, kai 
kelios moterys pakilo iš salės sce- 
non ir iš atminties padeklamavo 
pamėgtuosius poeto Santvaro ei
lėraščius.

Programos pabaigoje poeto 
našlės Alės Santvarienės gi
minės padėkojo rengėjams jos 
vardu ir įteikė skaitovams gėlių. 
Lietuvos TV nufilmavo šį minė
jimą ir rodė gegužės 3 ir gegužės 
27 televizijos laidose. Š. m. al
manacho “Ąžuolyno" Nr. 20 lei
dinys skirtas Santvaro kūrybos ir 
gyvenimo keliui.

L. Ž.

Po $100 ar daugiau — Ameri- 
cans for Lithuanian Indepen- 
dence, A. A., Lithuanian Club 
Tauras, Scranton, Mokyklos vai
kai, mokytoja K. Clayton, R. ir 
D. Bitėnas, T. Bogušienė, R. S. 
Didžbalis, R. Dobinas, A. Kar- 
muzienė, E. Leugoud, J. Lukas, 
J. Possick, V. Sruoginis, J Stu- 
kas, S. Urban, J. Veblaitis.

Po $50 ar daugiau — Mokyk
los vaikai, mokytoja P. Forssen, 
LB Vidurio Vakarų, P. Salynas, 
I. Belza, A. Carnack, J. Jodelė, 
F. Kolp, B. Lukas, A. Vala
vičius, D. Venclauskaitė, P. 
Viščinis, C. VVahren, J. R. Žane.

Po $20 ar daugiau — Knights 
of Lithuania — V. Bizinkauskas, 
S. Andersen, M. Bendock-To- 
wers, G. ir H. Bitėnas. J. Blažy s, 
M. Brinew, I. Byla, V. Budni
kas, H. Cornejo, Jr., D. 
Degėsys, J. Gomes, D. Hallo- 
ran, J. Harrison, J. Kasputis, J. 
Kojelis, J.Kolp, M. Laureckas, 
V. Matulionis, L. Mindera, V. 
Misiūnas, V. Musionis, R. Nut- 
ter, P. O’Connell. J. Baranau
skas, A. Peters. J.ir Z. Petkai. 
L. Rastolos, I.Rūbas, E. Šamas, 
S. Skobeikienė. S. Skripkus. D. 
Slavinskas. E. Tamošaitis, R. 
Vaičaitis. V. Vyteli, B. ir A. Yar- 
jusavage.

Mažiau kaip $20 — E. Alše- 
nienė, T. Bamett. M. Brakas, 
A. Duinbra, E. Janulis. V. Kin
kys, I. Kubilienė. A. Puškorius.
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
gegužės 23 d., šeštadienį, kapų 
lankymo diena: pamaldos 10 vai. 
pranciškonų vienuolyno ko
plyčioje; sugrįžus iš kapų, ben
dros vaišės posėdžių menėje. 
Lietuvos Respublikos referen
dumo balsavimas nuo 12 iki 5 
vai. popiet.

Thomas B. Mock nuo gegužės 
4 d. yra naujuoju KASOS admi
nistratoriumi. Jis yra ketvirtas 
administratorius nuo 1991 m. 
rugpjūčio I dienos, kada KASA 
buvo perimta NCUA agentūros.

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.

Kun. prof. Antanas Rubšys, 
Manhattan kolegijos profesorius 
ir “Darbininko”, “Aidų bei ki
tos lietuviškos spaudos bendra
darbis, gegužės 18 d. išvyko į 
Lietuvą. Vytauto Didžiojo Uni
versitetui Kaune minint 70 metų 
sukaktį, dalyvaus visuotiniame 
universiteto senato posėdyje, į 
kurį pakviesti užsienio ir I ietu- 
vos atstovai-nariai. Prof. Rubšys 
dalyvaus ir Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos suvažiavi- 
me-minėjime gegužės 27-31 die
nomis.

Dr. Marija ir Aleksandras 
Žemaičiai, Leonia, N J, netekę 
mielo draugo a.a. Vinco Misiū
no, kuris gegužės 9 d., po penk
tos atakos mirė St. Elizabeth li
goninėje, nuoširdžiai užjaučia 
žmoną Verutę, linkėdami jai 
sveikatos ir stiprybės. Pagerbda
mi velionį a. a. Vincą, Žemaičiai 
skiria 100 dol. auką “Darbinin
kui", kurį velionis daugelį metų 
skaitė ir vertino. Už auką ad
ministracija nuoširdžiai dėkoja.

