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LIETUVA SAUGUMO TARYBOS DISKUSIJOSE
Ambasadorius Simutis klausia: "Kaip mažos valstybės gali pasitikėti kolektyviniu saugumu?'LIETUVOJE IR

APIE LIETUVA

—Vandalizmas ir vagystės — 
kasdieninis reiškinys Lietuvoje. 
Dienraštis “Respublika” rašo, 
kad Vilniuje nuo Gedimimo pi
lies pavogtas varinis vamzdis 
vandeniui nutekėti, nuo Vaiž
ganto gatvės nr. 9 namo pavogta 
bronzinė memorialinė lenta, 
skirta skulptoriui Juozui Mikė
nui atminti. Jonavos rajone, Žei
mių kaime, iš koplyčios pavogtos 
5 žvakidės, du paveikslai ir vie
nas sužalotas. Nuostolis — vie
nas milijonas talonų. Anksčiau 
iš Jonavos bažnyčios buvo išplėš
ta aukų dėžutė, pavogtas kryžius 
ir sidabrinė velykinio Kristaus 
avinėlio skulptūra. Kovo 28 d. 
nuniokuotas netoli Šiaulių esan
tis Kryžių kalnas — buvo nu
pjauti ar nulaužti daugiau nei 6 
variniai ar žalvariniai kryžiai. Su
laikyti du 15 ir 17 metų šiau
liečiai, padarę šį nusikaltimą.

— Jonui Railai, savanoriui, 
kovų už Lietuvos nepriklauso
mybę dalyviui, šių metų ba
landžio 12 d. sukako 101 metai. 
1919-1920 m. jis tarnavo Pa
nevėžio atskirame batalione.

priklausomybės medaliais. Iki 
1940 m. dirbo teismo raštininku, 
sekretoriumi. Dabar gyvena Uk
mergės rajono Siesikų miestely
je.

— Su karine technika kovo 
mėnesį iš Lietuvos iškeliavo be
veik 700 geležinkelio vagonų. 
Tai maždaug 300 daugiau negu 
vasario mėn. Nuo praėjusių 
metų spalio, kai buvo pradėta iš
vesti Rusijos kariuomenė, iš viso 
išvažiavo apie 4,700 geležinkelio 
vagonų. Daugėja ir tranzitinių 
karinių pervežimų per Lietuvos 
teritoriją. Kovo mėn. iš Vokieti
jos į Rusiją su karine technika 
važiavo 913 vagonų. Per du pir
muosius šių metų mėnesius vi
dutiniškai važiavo po 600 vago
nų.

—Lietuvos vyriausybė pri
ėmė nutarimą, pagal kurį nuo 
balandžio 15 d. išlaisvinamos 
naftos produktų kainos, numato
mi muito ir akcizo mokesčiai, ku
rių anksčiau nebuvo. Privatūs 
biznieriai, kurie dabar patenkina 
apie 60% visų Lietuvos kuro po
reikių, sako, kad po šio nutarimo 
šis biznis jiems tampa nenaudin
gas, ir savo patirtį ir energiją jie 
geriau nukreips į Latvijos ir Esti
jos rinkas.

— Lenkijos konstitucinis tri
bunolas balandžio 21 d. atmetė 
Parlamento paskirto atstovo 
žmogaus teisių reikalams Ta- 
deuszo Zielinskio rekomendaci
jas sumažinti Katalikų Bažnyčios 
įtakai viešajame gyvenime. Tri
bunolas nusprendė, kad pagal 
konstituciją yra legalu dėstyti 
mokyklose tikybą ir kabinti 
kryžių klasėse ne tik tikybos pa
mokų metu, bet ir visados. Tei
sės profesorius ir liberalus kata
likas Zielinski teigė, kad Bažny
čia perdaug kišasi į valstybės rei
kalus ir veda Lenkiją prie teokra- 
tijos. Lenkijos primas kardinolas 
Jozef Glemp, pradžioje smerkęs 
tribunolo apklausinėjimus, po 
sprendimo pareiškė, kad tikin
tieji turi teisę dalyvauti viešaja
me gyvenime.

KĘSTUTIS K. MIKLAS 
“Darbininko” akredituotas 

korespondentas 
Jungtinėse Tautose

Pastanioj u metu Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje beveik 
kasdien buvo posėdžiaujama dėl 
Bosnijoje ir Herzegovinoje vyks
tančio pilietinio karo. Ir didžioji 
spauda pirmoje vietoje kelia toje 
buvusioje Jugoslavijos dalyje 
vykdomą genocidą, terorą, masi
nes žudynes, moterų prievarta
vimą ir kitus barbariškus veik
smus, kuriuos vykdo serbai su 
Jugoslavijos Federacijos, tai yra 
Serbijos ir Montenegro, visoke
riopa parama.

Saugumo Taryboje yra penki 
nuolatiniai nariai (Didžioji Brita
nija, JAV, Kinija, Prancūzija ir 
Rusijos Federacija) ir dešimt na
rių, išrinktų Generalinės Asam
blėjos dvejų metų terminui. 
Šiuo metu tame dešimtuke yra: 
Brazilija, Cape Verde, Djibouti, 
Ispanija, Japonija, Marokas, 
Naujoji Zelandija, Pakistanas, 
Venezuela ir Vengrija. Tarybos 
pirmininkai kas mėnesį keičiasi 
alfabetine tvarka. Balandžio 
mėnesio posėdžiams pirminin
kauja Pakistano ambasadorius 

gegužės mėnesį pirmininkaus 
Ispanijos ambasadorius.

Pagal čarterį visi Jungtinių

LIETUVA STOJA
| RYTŲ EUROPOS 
BLOKĄ

Jungtinėse Tautose nariai yra 
pasiskirstę į regioninius blokus 
rinkimų į Jungtinių Tautų postus 
reikalu. Šios grupuotės — Afri
kos, Azijos, Rytų Europos, Loty
nų Amerikos ir Karibų salų, Va
karų Europos ir kitų valstybių 
— yra neformalios. JAV nepri
klauso jokiai regioninei grupei, 
bet dalyvauja stebėtojo teisėmis 
Vakarų grupėje ir rinkimuose 
yra laikomos Vakarų grupės 
nare.

Kol kas jokiai regioninei gru
pei nepriklauso: Estija, Izraelis, 
Pietų Afrikos respublika bei ke
lios Centrinės Azijos respubli
kos.

Baltijos valstybių atstovai ne
formaliai stengėsi įstoti į Vakarų 
grupę, bet negavo pritarimo. 
Tokiu būdu dabar stoja į Rytų 
Europos regioninę grupę. Latvi
ją jau įstojo balandžio pradžioje, 
o Lietuvos ambasadorius Anice
tas Simutis balandžio 13 d. 
prašymą įteikė tos grupės pirmi
ninkui, dabar tas pareigas einan
čiam Vengrijos ambasadoriui.

Dėl Estijos dar neaišku. Ji, 
kaip artimesnė Suomijai, kuri 
priklauso Skandinavijos pogru- 
pei Vakarų Europos grupės su
dėtyje, vis dar veda pasitarimus 
ir aiškinasi dėl savo sprendimo.

Ambasadorius Anicetas Simu
tis, prieš įteikdamas prašymą 
įstoti į Rytų Europos regioną, 
buvo gavęs pranešimą iš Lietu
vos vyriausybės. Jam užsienio 
reikalų ministras Povilas Gylys 
pranešė, kad Seimo užsienio rei
kalų komisija pritarė ministeri
jos siūlymui dėl Lietuvos na
rystės JT Rytų Europos regio
ninėje grupėje ir nurodė kreiptis 
į tą grupę, prašant, kad Lietuvą 
priimtų nare.

Tautų nariai privalo vykdyti vi
sus Saugumo Tarybos nutari
mus. Pagal čarterį, tarp kitų da
lykų, Saugumo Taryba yra įpa
reigota palaikyti tarptautinę tai
ką ir saugumą pagal JT tikslus ir 
principus. Konkrečiai šiuo atve
ju: jos reikalas rekomenduoti 
būdus ir terminus ginčui išspręs
ti, rekomenduoti akciją agresijai 
sustabdyti ir neklaužadoms tai
kyti tarptautines sankcijas arba 
panaudoti karinę jėgą.

Rezoliucijos
Bosnijos ir Herzegovinos kri

zė, ten gyvenančių musulmonų. „ 
vykdomas teroras, smarkiai išju
dino Saugumo Tarybą. Daug re
zoliucijų pasiūlyta ir priimta, 
smerkiant Jugoslavijos Federa
linės Respublikos kišimąsi į nau
jai atsikūriusios valstybės suve
renitetą ir bandymą pasiglemžti 
kuo daugiau teritorijos,žudant ir 
brutaliai išvarant iš jos ten nuo 
amžių gyvenusiuosius musulmo
nus.

Balandžio 16 d. Saugumo Ta
ryba priėmė rezoliuciją nr. 819, 
reikalaujančią, kad Bosnijos ser
bų kariniai daliniai, apsupusieji 
Srebrenicos miestą, pasitrauktų 
ir sustabdytų bet kokią karinę 
veiklą prieš šį. miestą. Tuo pačiu 
Generaliniam Sekretoriui pave
sta, kad toje vietovėje būtų padi-

Rumšiškėse, liaudies buities muziejuje, švenčiamos Velykos. Viktoro Kapočiaus nuotr.

KOKS GALĖJO BŪTI JŲ VELYKŲ STALAS?
Nors Velykos jau praėjo, bet 

prisiminimai tebelieka: dvasinis 
susikaupimas, gausus stalas. 
Skaitant Lietuvos spaudą, maty
ti, kad jos žmonės susikaupti gal 
ir susikaupė, bet apie Velykų 
stalą greičiausia nenorės nė savo 
anūkams papasakoti.