Pokalbis su Algirdu Kaušpė
du buvo surengtas gegužės 17 
d., sekmadienį, 7 v.v. Aušros 
Vartų parapijos salėje. Rengė 
LB Manhattano apylinkė. A. 
Kaušpėdas yra Lietuvos televizi
jos direktorius. Daugiausia ir 
kalbėjo, kaip techniškai tvarko
ma televizija, kokius turi sunku
mus, kaip nuomojami filmai. At
sakinėjo ir į klausimus. Publikos 
atsilankė apie 50. Po visų kalbų 
buyo-kavutė.

KVIEČIAMI ATSILANKYTI
Naujieji nevvyorkiečiai, at

vykę į New Yorką prieš viene
rius, dvejus metus ar tik prieš 
kelis mėnesius, kviečiami atsi
lankyti į Kultūros Židinį š. m. 
gegužės 31 d., sekmadienį, 1 
vai. popiet. Ateikite vieni, ar po
romis, ar su vaikais. Susipažinki
me vienas su kitu prie kavos puo
delio ar alaus. Esate labai ir labai 
laukiami. Įėjimas nemokamas. 
Visus kviečia Lietuvių Bendruo
menės Queens apylinkės valdyba.

KARIŲ KAPŲ LANKYMAS
1992 gegužės 23, šeštadienį

10:00 vai. pamaldos už mirusius karius pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje

1T.00 vai. kapų lankymas Cypress Hills kapinėse
12:30 vai. Kultūros Židinyje pabendravimas — vaišės.

VISUS KVIEČIA

RAMOVĖM Al IR BIRUTIETĖS

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

romo

Veteranų dienos paradas ren
giamas gegužės 24 d., sekma
dienį. Pakviesta dalyvauti LB 
Queens apylinkė. Visi renkasi 
107-15 Metropolitan Avė., vie
nas blokas nuo Union Trpk. Mo
terys, ypač jaunimas kviečiamas 
dalyvauti su tautiniais dra
bužiais. Bus nešama lietuviška 
vėliava. Praeityje lietuviai yra 
gausiai dalyvavę tokiuose para
duose. Kviečiami ir šiemet kuo 
gausiausiai dalyvauti. Visi susi
renka 10:30 v. r.

Alfonsas Šamušis, uolus Mai- 
listinės mokyklos mo- 
ugel metų mokytoja

vo šioje mokykloje, buvo jos 
vedėju/Jis bus pagerbtas mokslo 
metų Baigimo ir abiturientų iš
leistuvių iškilmėse birželio 6 
Kultūros Židinyje.

Dr. Jūratė Sofija Jasaitytė 
mirė gegužės 15 d. per savo var
dines Montanoje, kur buvo slau
gymo narnose. Jos palaikai per
vežami į New Yorką ir bus palai
doti giminės kapuose. Paskuti
niu laiku sunkiai sirgo. Gyveno 
drauge su broliu ir seserim Flu- 
shinge, bet jiem mirus, ją 
reikėjo perkelti į slaugymo na
mus, o tokie buvo surasti tik 
Montanoje. Buvo gimusi 1923 
m. Kaune. Medicinos mokslus 
baigė Freiburge i. Br. į Ameri
ką atvyko 1950 m., dirbo vetera
nų ligoninėje. Liko pusseserė 
Elena Valiūnienė.

Baisiojo birželio minėjimas 
rengiamas birželio 14 d., Kul
tūros Židinyje, 3 v. popiet su 
ypatinga programa. Bus trumpai 
prisiminti birželio tragiškieji 
įvykiai, kalbės ambasadorius 
Anicetas Simutis. Atvyksta bo
stoniečių ansamblis Sodauto ir 
atliks įdomią programą. Jie grei
tai važiuoja gastrolėm į Lietuvą, 
čia New Yorke bus jų lyg gene
ralinė repeticija. Apreiškimo 
bažnyčioje pamaldos bus 11 vai. 
Organizacijos kviečiamos daly
vauti su vėliavom. Po pamaldų 
bus galima papietauti Kultūros 
Židinyje. Rengia LB New Yorko 
apygardos valdyba.

Kęstutis J. Bileris, LB Nevv 
Yorko apygardos valdybos pir
masis vicepirmininkas, eis pir
mininko Kęstučio K. Miklo pa
reigas, jam išvykus į Lietuvą.

Vilniuje parduodamas 2 kam
barių butas, sodas, automobilis, 
priekaba, garažas. Galima pirkti 
atskirai. Skambinti: (718) 837 - 
9386 po 6 vai. vak. (sk.)

Parduodamas namas Wood- 
havene, ramioje gatvėje, prie 
gero susisiekimo ir gero apsipir
kimo. Namas dviejų šeimų, ge
rame stovyje. Parduoda namo 
savininkai. Tel. 718 849-1041.

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

Daiva Bajorūnaitė dirba gar
siam vėžio ligų gydymo centre 
Manhattane — Memorial Sloan- 
Ketterin Cancer. Tas centras 
leidžia savo biuletenį, kuriame 
daugiausia rašoma apie to centro 
daktarų profesinius laimėjimus. 
Tame biuletenyje buvo aprašyta 
ir Daiva Bajorūnaitė. Rašoma, 
kaip jos pastangomis šis centras 
paaukojo mediciniškų reikmenų 
Lietuvai. Jo dėka žymus galvos 
ir kaklo vėžio specialistas dr. 
Laimonas Jazukevičius iš Vil
niaus šiuo metu tobulinasi šiame 
centre ir žada čia išbūti 3 mėne
sius. Straipsnyje rašoma, kad dr. 
Bajorūnaitė jau tris kartus 
lankėsi Lietuvoje, vieną kartą 
prašyta prezidento Busho asme
ninio daktaro Burton Kee. Ji 
tada parengė pranešimą JAV 
kongresui, pabrėždama medici
ninio bendradarbiavimo vertę su 
Pabaltijo kraštais.

Julius Kumpikas, miręs prieš 
7 metus, buvo prisimintas mišio- 
mis pranciškonų vienuolyno ko
plyčioje gegužės 17 d., sekma
dienį. Mišias aukojo vienuolyno 
viršininkas Tėv. Leonardas An- 
driekus, OFM. Mišių metu 
smuiku grojo virtuozas Vilhel
mas Čepinskis. Jam vargonais 
pritarė pianistas virtuozas Povi
las Stravinskas. Pamaldom pa
sirūpino velionio dukra Giedrė 
Stravinskienė. Po pamaldų šei
mos namuose buvo surengtas 
priėmimas, kur vėl smuikavo 
Vilhelmas Čepinskis ir pianu 
skambino Povilas Stravinskas.

Marytė Salinskienė, Shalins 
Funeral Home savininkė, 
Woodhaven, NY, užsakė “Dar
bininką” savo seseriai Julytei 
Kowrak, gyv. Philadelphia, PA, 
ir ta proga paaukojo “Darbinin
kui” 40 dol. Nuolatinei mūsų 
spaudos rėmėjai nuoširdžiai 
dėkojame.

Kęstutis K. Miklas, LB Nevv 
Yorko apygardos valdybos ir 
New Yorko šaulių kuopos pirrpi- 
ninkas, gegužės 21 d. išskrido į 
Lietuvą. Kaune jis lankysis Kau
no Technologijos universitete ir 
Lietuvos Saulių Sąjungos centro 
būstinėje. Vilniuje dalyvaus 
simboliniame VLIKo uždarymo 
suvažiavime. Birželio 9 d. jis grįš 
į New Yorką.

LMK Federacijos Nevv Yorko 
klubo paskutinis susirinkimas 
prieš vasaros atostogas bus 
birželio 3 d., trečiadienį, 3:30 v. 
popiet pas klubo narę Jadvygą 
Laucevičienę, 88-17 77 St., 
Woodhaven, NY. Tel. 296-7480.