Štai kaip atrodo nuotaikos Lie
tuvoje Velykų išvakarėse. “Lie
tuvos aide” apie jas rašo Sniege 
Balčiūnaitė reportaže “Pigios 
duonos į Trakus, cukraus į Šiau
lius, kiaušinių į Prienus...”:

Prie "Vilniaus” gastronomo 
elgetos kepurėje po talonais 
slėpėsi dešrelė. Bet vargšelis jos 
nevalgys. Pardavęs kitam elge
tai, nusipirks pieno — pakaks 
visą savaitgalį. Dar kaimynas 
žadėjo leisti iš šiukšliavežės pri
sirinkti duonos kriaukšlių. Ne, 
mėsos jis nemėgstąs. Vegetaras 
nuo mažumės. Dažnai būna, ir 
daržovių neįperka — visiškai ne

dintas JT apsaugos dalinių 
skaičius.

Saugumo Tarybos posėdžiai 
tęsėsi ir balandžio 17 d., kada 

. buvo priimta dar viena rezoliuci
ja. Ši 820-ji rezoliucija reikalavo, 
kad nuo balandžio 26 d. būtų 
pradėtos taikyti ekonominės 
sankcijos ir užšaldyti jos pinigi
niai fondai kituose kraštuose, jei
gu Jugoslavija nesustabdys kari
nių veiksmų. Už rezoliuciją bal
savo 13, Kinijai ir Rusijos Fede
racijai susilaikius. Pagal turimą 
veto teisę, suteiktą penkiems di
diesiems, jeigu Kinija ar Rusija 
būtų pabalsavusios prieš, ši re
zoliucija būtų buvusi atmesta.

Dar prieš šių dviejų rezoliuci
jų priėmimą, grupė Saugumo 
Tarybos narių reikalavo, kad ga
limai daugiau JT narių dalyvautų 
Saugumo Tarybos debatuose 
šiuo klausimu. Taryba su tuo su
tiko ir pavedė pirmininkui pa
kviesti visus tuos JT narius, ku
rie norėtų pasisakyti Bosnijos ir * 
Herzegovinos klausimu. Į tą 
kvietimą atsiliepė net 33 kraštai, 
tarp jų ir Lietuva.

Kalba ambasadorius 
Simutis

Pagal iš anksto nustatytą dar
botvarkę ir kalbėtojų eilę, Lietu
va turėjo būti septintoji kalbėto-

(nukelta į 2 psl.)

turi pinigų. Sako, pavasaris jau 
atnešęs viltį išgyventi iki kito 
sniego.

Tiktai ne vien viltį daugeliui 
atšilę orai padovanojo. Naujas 
kainas irgi.

Išgirdęs, kad šitiek pabrango 
mėsa, užkalbintas elgeta grau
džiai šypstelėjo: “Ir kam tas kai
nas reikėjo kelti prieš Velykas?” 
Dar pabėdojo, kad taupąs talo
nus kiaušiniams, todėl jau kelin
ta diena užmiega tuščiu skrandžiu.

Kiaušinių kaina
Paskaičiavau, kad penkiems , 

velykaičiams nusipirkti jam teks 
tiek pat dienų vandeniu ir su
džiūvusią pluta misti. O mums, 
bent minimalaus gyvenimo lygio 
algą gaunantiems? 10 kiaušinių 
Vilniuje kainuoja nuo 140 turgu
je iki 235 talonų parduotuvėse. 
Kaune talonu kitu būtų pigiau.

Rumšiškėse, liaudies buities muziejuje, pastatytas etnografi
nis miestelis. Iš Tryškių miestelio atgabenta šv. Florijono 
stovyla. Sv. Florijono šventė — gegužės 4 d. Viktoro Kapočiaus 
nuotr.

LIETUVOS BIUDŽETAS — $12 MILIJONŲ

Balandžio pradžioje Lietuvos 
vyriausybė patvirtino savo pa
čios ir savo valdymo sistemos 
biudžetą 1993 metams.

Numatyta, kad šiais metais 
Lietuvos vyriausybė ir jos valdy
mo organų išlaidos iš viso suda
rys 6 milijardus 73 milijonus 287 
tūkstančius talonų. Tai beveik 12 
milijonų JAV dolerių dabartiniu 
kursu.

Paprastosios vyriausybės išlai-

Šiauliuoe, Jonavoje — net 250. 
Panevėžyje, Prienų, Šakių rajo
nuose — po 130-158.

Taigi vidutinė kaina Lietuvoje 
yra 192 tl, t. y. lx*veik 36 proc. 
didesnė negu buvo prieš dvi sa
vaites, ir, aišku, šiandien kiauši
niai dar gerokai pabrangs ir par
duotuvėje ir turguje.

Duonos kaina
10-15 proc. brangesnę nuo ba

landžio 2 perkame ir duoną. Ig
nalinoje kepaliukas “Pajūrio 
kainuoja 78 tl, Kėdainiuose — 
73. Šiauliuose, Panevėžyje — po 
45, o Trakuose — tik 44. Šios 
duonos kg vidutinė kaina Lietu
voje yra 58 tl. "Rugelis" (vidu
tinė kaina 36 tl) pigiausia Kėdai
niuose — 17 tl, brangiausia Pa
nevėžyje — 52. Už “Bočių" (54 
tl) duoną daugiausia — 70 tl 
prašo kauniečiai, mažiausiai — 

dos šiemet sudarys 5 milijardus 
164 milijonus 432 tūkstančius ta
lonų, iš jų darbo apmokėjimo 
fondas — 1 milijardą 486 milijo
nus 116 tūkstančių talonų. Ne
paprastosios išlaidos sieks 908 
milijonus 864 tūkstančius talo
nų.

Palyginti su pernykštėmis vy
riausybės išlaidomis praktiškai 
neįmanoma: absoliuti matema
tinė išraiška neturi prasmės. Kai 
kurių ministerijų naikinimas, su
jungimas, naujų tarnybų sukūri
mas bet kokius palyginimus pa
verčia subjektyviais. Tačiau pro
centinė šio skaičiaus išraiška val
stybės biudžete neatrodo di
delė.

Didžiausią vyriausybės bei 
jos valdymo išlaidų dalį gavo 
Užsienio reikalų ministerija —- 
2,276,194 tūkstančius talonų. 
Didesnė dalis šios sumos skirta 
Lietuvos respublikos atsto
vybėms užsienyje išlaikyti — 
1,327,565 tūkst. talonų.

Antrąją vietą išlaidų sąraše 
užima finansų ministerija — 
1,098,244 tūkst. talonų, iš kurių 
Valstybinei mokesčių inspekcijai 
bus skirta 979,191 tūkst. talonų.

Trečioje vietoje — Lietuvos 
saugumo tarnyba, kuriai skirta 
907,459 tūkst. talonų.

Lietuvos vyriausybės apara
tas, sau pasiskyręs 214,057 
tūkstančių talonų, šiame sąraše 
užima tik penktąją vietą.

Krašto apsaugos ministerijai 
skirta 83,026 tūkst. talonų, Kul
tūros ir švietimo ministerijai — 
46,614 tūkst. talonų. Socialinės 
apsaugos ministerijai — 22,301 
tūkst talonų, Sveikatos apsaugos 
ministerijai — 32,606 tūkst. ta
lonų, Vidaus reikalų ministerijai
— 289,870 tūkst. talonų.

Pigiausiai mokesčių mokėto
jams šiemet kainuos Darbų sau
gos departamento išlaikymas — 
tik 1,940 tūkstančių talonų. Tau
tybių departamentas — 3,140 
tūkstančių talonų. Paminklo 
tvarkos departamentas prie 
Kultūros ir švietimo ministerijos
— 4,140 tūkstančių talonų bei 
Kūno kultūros ir sporto departa
mentas — 8,130 tūkstančių talo
nų.

48 tl — kepėjai iš Trakų. Jie kepa 
ir pigiausius batonus, už " Pjaus - 
tinį" tik 48 tl, nors vidutinė kaina 
10 tl aukštesnė, Ignalinoje — 76, 
Panevėžyje — 72 tl. Už “Pavil
nio" kepalėlį trakiškiai nori šiek

Inukelta į 2 psl.)



Amerikos Lietuvių Taryba, eilės tvarka, JBANC pirmininkavimų 1993 m. perduoda 
Amerikos Estų Tarybai. Šis Komitetas jau veikia trisdešimt tretieji metai. Nuotraukoje 
iš kairės į dešinę: pirmoje eilėje — Mati Koiva (estų atst.), Eugenija Genienė (ALT 
atst.), Sandra Aistars-Annus (JBANC P. R. dir.), buvusio JBANC prezidento ALT pirm. 
Grožvydo Lazausko įgaliotinis Casey Oksas perduoda prezidento pareigas Amerikos 
Estų Tarytas pirm. Juhan Simonson, Sarmite Straupinieks (JBANC įst. vedėja). Ant
roje eilėje — dr. Olgerts Pavlovslds (latvių atst.), Vincent Boris (ALT ir Vyčių atst.), 
Ints Rupners (Amerikos Latvių Sąjungos pirm.), Marju Rink-Abel (estų atst.). Trūksta 
dr. Jono Genio, kuris tuo laiku dar buvo Lietuvoje.

LIETUVA SAUGUMO TARYBOS DISKUSIJOSE
Ambasadorius Simutis klausia: "Kaip mažos valstybės gali pasitikėti kolektyviniu saugumu?"

( atkelta iš 1 psl.)

ja balandžio 20 d. 11:30 vai. ryto. 
Deja, prieš tai kalbėjusieji — 
Bulgarija, Jungtinis Arabų Emi- 
ratas, Comoros salos, Egiptas ir 
Ukraina užėmė tiek daug laiko, 
kad Lietuvai atėjo eilė tik 3:47 
vai. popiet.

Lietuvos ambasadorius Anice
tas Simutis, pakviestas pirminin
ko, atėjo prie Saugumo Tarybos 
stalo, lydimas patarėjo Algiman
to Gurecko. Prieš atsisėdant jam 
prie stalo, priešais jį buvo padėta 
lentelė su užrašu “Litbuania”.