LB New Yorko apygardos val
dyba posėdžiavo gegužės 15 d. 
Kultūros Židinio posėdžių 
menėje. Dalyvavo apygardos 
valdybos nariai ir apylinkių pir
mininkai bei jų atstovai. Pirmi
ninkas K. Miklas painformavo, 
kaip bus tvarkomi ir pravedami 
Lietuvos Respublikos referen
dumo balsavimai. Tai ir užėmė 
daugiausia laiko. Detaliau 
kalbėta, kaip bus pravestas bai
siojo birželio minėjimas, kuris 
bus birželio 15 d. Bostono an
samblis Sodauto atvyksta su nau
ja programa. Apygarda paaukojo 
500 dol. New Yorko tautinių šo
kių ansambliui Tryptiniui jo ke
lionei į tautinių šokių šventę. 
Ansamblio vadovė Jadvyga Ma
tulaitienė atsilankė į posėdį ir 
padėkojo už auką. Apygardos 
pirmininkas Kęstutis Miklas 
gegužės 21 d. išvyksta į Lietuvą 
ir grįžta birželio 9 d. LB N Y apy
gardos posėdis bus birželio 11 d. 
Kultūros Židinyje.

OLYMPIA lietuvišku raidynu 
rašomosios mašinėlės. Siunčiu 
bet kur, ir į Lietuvą AIR cargo. 
Kaina į JAV oro paštu: 185.00 
US doleriai, į Lietuvą — 220.00 
US doleriai.

STASYS PRAKAPAS 
49 Norseman St.

Toronto, ONT M8Z 2PZ 
Canada 

tel. 1-416-233-4486

Nevv Yorko Maironio lituanistinės mokyklos šių mokslų metų abiturientų klasė su 
auklėtoju-mokytoju A. Samušiu. Jo pagerbimas įvyks birželio 6 d. Kultūros Židinyje 
per abiturientų išleistuves. ~ .....

Grupinę meno parodą 
gegužės 29 d., penktadienį ir 
gegužės 30 d.,šeštadienį, rengia 
Branduolys. Paroda vy ksta Auš
ros Vartų parapijos salėje, 570 
Broome St, Manhattane, NY. 
Atidarymas penktadienį, 7 v. v. 
Šeštadienį 1-9 v. v. Dalyvauja 
dailininkai: Narūnas Bukauskas, 
Gharles Katinas, Vida Krištolai
tis, Helen Matthevvs, Agis Šai
pokas, Auksė Trojanas.

Lietuviškų knygų galima gauti 
Darbininko administracijoje. 

Prašom skambinti 718 826-1351 
arba rašyti: Darbininko admini
stracija, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn’ N Y 11207.

Ekskursija iš Nevv Yorko į tau
tinių šokių šventę Chicagoje iš
vyksta liepos 3 d., penktadienį, 
ir grįš liepos 6 d., pirmadienį. 
Lėktuvo bilieto kaina 203 dol. 
Dėl detalių skambinti agentūrai 
Vytis 718 769-3300.

STEPO ZOBARSKO 
BIBLIOTEKOS
REIKALAI

Kaip rašėme, Lietuvių Rašy
tojų Draugija turėjo išpirkti Ste
po Zobarsko biblioteką iš naujo 
namo savininko. Jei nebūtų nu
pirkusi, biblioteka būtų buvusi 
parduota kokiems urmininkams, 
šiaip pirkliams. Taip būtų žuvusi 
vertinga lituanistinė medžiaga. 
Buvo sumokėta 2000 dol. Kad ši 
didoka suma neprislėgtų Drau
gijos, buvo renkamos aukos. Jau 
yra surinkta per 1500 dol., bet 
dar trūksta. Jei kas galėtų šiam 
reikalui paaukoti, prašom čekius 
rašyti: Lithuanian VVriters’ Asso- 
ciation ir siųsti: 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY, 11207.

Tos bibliotekos knygos buvo 
pervežtos į Kultūros Židinį, 
peržiūrėtos, suskirstytos. Jau į 
Vilniaus Universiteto biblioteką 
pasiųsta per 50 dėžių, pasiųsta 
per Lietuvių Religinę Šalpą. Da
bar sudaromos siuntos į Mairo
nio literatūros muziejų Kaune. 
Stepo Zobarsko krašte, Svėdasų 
mieste kuriamas aukštaičių rašy
tojų muziejus, kuris taip pat 
prašo knygų iš Stepo Zobarsko 
bibliotekos bei kitų eksponatų.

Kam ir kas bus pasiųsta, bus 
pranešta vėliau. Nevv Yorke apt
varkyti šią knygų masę padėjo 
aktorius Vitalis Žukauskas, kuris 
pats turi nemažą praktiką -— yra 
pasiuntęs į Lietuvą daug knygų. 
Jis padėjo knygas suvežti, jas 
peržiūrėti, supakuoti ir perduoti 
Lietuvių Religinei Šalpai, kuri 
telkia knygas Lietuvai. Lietuvių 
Rašytojų Draugijos valdyba 
nuoširdžiai dėkoja aktoriui Vita
liui Žukauskui.

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., Chicago, IL 
60629. Telef. 1-312-436-7772.

BALSAVIMO BŪSTINES 
NEW YORKE

Lietuvių Bendruomenės 
Nevv Yorko apygardos pirminin
kas Kęstutis K. Miklas praneša, 
kad Lietuvos Respublikos prezi
dento institucijos atstatymo re
ferendumas įvyks šį šeštadienį, 
gegužės 23 d., šiose vietovėse:

LB Brooklyn Pirmosios Bush- 
wick ir Queens apylinkių ribose 
gyvenantieji lietuviai balsubja: 
Kultūros Židinyje, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY, nuo 12vai. 
dienos iki 5 vai. vak. Balsavimo 
komisijos pirmininkas Kęstutis 
J. Bileris — I-osios ir Queens;

PRAŠO PADĖTI

Lietuvos Sveikatos ministerija 
per “Tėviškės” draugiją prašo 
padėti atvykstančiai jaunai mo
teriai ir jos palydovui apsistoti 
vienam mėnesiui Nevv Yorke. Ta 
jauna moteris atvyksta gydytis 
Memorial Sloan-Kettering can
cer centre. Kas galėtų juos tą lai
kotarpį pagloboti, praneškite 
Malvinai Klivečkienei, LB Nevv 
York apygardos valdybos sekre
torei, tel. 718 296-0406.

ŽURNALO 
“NAUJOJO ŽIDINIO-AIDŲ” 

PRENUMERATORIAMS
Lietuvoje einančio mėnesinio 

kultūros žurnalo “Naujojo židi
nio-Aidų” Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir Kanadoje gyvenan
tieji prenumeratoriai dėl pašto 
kaltės dar nėra gavę nė vieno nu
merio. Apgailestaudami nema
lonią padėtį, leidėjai žurnalą 
(taip pat jau išėjusius numerius) 
tiems prenumeratoriams siųs 
oro paštu.

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 Mathevvs.

Programos tema: "SALUTE TO LITHUANIIA", 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 įteikimą ruošia ir visus atsilankyti kviečia

LIETUVOS AMBASADA WASH!NCTONE
■ JAV LB KULTŪROS TARYBA

Čekius rašyti: Lithuanian American Community, Ine.

Bushvvick pirm. Tėv. Pranciškus 
Giedgaudas, OFM.

LB Great Neck apylinkės ir 
viso Long Islando lietuviai bal
suoja: Vytauto Žuko rezidencijo
je, 19 Willow Lane, Great Neck, 
NY, nuo 12 vai. dienos iki 5 vai. 
vak. Pirmininkas V. Žukas.

LB Manhattan apylinkės, taip 
pat Bronx ir Staten Island riljose 
gyvenantieji lietuviai balsuoja. 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
570 Broome Street (prie Holland 
Tunnel), Manhattan, NY, nuo 11 
vai. ryto iki 7 vai. vak. Komisijos 
pirmininkas Rimvydas Danius 
Glinskis.

Šios vietovės skelbiamos tik 
patogumo sumetimais. Balsuo
tojai yra nevaržomi ir jie gali lai
svai pasirinkti bet kurią balsavi
mo būstinę. Labai svarbu, kad 
visi lietuviai, turintieji teisę bal
suoti, pasisakytų ir balsuotų tei
giamai šiuo referendumo klausi
mu.

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

Gera proga pensininkei mo
teriai pasipildyti pajamas. Reika
linga moteris vieną dieną kas sa
vaitę namų ruošos darbams. Pa
sitarimui skambinti: 718 235- 
9218.