Ambasadorius Simutis pradė
jo, pasveikindamas dabartinį ir 
pereito mėnesio pirmininkų 
Naujosios Zelandijos amb. O - 
Brien už puikiai atliktų ir atlieka
mų darbų, svarstant opų Bosnijos 
ir Herzegovino.s klausimų.

Amb. Simutis kalbėjo angliš
kai, ramiai ir labai įtikinančiai. 
Jis pareiškė, kad Lietuvos žmo
nės ir vyriausybė yra labai su
sirūpinusi dėl tragiškos situaci
jos Bosnijoje ir Herzegovinoje.' 
Lietuvos žmonės yra pasibaisėję 
žmoniškumo pažeidinėjimu, pikti
nasi dėl nuolatinio Bosnijos

į Saugumo Tarybos nutarimus 
nebuvo kreipiama dėmesio. Ky
la klausimas — ar agresijos poli
tikai ir tam “etniniam valymui”- 
bus leidžiama ir toliau egzistuo
ti? Jei taip, tai kaip mažas kraštas 
gali pasitikėti tarptautinėm orga
nizacijom ir ta kolektyvinio sau
gumo sųvoka ateity?

Mes turime suprasti, kad Bos
nijos tragedija žiauriai implikuo
ja tarptautinę bendruomenę. Di
džiausias pavojus yra tas, kad 
tarptautinės organizacijos, nesu- 
sigaudydamos kolektyviniame 
saugume, nepajėgia sustabdyti^ kilogramų jautienos (kumpio 
agresijos. Jėga ir smurtu paver
gimas nepriklausomo JT nario, 
jei tai būtų leista, būtų grasini
mo precedentas ateičiai.

Aplink šį stalų susėdusios tau
tos ir visi Jungtinių Tautų nariai 
turi pareigų užtikrinti, kad dau
giau neprisikeltų šmėkla šūkio 
“Might makes right” (“Kieno ga
lia, to ir valia”).

Amb. Simučio pareikštos min
tys jau tų patį vakarų buvo'pa
minėtos JT žinių biuletenyje.

miestų apšaudymo, nuolatinių ir 
nesibaigiančių žudynių, prievar- 
tavimi^ ir gyventojų trėmimų pa
gal serbų sukurtų etninio valymo 
(“ethnic cleansing”) politikų.

Mažų kraštų likimas
Ambasadorius Simutis savo 

kalbų, gan priekaištingų, tęsė to
liau šiais žodžiais:

“Tas siaubas jau tęsiasi visus 
metus. Atrodo, kųd iki šiol pada
ryti žygiai jam

:ųd iki šiol pada- 
sustabdyti yra 

nesėkmingi. Lietuva, kaip ma
žas kraštas, dėl savo saugumo yra 
priversta didžia dalimi remtis 
Jungtinėm Tautom, Europos 
Saugumo ir Kooperavimo konfe
rencija ir kitomis tarptautinėmis 
organizacijomis. Mes esame įsi
tikinę, kad šių organizacijų pa
stangos užkirsti kelių konflik
tams ir prižiūrėti krizes, priklau? 
sys nuo to, kaip jos pajėgs 
išspręsti Bosnijos krizę.

Iki šiol, gausybė susitarimų 
dėl paliaubų buvo sulaužoma 
dienų ir valandų laikotarpyje, ir

Balandžio 25 dienos 
referendumas Rusijoje

Balandžio 25 d. Rusijos pilie
čiai, turintys teisę balsuoti, turėjo 
atsakyti j keturis klausimus, ar jie:

- pasitiki Jelcinu, kuris išrink
tas penkerių metų terminui 1991 
m., kaip pirmasis Rusijos žmonių 
rinktasis prezidentas;

- pritaria jo ekonominėms re
formoms, pradėtoms 1992 metais;

- nori ankstyvesnių preziden
tinių rinkimų;

- nori naujų parlamento rin
kimų.

Pagal apklausos ir pusiau ofi
cialius duomenis, Jelcinas laimėjo 
balsus už pasitikėjimą ir jo vedamas 
reformas, bet pralaimėjo, norėda
mas pravesti naujus parlamento 
rinkimus.

Pagal apklausos duomenis, 
63.8% Rusijos piliečių išreiškė pa- 
sitikejimąjelcinu ir, visų nuostabai, 
apie 56% reiškė pritarimą jo veda
moms reformoms.

Kaip pranešė prezidento atsto
vas A. Krasikov, balandžio 26 d. 
Jelcinas praleido, analizuodamas 
referendumo rezultatus.

Kaip pasakė Rusijos parlamen
to spikeris R. Chasbulatov, referen
dumas greičiau paaštrino, negu iš
sprendė kovą dėl valdžios, o taip 
pat suskaldė visuomenę.

Jelcinas atmetė Chasbulatovo 
interpretaciją, bet susilaikė nuo 
pilnos pergalės skelbimo.

CHICAGOJE
LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 

SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
PRISTATOMI I VISAS KAPINES 

NEW YORK, NEW JERS E Y 
IR CONNECTICUT VALSTIJOSE. 

(STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIU.

KVECAS 
.JONAS 

1933 + 1976

IS LIETUVIŠKOS VEIKLOS
JAV ambasadorius 

susitiko su Chicagos 
lietuviais

JAV ambasadorius Vilniuje 
Darryl N. Johnson porų dienų 
neseniai viešėjo Chicagoje ir su
sitiko su vietos lietuviais. Kiek 
didesnis jo pabendravimas buvo 
kovo 25 d. Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje. Nepaisant 
to, kad buvo ketvirtadienio vaka
ras, į “Gintaro salę šiame mu
ziejuje susirinko apie pora šimtų 
tautiečių — tokio skaičiaus retai 
susilaukiame ir savaitgalio metu

rengiamuose susitikimuose.
Ambasadoriaus globų koordi

navo JAV LB Krašto valdyba, šio 
susitikimo įžanga Balzeko mu
ziejuje padarė tos valdytas vice- 
pirm. advokatė R. Narušienė. Ji 
plačiai supažindino su Chicagoje 
gimusiu ambasadorium, jo di
plomatine patirtimi. Darbuoda
masis įvairiose šalyse, jis pramo
ko daugelį kalbų — lenkiškai, ki
niškai. rusiškai, o dabar mokosi 
lietuviškai.

Ambasadorius pradėjo lietu
viškai, o toliau angliškai pa
sidžiaugė, kad jam ir kitiems am-

Vilniuje 1993 m. kovo 4 d. studentai demonstruoja prieš sunkias gyvenimo sąlygas ir 
mažas stipendijas. Viktoro Kapočiaus nuotr.

KOKS GALĖJO BŪTI JŲ VELYKŲ STALAS?
• •• s T' •

(atkelta iš 1 psl.)
Ne kiekvienas po Velykų va

karienės galės pasigardžiuoti ir 
saldžia arbata arba kava. Bran
giausiai cukrus atsieina dzūkams 
(311 tl už kg) ir žemaičiams (iki 
260),o pigiausiai Šiaulių krašto 
žmonėms — apie 140 -150 tl. 
baigia žurnalistė.

Jonavoje ne tik mėsa smarkiai 
pabrango, bet ir miežinės kruo
pos (jos kainuoja net 53 tl už kg), 
vermišeliai (127 tl), “Ragučiai 
(105 tl).

Neįperkantys mėsos ir žuvies 
(karštai rūkytos vėl kažkur din
go) ant Velykų stalo galės pa
sidėti daržovių. Varėnos krašto 
žmonės kažin ar valgys kopūstų 
mišrainę arba virs iš jų sriubų. 
Mat jie ten kainuoja beveik 160 
tl. Morkos brangiausios Vilnijos 
krašte — po 170-180 tl, burokė
liai — Rokiškyje ir Zarasuose — 
po 60 tl, užtat Suvalkijoje tik 14- 
15 tl.

tiek daugiau negu pigiausiai (po 
42 tl.) parduodantys kaišiado
riečiai. Brangiausiai už “Pavilnį” 
mokama Lazdijuose — po 82, 
Klaipėdoje — po 71 tl. Kvietinė 
duona pigiausiai atsieina ukmer
giškiams, o daugiausia talonų 
turi sukrapštyti Žemaitijos gy
ventojai. uen brangiausi ir kvie
tiniai miltai. 1 kg kainuoja 49-86 
tl, nors vidutinė jų kaina Lietu
voje yra 36-47 tl. Palyginus su 
kovo 22 d. kainomis, miltai pa
brango 7-13 proc. ’

Pieno kaina
Litras pieno per dvi savaites _____________________

pabrango 15 proc., kilogramas JONAS V. STRIMAITIS, advokatas, patarnauja teisiniuose 
sviesto — 10 proc. Balandžio 2 reikaluose.Advokatas kalba ir lietuviškai. 134 West St.> Sims- 
jo vidutinė kaina buvo 594 tl. *>ary, CT 06070. TeL 203 651-0261.
Šiauliuose tądien už sviestų teko __________________- - _____ ‘ ~ - 7
žmonėms nepagailėti 771 tl, 
Tauragėje — 719, o Mažeikiuose 
ir Akmenėje kaina šoktelėjo ma
žiausiai — iki 470 ir 492 tl. Grie
tinės vidutinė kaina parduotuvė
se per dvi savaites išsipūtė tik 
24 tl ir dabar yra 238 tl. Bran
giausia Širvintose — 336 tl už 
kilogramų. Žemaitijoje pigiausia 
— po 170-203 tl. Varškė pabran
go 16,5 proc. ir vidutinė jos kai
na 162 tl. Pigiausiai už jų moka 
Vilkaviškio gyventojai — po 72 
tl, brangiausiai jonaviečiai — po 
280, šiauliečiai po 216 tl.

Tenka atsiminti, kad šiuo me
tu Lietuvos pensininkas viduti
niškai gauna 5,000 talonų, o tar
nautojas ir darbininkai — nuo 5 
iki 10 tūkstančių talonų. Salia 
maisto dar reikia apsimokėti už 
butų, elektrų, dujas ir kt.

„ SHAL1NS FUNERAL HOM£ Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296- 
2244.

BUVUS FUNERAL HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direkto
rius, Newark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.). Tel. 
344-5172. Paruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios kop
lyčios, oras šaldomas. Daug vietos automobiliams pastatyti.

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių 
apdraudimai, Income Tax pildymas. įstaiga veikia naujoj vietoj 
- OHLERT-RUGG1ERE, Ine., 89-11 Jamaica Avė., Woodh*ven, NY. 
Tel. 847-2323 (namų tel. 847-4477). įstaigoj kreipiantis paminė
ti, kad esate ar norite būti J. Andriušio klientais.

Daržovės ir mėsa
Tik 4 procentais pabrango bul

vės. Labiausiai bulvių pirkėjai 
apiplėšiami Jonavoje ir Kretin
goje, nes iš jų prašoma po 42 tl 
už kg, o vidutiniškai Lietuvoje 
bulvės kainuoja 29-30 tl. Pagrin
diniu maistu kruopos, makaro
nai ir bulvės tapo Širvintų gy
ventojams, nes balandžio 2-6 už

su 
kaulu) teko atiduoti 510 tl, už 
kiaulienos — 549 tl. Vištos kaina 
perkopė 360 tl, virtos dešros — 
430. Pigios Širvintose ir daržo
vės: kopūstų kilogramas kainuo
ja 30 tl, burokėlių — 20, morkų 
— 40, obuolių — 88.

Gerokai piniginę teks patuš
tinti (aišku, jeigu tik galės pale
pinti šeimynų tradiciniu Velykų 
patiekalu — virtu jautienos arba 
kiaulienos kumpiu) šeiminin
kėms iš Jurl>arko, Žemaitijos. O 

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. VVinter Garden 
Tavern, 1883 Madison St., Ridgewood, NY 11227. Tel. 821-6440. 
Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotovi- 
ntai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

basados tarnautojams (trys iš jų 
yra Amerikos lietuviai) Lietuvo
je skiriama daug dėmesio — apie 
juos rašoma spaudoje, rodoma 
televizijoje.

Ambasadorius Johnson, atro
do, gerai pažįsta gyvenimų Lie
tuvoje, tad žiniomis pasidalino 
ir su publika. Ambasadoje pra
dėjęs dirbti tuoj pat po to, kuo
met JAV pripažino Lietuvų(1991 
m. rugsėjo mėnesį), jis spėjo įsi
jausti į vietinę tvarkų. Jis papasa
kojo apie rinkimų rezultatus, ku-

(nukelta į 5 psl.)

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviš
ka ir europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei 
pokyliams tortai. Dalia Radžiūnas, sav. - 43-04 Junction Blvd., 
Corona, Queens, NY 11368. Tel. 779-5156.

LIETUVIU KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA "AUŠRA". VVINC FM 
90.5, Worcester, MA. Sekmadieniais 8-9 vai. vakaro, Eduardas 
Meilus, Jr., 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. Tel. 508 753-7232

NEW YORKNEVV J ERSE Y-Laisves Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK105.9 FM. Romas Kezys, 217-25 54th Avė., Bay- 
sidė, NY 11364. Tel. 718 229-9134arba 718428-4552. Fax 718 769- 
3302.

KOLODNY&KOLODNY: Virginija Kolodny, lietuviškai kalbanti 
advokatė, 11 Park Place, Room 905, New York, NY 10007, Tel. 
212 349-7771. Nelaimių ir susidūrimų atvejai, namų pardavi
mas, testamentai, išnuomojimai, kondomini jumų reikalai. Turi 
leidimą praktikuoti New Yorko valstijoje.

NEW JERSFY, NEW YORK - "Lietuvos atsiminimai", sekmadie
niais nuo 2 iki 3 vai. popiet iš Seton Hali Universiteto stoties, 
89.5 FM banga. "Music of Lithuanla" programa, vedama anglų 
kalba iš tos pačios stoties, girdima irgi sekmadieniais nuo 1 iki 
2 vai. popiet. Dr. J. J. Štokas - direktorius, 234 Sunlit Dr., 
VVatchung, NJ 07060. Tel. 908 753-5636.

MARIA JUZAITYTĖ - LEVIN, lietuvė advokatė, patarnauja visuo
se teisiniuose reikaluose. Kalba ir lietuviškai. 325 Broadway, 
Suite 504, New York, N.Y. 10007. Tel. 212 962-5810.

Tasolino
A MEMORIALS

66-86 80 ST. MIDDLE VILLAGE, 
ąUEENSN.Y. 11379
PHONES (718) 326-1282; 326-3150

TAI MCSU VIENINTELĖ VIETA

- GAVSI PARODU SALE

LĖKTUVAI
~ LAIVAI (CRUISES)
~ TRAUKINIAI (AMTRAK)
~ AUTOBUSAI
~ NUOMOJAMOS MAŠINOS 

VIEŠBUČIAI
~ ĮDOMIŲ vietų lankymas
GRUPINĖS KELIONĖS I LIETUVĄ

MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 
JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMĄ 

PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N. Y. 11229
TEL: 718 769 - 3300, FAX 718 769 - 3302
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Knygos, knygelės, koks jūsų kelias
Knygnešiams pagerbti ir visai 

jų epochai iškelti rašytoja Sofija 
Čiurlionienė parašė dramą “Aušros 
sūnūs’’- Ten vyriausias veikėjas 
yra knygnešys Rusteika. Su ko
kia jėga jis skelbia savo ištiki
mybę ir meilę lietuviškai knygai! 
Tai viena iš labiausiai jaudinan
čių scenų, kai Rusteika prisiekia 
tą ištikimybę. K

Mūsų tautos istorijoje buvo ir 
toks laikotarpis, kurio neturėjo 
kitos tautos — spaudos draudi
mas. Lietuvis pasipriešino, slap
ta nešė knygas ir kitą spaudą, 
slapta skleidė žmonėse. Herojiš
kus knygnešius lydėjo sargybi
nių kulkos, teismai, trėmimai j 
Sibirą. Bet tai nesustabdė — lie
tuviška knygelė nemenkėjo, bet 
metai iš metų didėjo.

Lietuviška knyga, maldakny
gė, Šventųjų gyvenimai, kalen
doriai būrė lietuvius j vieną tau
tą, ją cementavo j tvirtą ir kovin
gą vienetą. Todėl senieji lietu
viai, kurie turėjo progos dar su
sitikti su spaudos draudimu ar 
matyti knygnešius, su didele pa
garba žiūrėjo j knygą. Užėjęs kur 
tolimam kaime į paparastą tro
belę, didžiajam kambary rasda- 
vai baltai apklotą stalą ir ant jo 
padėtą knygą, dažniausiai .mal
daknygę. Ji yra šventa, brangi 
tautos istorijos dalis. Ji turi būti 
ant -balto stalo kaip ištikimybės 
pareiškimas.

Kokiu entuziazmu organizuo
ta lietuviškų knygų leidimas, jų 
platinimas po spaudos laisvės at
gavimo 1904 metais! Įsikūrusi 
Šv. Kazimiero draugija leido 
daugybę knygų. Jas pirko papra
sti kaimo žmoneliai, kurie dar 
gana sunkiai Įskaitė. Bet skaitė 
sekmadienio popietėmis, vaka
rais. ' ■*

Kiek knygų išleido Amerikos 
lietuviai! Knyga buvo jų pasi
didžiavimas ir jų geriausias drau
gas, nes iš knygos jie mokėsi 

pažinti tautos istoriją. Knygos 
jiem parodė ir pasaulio Įdomy
bes, atskleidė gamtos paslaptis.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais tauta mokėsi ir skaitė. Buvo 
tokių žmonių, daugiausia moky
tojų, kurie pirko kiekvieną išleis
tą knygą. Susiorganizuoti savo 
biblioteką buvo lyg garbės daly
kas. Knygų lentynos puošė na
mus, jos buvo vienos svarbiausių 
baldų.

Karo audrose pasitraukdami iš 
tėvynės, kiekvienas išsinešė ir 
keletą knygų: Šv. Raštą, malda
knygę, mėgstamiausias poezijos 
knygas. Lietuviškos knygos pa
lydėjo ir Į emigracijos kraštus.

O kaip dabar yra?
Dabar retai kur surasi tokį bal

dą kaip knygų lentyną. Jeigu ji 
ir yra, tai kur nors nukišta Į kam
pą. Dabar pirmoje vietoje ištai
gūs minkštasuoliai, kėdės, tele
vizijos aparatai, brangi muzikos 
sistema.

Ir liūdna pasidaro, kai grįžti iš 
tokių namų. Daug brangių indų, 
visokiausių kolekcijų, spintose 
sutelktos brangios statulėlės, 
porcelianas, žėrintis sidabras, 
kristalas. Kaip norima pasirodyti 
per tą materiją, per daiktus, o 

- ne per dvasią! Todėl ir slogu ir 
tuščia! Darais lyg išsibarstęs, kai 
aplankai tokius namus, iš kurių 
išguita lietuviška knyga.

Kažkas pasakojo, kad vienas 
lietuvis savo lietuviškas knygeles 
sukrovė Į dėžes ir, išnešęs lau
kan, padėjo ant šaligatvio. Tegu 
šiukšlių vežimai jas išveža. Tegu 
išveža lietuvišką žodį, dėl kurio 
tiek kovota, kentėta...

Įsigyti naują lietuvišką knygą 
— juk tai nereikalinga.

Kai pasidarė tokios sąlygos, 
kaip gali išsilaikyti lietuviška li
teratūra. Juk dabar išleisti naują 
lietuvišką knygą yra labai sunku,
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Vytautas Alksninis, kuris, pa
likęs visuomeninę veiklą ki
tiems, neseniai atsisveikino su 
New Yorku ir išvyko pastoviai 
gyventi savo “Giraitėje”, šiemet 
sausio mėnesį penktą kartą lan
kėsi Lietuvoje.

“Lietuvos aidas” sausio 26 d. 
laidoje įdėjo pasikalbėjimą ir 
plačiai aprašė jo veiklą, pastabas 
bei patarimus Lietuvai ir lietu
viams. Įdėjo ir jo nuotrauką. Iš 
to pasikalbėjimo perspausdina
ma dalis ištraukų. Su Alksniniu 
kalbėjosi žurnalistas Antanas 
Anskaitis.

Pagalba žemės ūkyje
Būdamas New Yorko apygar

dos JAV pirmininku, rūpinosi ne 
-tik kultūriniais tautiečių reika
lais, bet ir kaip pats sako, 
stengėsi pridėti pirštą prie Lie
tuvos vadavimo. Smerkė oku
pantų žiaurumus, organizavo pi
ketus, rinko labdaros siuntas 
Tremtinių sąjungai, švietimo 
įstaigoms. O neseniai Žemės 
ūkio akademijai padovanojo dan
tų kabineto įrengimus. Tačiau 
visą laiką jautė, kad savo žinio
mis, plačiais ryšiais ir lėšomis 
galėtų daugiau prisidėti prie 
Lietuvos ekonomikos, ypač že
mės ūkio perorientavimo, mo
dernizavimo.

Kartu su broliu Algirdu, sese
ria Aldona ir JAV gimusiu pus
broliu Kęstučių Alksniniu (And- 
rus), kuris yra stambus farmeris, 
auginantis daugiau kaip tūks

tantį karvių, Vytautas nutarė 
* įsteigti Alksninių šeimos fondą.

Šio fondo tikslas — per mokslą, 
kvalifikacijos kėlimą pagelbėti 
Lietuvai.

To fondo lėšomis jau pasinau
dojo Žemės ūkio akademijos 
dėstytojai Julius Ramanauskas, 
Gintautas Milaknis, Veterinari
jos akademijos profesorius Čes
lovas Jukna, kai kurie kiti moks
lininkai, visuomenės veikėjai. 
Prof. Jukna jau du kartus 
stažavosi, rašo knygą apie mo
demų pieno ūkį. Lankėsi jis ir 
VVisconsino valstijoje, kur klima
tas šaltas, panašus kaip Lietuvo
je. Ten karvidės — trijų sienų 
pastogė. Šaltai laikomos karvės 
auga sveikos, daugiau ėda ir duo
da daug pieno. Vytauto nuomo
ne, Lietuva turėtų įsteigti nors 
vieną pavyzdinį ūkį, kuris išban
dytų užsienio farmerių patyri
mą.

Pernai iš VVisconsino valstijos 
Vytautas atvežė maišą kukurūzų 
sėklų. Tie kukurūzai — trumpos 
vegetacijos. Lietuvos klima
tinėmis sąlygomis subrandina 
burbuoles, užauga apie du me
trus aukščio, duoda daug žalio
sios masės. Vertėtų įsigyti dau
giau šių kukurūzų sėklų, išplėsti 
jų pasėlius. Tai būtų didelis 
pašarų rezervas.

Clevelando ateitininkija pavasario šventėje. Vėliavos su palyda iškilmingoje sueigoje 
kovo 21 d. Vlado Bacevičiaus nuotr.

ALKSNINIŲ ŠEIMOS TALKA LIETUVAI

Fondo užsimojimai
Apie Fondo tolimesne talką 

Lietuvai Vytautas pasakoja:
“Turime glaudžius ryšius su 

Wisconsino ir Connecticuto uni
versitetais. Pusbrolis Kęstutis 
juos šelpia pinigais. Mūsų pa
prašytas, pernai Lietuvoje 
lankėsi šių mokyklų profesorius 
Stanley Seaver, parašė gerą ata
skaitą, numatė būdus, kaip būtų 
galima bendradarbiauti su Lie
tuvos aukštosiomis mokyklomis.

Tuose universitetuose galėtų 
studijuoti ar stažuotis žemės 
ūkio specialybių studentai ar 
dėstytojai. New Yorko universi
tete, kuriame sėkmingai dirba ir 
Vytautas Daugirdas, kompiute
rių specialistai gali bendradar
biauti su Lietuvos Technologijos 
universitetu, per jį kartu diegti 
kompiuterines programas Lietu
vos industrijai. Iš Alksninių šei
mos fondo norėtume skirti kelias 
stipendijas, taip pat finansiškai 
paremtume 2-3 ūkininkus, kurie 
panorėtų atvykti į JAV stažuotis.

Norėtume matyti jaunus, ener
gingus, gabius ir svarbiausia 
darbščius žmones, kurie grįžę 
dirbtų naujoviškai, diegtų pa
žangius ūkininkavimo metodus. 
Pagaliau reikia mokėti susikalbėti 
angliškai. Čia mano sugestija vi
siems, kurie norėtų atvykti į 
JAV, mokytis anglų kalbos.

Mes sudarome sąlygas gyven
ti, studijuoti, bet neturime laiko 
vedžioti už rankos ir aiškinti. 
Duodame siūlo galą, o toliau rei
kia patiems eiti. Savo energiją ir 
pinigus norime skirti tokiems 
žmonėms, kurie grįžę įsijungtų 
į mokslą, rašytų knygas, praktiš
kai ūkininkautų, duotų naudos 
Lietuvai. Norėtume, kad jūsų 
vyriausybė tokius žmones pa-

«nukelta į 8 psl.)

IŠ PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS VEIKLOS

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės naujausiame bendraraš- 
tyje (Nr. 6) Kraštų bendruome
nių valdybos informuojamos 
apie šių metų pirmojo ketvirčio 
veiklą ir ateičiai numatytus dar
bus. Rašoma apie Dariaus ir 
Girėno 60 metų skrydžio minė
jimą bendrai ir Kraštų Lietuvių 
Bendruomenės raginamos to
kius minėjimus rengti liepos 
mėnesį. Lietuvos vyriausybė 
šiuos metus paskelbė Dariaus ir 
Girėno metais. Tokius pačius 
metus skelbia išeivijoje ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė.

Pranešama, kad sudarytas pir
minis planas ir numatyta sąmata 
planuojamai Lietuvos Kančios 
istorijai išleisti. Sąmata gali siek
ti net 8200,000. Lėšų telkimui 
vadovauti sutiko dr. Antanas Raz
ma. Knygos apimtis bus apie 16 
tomų. Pirmasis tomas paruoštas 
Lietuvoje, jau atiduotas spaustu
vei. Jame sudėti Maskvos archy
vuose surasti dokumentai apie 
trėmimus, jų planavimą, žmonių 
kategorijas ir 1.1.

Aprašoma PLB pirmininko Bro
niaus Nainio kelionė pas Sibiro 
lietuvius, jo apsilankymas Pele
soje, Punske, Karaliaučiuje.

Sustojama ties kita veikla: 
PLB pagalba Lietuvos našlai
čiams, Sausio 13-tosios žuvusių
jų šeimoms, talka jaunimui, be
siruošiančiam savo VlII-ajam 
kongresui. Dainų ir šokių šven
tei Lietuvoje.

Rašoma apie LB apylinkių ir 
Lietuvos miestų susigiminiavi
mą, PLB Fondą, švietimą, susiti
kimą su JAV ambasadorium Lie
tuvai Darryl Johnson. "Pasaulio 
lietuvio platinimą, PLB valdy
tas narių keliones (kad keliauja 
savo lėšomis, ne organizacijos), 
apie atstovybę Vilniuje ir kt.

Lietuvos dienoraščio skeveldros
Alfonsas Nakas 10

Kaip visos Lietuvos 
bažnyčios, ir ši nešildoma. Šal
čiai, kaitros, drėgnos dienos. 
Kaip tie drabužiai nesupelijo? 
Ne, išsilaikė. Argi nereikėtų juos 
išgabenti į kokį religinio meno 
muziejų? Pečių trūktelėjimas.

Labai gražiai sulankstęs, kle
bonas pagarbiai vėl juos į spintą 
sudėjo ir uždarė. Net nepaste
bėjau, kad užrakintų. Jeigu čia 
barbarizmo dešimtmečius 
gulėjo, kaip jų neatėmė? Vei
kiausia, buvo kur nors paslėpti, 
tik nešnekus klebonas neaiškino. 
Manding, pavojus jiems ten yra 
ir dabar, tiek dėl klimatinių sąly
gų, tiek ir dėl vagių. Šiuos žo
džius skaitantieji dvasininkai ir 
muziejininkai, susidomėkite!

Už “Dievo stalo”, dešiniam 
didžiojo altoriaus šone kabėjo 
Lietuvos trispalvė. Altoriaus 
centrą dominavo Švč. Marijos su 
Kūdikių paveikslas. Kun. Kielai 
papasakojau prieš keletą ar dau
giau metų Amerikoje sklidusį 
gandą. j°g šios bažnyčios pa
trono sv. Kazimiero paveikslas 

esąs pavogtas ar bolševikų atim
tas, bet ar gandai paneigti, tai 
negirdėjau. Jis nusišypsojo ir 
prašė pasilikti tako vidury. Pats 
nuėjo už didžiojo altoriaus. Už 
minutės žemyn ėmė slinkti šv. 
Kazimiero paveikslas ir per kele
tą sėkundžių visiškai apdengė 
Marijos paveikslą. Jokių paaiški
nimų nebereikėjo.

Vizitui baigiantis, paaiškėjo 
didysis kun. Petro Kietos rūpes
tis. Jis nori ko greičiau atstatyti 
prieš beveik pusę šimtmečio 
(1944-jų vasarą) numuštus baž
nyčios bokštus. Apie Kamajus (ir 
Rudžius) tuomet ėję dideli mū
šiai. Nacių, bolševikų ar abiejų 
patrankos bokštus sunkiai su
žalojo. Aplopant, suvienodi
nant, liko tik jų kvadratinės for
mos dalys, vos per keletą metrų 
stogą pranokusios.

Kun. Kiela atnešė man krūvą 
jo paruošto atsišaukimo kopijų, 
kad padalinčiau Amerikoje gyve
nantiems kamajiškiams. "A t sta
tykime Kamajų bažnyčios smai
les ”, skelbia atsišaukimo viršelis 

su sveikos bažnyčios nuotrauka. 
Vadina “smailėmis”, bet man ge
riau patinka “bokštai”.

Atsišaukime kun. Kiela teisin
gai rašo, kad, rekonstrukcijos 
metu bokštus pažeminus, “už
dengti šalmai neatspindi neogo- 
tikai būdingo dvasinio polėkio, 
kulto pastatas netenka dominuo
jančio vaidmens, kadaise vaini
kavusio visą Kamajų miestelio 
harmoniją”. Pradžia jau padary
ta. Šventoriuje, netoli didžiųjų 
durų, prikrauta restauracijai rei
kalingų lentų ir balkių. Dar 
nemažiau plytų. Na, ir darbas 
daug kainuos.

Kamajiškiai ir kiti, kas norite 
Kamajų bažnyčios bokštam s- 
smailėms paaukoti, štai gaunate 
adresą: Kun. Petras Kiela, 4830 
Kamajų pašt., Rokiškio rajonas, 
Lietuva.

Emilija nuvedė į Kamajų vi
durinę mokyklą, kurioje ji dau
gelį metų, iki pensijos, darbavo
si. Mano laikais apie gimnaziją 
Kamajuose nebuvo svajota. Rū
mai pastatyti nemažesni ir ne- 
blogesni, kaip mano lankytojoje 
Rokišky. Mokosi apie 400 jau
nuolių. Dirba 25 mokytojai. Di
rektorius — Eugenijus Tymu- 
kas, irgi jaunas, aukštaūgis, kilęs 
iš Kamajų apylinkės, pats šią vi
durinę mokyklą baigęs. Jis su 
Emilija mus po mokyklos rūmus 
vedžiojo. Ir šioje yra muziejėlis. 
Įdomiausios nuotraukos buvo 

visų Kamajų mokyklų pastatų 
per beveik šimtą metų. Trijuose 
varganuose namuose man teko 
mokytis.

Rugsėjo 8 d. su giminaičiais 
užsukome į Petriošiškio dvarą, 
už 2 km į vakarus nuo Kamajų. 
Dvaru vadindavom tik iš pagar
bos, nes vargu ten ar buvo, dva
rus išparceliavus, ir tas 80 ha plo
tas. Ne hektarų skaičius mus jau
nus domindavo, o sodyba gale 
tyvuliuojančio Kamajų (kitaip — 
Petriošiškio) ežero, ant aukšto 
skardžio, prie Salų vieškelio.

“Dvarą” 1930 kelintais metais 
įsigijo inžinierius Putrimas. 
Žinojome, kad jis gyvena Kaune, 
yra turtingas, l>erods prekiauja 
kokiais importuotais aparatais ar 
mašinom, važinėja automobiliu. 
Apylinkė nušvito, kai jis pasi
statė rūmus. Dviejų aukštų tal- 
tas mūras, raudonu stogu, dide
liais langais, berods, su kolonom 
į ežero pusę, bet nebesu tikras.

Kai mūsų ilgi žiemos vakarai 
slinko prie žibalinių lempų, Pu
trimo “dvare” tviskėjo elektra, 
tiekiama bokšte įrengto malūnė
lio. Putrimo elektra turėjo įtakos 
visai apylinkei. Daugelis įsigijo 
vokiškus garsinius radijo apara
tus, kurių akumuliatorius pigiai, 
už kelius litus, Putrimas pakrau
davo.

Nupirko aparatą ir mūsų tė
vas. Kai ežere maudydamiesi te- 
galėjom į irimus tik iš tolo 

pažiopsoti, atvežę akumuliato
rių, galėdavom “ranka paliesti . 
Sodytaje ne tiek stebindavo že
mės ūkio mašinos ir modernūs 
įrengimai, kiek išdidžiai sty- 
pinėjanti rojaus paukščių — 
povų pora. Štai koks buvo Pa- 
triošiškio “dvaras ir jo ponas 
Putrimas, kurio taip ir neteko 
man pamatyti.

Kam visatai rašau?Todėl, kad 
rugsėjo 8 d. (1992 m.) išvydau 
sodylią ir rūmus, tapusius neap
rašoma šlykštyne. Neklausinė
jau giminaičių, kas taveik 50 
metų sodybą valdė, kas rūmuose 
gyveno. Atsakymas aiškus, lx* 
klausimo. Giminės sakė, kad 
“dvaras" ką tik privatizuotas. 
Turbūt Putrimas turėjo palikuo
nių? Mums lankantis prasidėję 
remontai. Tik nesuprantu, ką ir 
kaip remontuos, kai visa sodyba, 
įskaitant rūmus, vienas laužas.

Sekmadieniai Katedroje
Nors ir prieš kallx>s taisykles. 

Katedrą visur rašysiu didžiąja. 
Taip jai reikšdamas ypatingą pa
garbą ir kartu duodamas supras
ti, kad čia ne l>et kokia, o Vil
niaus Katedra, kurios požemiuo
se istorija sulaidojo daug didvy
rių, įskaitant Vytautą Didįjį. Bol
ševikinių urvažmonių išniekin
ta, datar vėl ji — Katedra.

Sesuo Birutė nebesimeldžia 
Šv. Jono isažnyčioje, kur melsda
vomės 1941-44 metais ir klausy

davom kun. Lipniūnopamokslų. 
Meldžiasi tik Katedroje. Ten. vi
sus tris Vilniuje praleistus sek
madienius, vežėsi ir mudu: rug
pjūčio 30, rugsėjo 6 ir 13.

Mūsų lankytos pamaldos — 
visos 11 valandą. Visos, minutė 
minutei), iki 12 vai. Kaip jie ši
taip ir “nuiniemoja ! Klaupkų 
nedaug. Gal po porą tūkstančių 
žmonių stovi. Pirmą sekmadienį 
stovėjau pačiam vidury. Nupra
tęs šitaip. Kitus du sekmadie
nius ėjome į Sv. Kazimiero ko
plyčią dešinio šono nišoje. Ten 
irgi klauptas, l>et ten vietos 
užtenka, daugelis nori ne tik 
girdėti, liet ir maty ti. Garsiakal
biai puikiausi, girdisi pamaldų 
skaitiniai ir kiekvienas pamokslo 
ž<xlis.

Latai pakiliai groja vargonai. 
Gražios choro giesmės, l>et užvis 
maloniausias moters solo taisąs. 
Tai operinis sopranas. Nežinau 
solistės pavardės, nes nei įei
nant, nei išeinant niekas biulete
nio, kaip pas mus, nedalina.

Atsargiai su "ramybe". Čia ra
mybės linkisi ne ranką kits kitam 
padu<xlami, o kiekvienas tik vie
nam žmogui linkteldamas. Ge
rai, kad sesuo iš anksto įspėjo.

Įeinant matyti keletas pritū
pusių elgetų. Daugiausia rąžan
čių supančių moterėlių.

(Bus daugiau)



PAUKŠČIŲ TAKO GIESMĖS
“Skaidrūs paukščiai ant 

spindinčio Tako 
lesa degančius, dangiškus 
Žemė nubudus Igrūdus...
nuo skaidrių trupinėlių 

apako...
svajoja Balys Auginąs savo ket
virtoje poezijos knygoje “Meta
forų smuikai”. Jo eilės skrieja 
paukščių taku ir yra grynos poe
zijos renesansas, taip reikalingas 
mūsų j atavizmą smunkančiai 
poezijai. Dabartinė poezija Lie
tuvoje, išskyrus kelias išimtis, 
kaip Justiną Marcinkevičių ar 
Marcelijų Martinaitį, yra prara
dusi savo pagrindines ypatybes, 
be kūrybinio grožio, estetinio pa
jautimo ir poetinės išraiškos for
mų. Jei “maironiškas” ritmas ir 
rimas, kaip išorinė poezijos for
ma, jau laikomi atgyvenusiais, 
tai jos esmė — grožis, jausmas, 
mintis, vaizdas privalo pozityviai 
veikti į skaitytoją, jį žavėti, o ne 
suskaldytomis eilutėmis ir vul
gariais išsireiškimais jį erzinti.
Poeziją taip aptaria L.E. XXIII, 
191 psl.: “ritmiškai ir metriškai 
sąlygota žodinė kūryba; estetinio 
realybės gyvenimo išraiška poe
tinės kalbos normomis”.

Augino poezijos rinkinį išleido 
Clevelando “Ramovė”, nors jis 
svajojo savo kūrybą matyti tė
vynėje. Kaip ir kiti išeivijos 
kūrėjai, Lietuvoje jis nerado pa
lankios dirvos, nes jo devynis 
mėnesius užsitęsęs susirašinėji
mas su Lietuvos leidykla nedavė 
jokių rezultatų, nors buvo ir su
tartis pasirašyta, ir padaryti 
pažadai.

Jo trys poezijos rinkiniai, iš
leisti tarp 1940 ir 1979 metų, 
rodė jo poetinio brendimo kelią, 
kurio kulminacinis taškas susi
koncentravo “Metaforų smui
kuose”. Ne veltui jis parinko ori
ginalų pavadinimą savo rinki
niui, nes beveik ištisai jo 
eilėraščiuose vyrauja metaforos 
su “spindinčia tyla”, “žydinčiais 
pažadais”, “nubudusiomis 
dalgėmis”, “atšipusiais žaibais”, 
“lašančiu idealizmu”... Jo

LITAS IŠKEPTAS! DEJA, PRISVILĘS...
Balandžio 14-osios laikraštis 

"Respublika" atspausdino du labai 
svarbius dokumentus, kurių turi
nys pilnai atskleidžia delsimo įves
ti litą priežastis. Pirmasis dokumen
tas - tai ekspertų komisijos išvadų 
aktas, pasirašytas 1992 m. rugsėjo 
17 d. Štai pagrindinės ekspertų iš
vados:

"Lietuvos banko ir Lietuvos 
vyriausybės sutartyje su United 
States Banknote Corporation dėl 
litų spausdinimo nenumatyta: 
kokia įmonė ir kokio tipo mašino
mis spausdins popierių, vandens 
žymės gaminimo būdas, apsaugi
nio siūlelio rūšis ir pozicija, mela
mino kiekis popieriuje, popieriaus 
dvigubo lankstymo atsparumas 
prie 23 laipsnių Celsijaus ir 50% 
drėgmės, popieriaus pelenų kiekio 
riba, popieriaus klijų rūšis, bank
notų dažų rūšis, popieriaus nefluo- 
resdngumas ir neaprašyti ofseto 
arba litografijos spausdinimo bū
dai.

Sutartyje numatytas popieriaus 
storio ir masės kintamumas kelia 
abejones dėl popieriaus vienodos 
kokybės išlaikymo. Praktiškai buvo 
leidžiama spausdinti ant įvairių sto
rio ir masės popieriaus".

Taigi, litų spausdinimo prob
lemos pradėjo kauptis jau pasirašy
toje sutartyje. Kyla klausimas, ko
dėl tada nebuvo galima sudaryti 
kompetentingų ekspertų grupės su
tarties projektui pastudijuoti, o tik 
paskui sutartį pasirašyti.

Na, o kokie sutarties įvykdy
mo rezultatai. Ekspertai mano, kad: 
•United States Banknote Corpora
tion sutarties su Lietuvos banku ir 
Lietuvos Vyriausybe neįvykdė šių 
sąlygų: banknotuose nebuvo įdė

eilėraščių tematika įvairi ir plati; 
joje subtiliai atsispindi jo gili 
meilė tėvynei, kurią jis mato ne 
vien mūsų poetų taip pamėgtuo
se pievų, miškų ir Nemuno vaiz
duose, bet jos istorijoje ir išei
vio išgyvenimuose. Nors jo poe
zija “dainuoja metaforų smui
ku”, bet istorinė realybė ir jo gy
venamas kraštas nelieka už jo 
įkvėpimo ribos, o Lietuvą jis gir
di iš tolo:

Aš girdžiu — Tu esi 
ir miškų gaudesy, ir laukuos, 
ir lūšnelėj skurdžioj, ir 

šventyklų erčioj —
Tavo vardą kartoja man žemė. 
Kai širdy neramu, be gimtųjų

namų 
Lyg vėlė pakelės
Per tankmes aš brendu, 
Tarp svajonių žiedų
Sutemų šnabždesy — Tu esi!

Toliau seka Vasario 16 aktas, 
paverstas į “padavimų žariją”,

“AUKŠTUMŲ VIENATVĖ”

Praeitų metų gale Kauno TV 
parodė video filmą “Aukštumų 
vienatvė”, šios aktorės skaito
mos poezijos montažą.

Žurnaliukas “Seimininkė” šie
met sausio numeryje parodė Vir
giniją su jos motina Elžbieta Ko- 
chanskiene ir spausdino Aistės 
Birgerytės pasikalbėjimą Su ak
tore.

“Mano mama visada yra pa
vyzdys ir atrama, šalia kurios ne
galima juodą depresija, nusimi
nimas”...

Viename literatūros vakare 
Kochanskytė buvo pavadinta 
“poezijos gėle” (iš “Seimi
ninkės”). Ji mėgsta deklamuoti 
gerų poetų kūrinius, nes ji įsiti
kinusi, kad:

“Grožio ilgesys — išeitis iš da
bartinės netvarkos ir purvo”.

Kochanskytė puikiai padekla
mavo Bernardo Brazdžionio “De 

tas apsauginis siūlelis, vandens 
žymė buvo pagaminta ne pagal 
tarptautinius standartus, nėra dau- 
giatonė, tų žymių lokalizacija per 
daug nepastovi, nukrypusi į šalis, 
nėra vienodos formos, ir Lietuvos 
bankas turėjo teisę nepriimti apie 
50% visų atspausdintų litų bank
notų.

Visų nominalų banknotai buvo 
numeruojami tomis pačiomis rai
dėmis, nors sutartyje kiekvienam 
nominalui numatytos skirtingos 
serijinės raidės. Sutartyje numaty
ta litų spausdinimui panaudoti 
apsauginį (security) litografijos 
spausdinimo būdą, tačiau 10, 20 ir 
50 litų banknotai atspausdinti pa
prasčiausiu šlapiu ofsetu. Taip pat 
žemesniuose nominaluose nėra 
panaudotas "vaivorykštės" spaus
dinimo būdas, nors sutartyje jis 
numatytas.

Pagal sutartį visų nominalų 
averse turėjo būti Lietuvos Respub
likos pirmininko ir Lietuvos Banko 
pirmininko ir Lietuvos Banko na
rio parašai, tačiau atspausdintuose 
banknotuose yra tik Lietuvos Ban
ko pirmininko parašas".

Ekspertų išvadose ir rekomen
dacijose būsimiesieji litų padirbinė- 
tojai gali rasti naudingų patari
mų:" 100L, 500L ir 1000L bankno
tų aversai yra monotoniškai pana
šūs. Padlrbinėtojai, pasigaminę vie
ną atvaizdą, galėtų panaudoti prie 
jų skirtingus skaičius, dažnai ne
sukeldami įtarimo. Visų nominalų 
banknotuose pasigendama dides
nio formato portretų su būdingo
mis veido išraiškomis, todėl bank
notus lengva fotokopijuoti. Visuo
se banknotuose nenumatytas au
tomatinis litų patikrinimas. 10L, 

baudžiauninkų sukilimas, mi
nint jo 120 metų sukaktį 1983 m. 
Nors tos sukakties niekas viešai 
neminėjo, bet poetas “Nubudu
sių dalgių” skyriuje apdainuoja 
“pilnatį pakaruoklio kilpoje” ir 
aprauda “bedalio baudžiauninko 
vėlę”. “Auszra” ir dr. Jonas Ba
sanavičius yra jo įkvėpimo šalti
niai, nes simboliškai “raidė pro 
durtuvus pralįs su laisvės vėlia\ a 
iškelta”... “Surakintos vaivo
rykštės” ciklas yra skirtas Simo 
Kudirkos ir Romo Kalantos, 
“ugnies dalintojo” garbei, nes jo 
“kraujas pražydo” laisvės šauks- 
mę. Tai lietuvio išeivio istoriškų 
išgyvenimų etapai.

Auginąs neizoliuoja savęs nuo 
Naujosios Žemės, jausdamas ir 
savo antrosios tėvynės pulsą. 
“Kolumbo rojaus” (atradimo le
gendoje), “Didmiesčio naktyje 
ir “Nesibaigiančiame streike 
bei “Narkomano miraže” jis per
leidžia Amerikos gyvenimą per 
savo lietuviškos širdies prizmę ir 
atspindi jį supančio realaus gy
venimo šešėlius,taip graudžiai, 
bet ne sentimentaliai užbaigda-

Virginija Kochanskytė, gabi 
aktorė ir poezijos skaitovė

Profundis” per Poeto pirmąjį ap
silankymą Lietuvoj. Ji tada 
laimėjo skaitovės premiją.

A. R.

20L ir SOL banknotus lengva pa
dirbinėti juoda-balta fotokopijavi
mo mašinomis, todėl galima dary
ti prielaidą, kad spalvotomis fo
tokopijavimo mašinomis padirbi
nėti litus būtų ypač lengva".

Antrasis dokumentas - priedas 
prie Lito ekspertizės Akto, pasi
rašytas LR Vyriausybės konsultan
to vertybinių popierių klausimams 
Kęstučio Lyniko.

įdomi jo išvada, kad vienos iš 
dviejų spaustuvių, spausdinusių li
tus - Chicagos Bedford Park spaus
tuvės "pagrindinės giliaspaudės 
mašinos yra labai senos ir dėl savo 
apimties nėra tinkamos banknotų 
spausdinimui. Saugykloje matėme 
likusius 10, 20 ir 50 L banknotus, 
kurie buvo virš Lietuvos Banko ir
Vyriausybės užsakymo. Kadangi 
Lietuvoje buvo rasta papildomų 
brokuotų banknotų, atrodo, kad• >
Lietuvos bankas galės šiuos liku
sius banknotus pareikalauti kaip 
pakaitalą už rastus brokuotus bank
notus".

Antroji litus spausdinusi spaus
tuvė yra Los Angeles. Ji turi visus 
reikalingus įrengimus vertybiniams 
popieriams spausdinti.

Lito spausdinimo byla litų at
spausdinimu nesibaigia. United Sta
tes Banknote Corporation direkto
rius kaupia kopi jas dokumentų, ku
rie pateisina visus pirmame doku
mente išvardintus nukrypimus nuo 
sutaTtrer-sąlygų.

Tik sunku tikėtis, kad, surinkus 
visus tuos dokumentus, suvienodės 
storumas popieriaus, ant kurio bu
vo spausdinami litai, o vandens 
ženklai atsidurs jiems skirtoje 
vietoje... Litas iškeptas, bet pri
svilęs... . A. J. 

mas “Angliakasio mirtim”.
Mena jis ir senųjų išeivių 

graudų likimą, sukūręs elegiją 
Pennsylvanijos lietuviui anglia
kasiui. Jo poezijos egoistinis ele
mentas prasiskverbia religiniais 
motyvais. “Advento viltyje” jis 
pesimistiškai pasigenda “Geros 
Valios Ąsočių”, bet lenkia kelius 
“Prieš savo dievišką Brolį...”

Virš dešimties eilėraščių poe
tas skiria M. K. Čiurlioniui, su- 
pindamas jo muzikinę ir dailės 
kūrybą tarp “Pavasario sonatos”, 
etiudų ir preliudų. Nepamiršta 
poetas ir savo bičiulių, jiems de
dikuodamas po eilėraštį. “Krau
jo ištvermės” skyriuje gili nostal
gija ir ilgesys, prisiminimai ir 
kaltės pajautimas užbaigia rin
kinį savotišku poetišku “amen”.

Auginąs ruošė šį rinkinį devy
nerius metus ir turi paruošęs dar 
kitus penkis. Si 207 puslapių kie
tais viršeliais knyga yra patraukli 
savo turiniu ir išore. Išeivijos 
kūrybiniam gyvenimui besikapstant 
stagnacijoje, reikia sveikinti Au
giną, drįsusį išeiti į viešumą, 
savo širdies gelmes atvėrusį ne 
visada dėkingam skaitytojui. Jo 
eilėraščiai teikia tikrą dvasinę at
gaivą ir estetinį pasigėrėjimą.

Knygos kaina $12. Gaunama 
“Dirvoje” bei pas platintojus.

Aurelija M. Balašaitienė

LIETUVOJE
— Seimo plenariniame-posė

dyje 77 balsais pakeistas Lietu
vos Respublikos pinigų išleidi
mo įstatymas. Lito komitetą, ku
ris numatys lito išleidimo į apy
vartą datą, talonų išėmimo iš 
apyvartos terminą, jų keitimo į 
litus santykį ir kitas sąlygas, su
darys trys nariai — Respublikos 
Prezidentas, Ministras Pirmi
ninkas ir Lietuvos banko valdy
bos pirmininkas.

— Patvirtintas sąrašas žemės 
sklypų, tinkamų užsienio atsto
vybių bei įstaigų statybai Vil
niaus mieste. Septyniolika skly
pų skirta Čiurlionio gatvės rajo
ne, vienuolika — Zveryne, šeši 
— Gedimino prospekto, Anta
kalnio ir Šeškinės Ozo zonoje.

— Klaipėdos uosto plėtimo 
perspektyvas išnagrinėti pavesta 
susisiekimo ministerijai. Tai api
ma uosto vartų rekonstrukciją, 
taros gamyklos “Progresas” teri
torijos panaudojimą uosto reika
lams, laivų remonto įmonių teri
torijų panaudojimą, galimybę 
plėsti uostą už tarptautinės jūrų 
perkėlos pietų kryptimi ir kt.

— Birželio mėnesį Lietuvoje 
vyks pasaulio verslininkų su
važiavimas. Jo programa aptarta 
Rygoje įvykusiame Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vyriausybių 
atstovų susitikime.

Lietuvos naujieji litai. Viktoro Kapočiaus nuotr.

Mokytojas Vitas Purlys ir mokinys naujame kompiuterių cent- 
. re — Vilniaus aklųjų mokykloje.

LIETUVOS AKLIESIEMS 
REIKIA PAGALBOS

Aklumas pasaulyje laikomas 
pačiu sunkiausiu invalidumu. 
Lietuvoje yra 7,000 aklų ir silp
naregių žmonių. Jie visi užmiršti 
daugumos Lietuvoje ir dar la
biau išeivijoje gyvenančių lietu
vių.

1926 m. Lietuvoje buvo įsteigta 
Lietuvos Aklųjų ir Silpnaregių 
Sąjunga (LASS). Ši gerai organi
zuota sąjunga rėmė visus aklųjų 
ir silpnaregių interesus ir padėjo 
visuose jų reikaluose. Todėl 
dauguma aklųjų ir silnaregių 
Lietuvoje priklausė LASS. Są
junga ir toliau tebeveikia. Bet 
šiomis dienomis padėtis Lietu
vos akliems ir silpnaregiams yra 
ypatingai bloga. Didžioji daugu
ma Lietuvos neregių yra nedar
bo akivaizdoje. Dar viena skaudi 
problema — tai vaistai silpnare
giams. Jie vartodavo įvairius 
akim lašus, kurie buvo impor
tuojami iš Vakarų valstybių, bet 
parduodami už rublius. Nuo 
praeitos vasaros ir jų nėra. Trūksta 
valiutos. LASS buvo užsidirbusi 
$5000 dolerių, bet juos pasi
glemžė rusai. Trūksta reabilita
cijos specialistų. Jų rengimas 
neįmanomas be bendradarbiavi
mo su užsieniu.

Pernai Philadelphijoje Over- 
brook School for the Blind studi
javo vienas mokytojas ir du stu
dentai iš Vilniaus Aklųjų Mokyk
los. Jie buvo parinkti stipendijų 
būdu ir atsikviesti vieneriems 
metams. Tai buvo pirmieji-silp
naregiai ir vienas aklas studen
tas, atvykę iš Lietuvos.

Mes turėjome progos su jais 
susipažinti ir juos iš arčiau 
pažinti. Praleidome 8 mėnesius 
su labai gabiais mokytojais, ir 
tvirto būdo vyrais. Vitas Purlys
— mokytojas, Sergejus Mechas
— studentas ir labai gabus aklas 
studentas Remigijus Audiejaitis. 
Visi trys labai gerai ir su daug 
garbingų apdovanojimų baigė 
vienerius metus, studijuodami 

kalbas, Amerikos istoriją ir svar
biausia — kompiuterių techno
logiją. Ši technologija yra labai 
reikalinga silpnaregiams ir ak
liems. Nes jie gali rašyti ir skai
tyti, vartodami kompiuterį. Tuo 
būdu jie jau gali tapti dirbančiais 
žmonėmis.

Jie sugrįžo į Lietuvą ir bando 
gyventi pagal savo gabumus ir 
mokslą, kurį įsigijo Amerikoje. 
Gaila, kad šiomis dienomis Re
migijus yra bedarbis. Jis bando 
užsidirbti versdamas laiškus, 
kalbas ir 1.1. į anglų kalbą. Serge
jus lanko universitetą ir toliau 
studijuoja. Mokytojas Vitas Pur
lys, sugrįžęs į Vilniaus Aklųjų 
Mokyklą, įsteigė Kompiuterių 
Centrą su dviem atsivežtais 
kompiuteriais. Centras labai rei
kalingas, jam svarbu gauti dar 
daugiau kompiuterių ir brailiaus 
popierio. Kompiuterinės techni
kos Lietuvoje be valiutos neįma
noma gauti.

Danija, Vokietija ir Šveicarija 
nori padėti Lietuvos silpnare
giams ir akliems. Duok Dieve, 
kad taip įvyktų. Dar vis tos para
mos laukiama.

Jeigu Europos tautos pažada 
padėti Lietuvos Aklųjų ir Silpna
regių Sąjungai (LASS), tai kodėl 
negali to padaryti išeivijoje gy
venantys lietuviai?

Sis mano straipsnis todėl ir yra 
skirtas išeivijos lietuviams. Pra
šome atkreipti dėmesį Lietuvos 
akliems ir silpnaregiams. Jie per 
ilgai buvo užmiršti ir dabar nori 
tapti reikalingais Lietuvai. Ak
lieji ir silpnaregiai nori dirbti dėl 
Lietuvos ir palengvinti savo 
skaudų ir vargingą gyvenimą.

Kviečiame visus geros valios 
lietuvius paremti Lietuvos Aklų
jų ir Silpnaregių Sąjungą (LASS). 
Aukas ar paramą prašoma siųsti 
LASS įgaliotam atstovui Ameri
koje: Juozui Majauskui, 8 Wem- 
bleyDr., Mt. Laurel, Newjer- 
sey 08054. Tel. 609-235-8906.



LIETUVIŲ FONDAS LAUKIA 
NAUJŲ NARIŲ

Chicagoje įvykęs 30-asis meti
nis Lietuvių Fondo narių ir va
dovybės suvažiavimas kovo 27 d. 
savo išsamiais pranešimais vaiz
džiai parodė dabartinę Lietuvių 
Fondo padėtį.

1992 metų gale Lietuvių Fon
das turėjo $6,296,537 kapitalą ir 
6,611 narių. Per 1992 metus ka
pitalas paaugo 314,196 doleriais, 
kurių $211,811 gauti iš palikimų. 
LF narių įnašai 1992 m. buvo tik 
$102,385.

Iš to matome, kad “mirusieji” 
pralenkė “gyvuosius”. Taip pat 
žinome, kad 1992 m. Lietuvių 
Fondo renginiai-koncertai ne
buvo taip pelningi, kaip anks
čiau, pritraukiantys naujų narių, 
naujų įnašų.

1992 metais į Lietuvių Fondą 
įstojo tik 63 nauji nariai. Meti
niame suvažiavime buvo per
skaitytas 1992 metais 94 mirusių 
narių pavardės. Sąrašas gal ne
pilnas. Apie mirusius narius arti
mieji kartais nepraneša Lietuvių 
Fondui. O tokį pranešimą reikė
tų gauti.

Labai svarbu gauti testamen
tinius palikimus, kurie dabar su
daro daugiau negu trečdalį LF 
pagrindinio kapitalo. Jie laukia
mi iš visų saulėlydžio sulaukusių 
LF narių. Kiekvienas palikimas 
Lietuvių Fondui yra prasmingas 
ir užtikrinantis gyvosios lietu
vybės išlaikymą. Tai geriausias 
investavimas tautos labui.

Tačiau ką sako 1992 m. narių 
statistika? Mirusieji pralenkė 
prieauglį. Ar į tokią statistiką ga
lima ramiai žiūrėti? Lietuvių 
Fondas turi būti gyvųjų narių or
ganizacija. Tik gyvieji nariai gali 
išlaikyti lietuvybei labai svarbų 
Lietuvių Fondo tęstinumą.

Todėl Lietuvių Fondui reika
lingas prieauglis. Kur jį surasti? 
Ogi kiekvienoje lietuvių koloni
joje, vidurinėje ir jaunesniojoje 
kartoje. Labiau suintensyvinant 
Lietuvių Fondo įgaliotinių pa
stangas. Labiau išplečiant darbš
čių LF įgaliotinių tinklą ne vien 
tik “dypukų” tarpe, bet jų vaikų, 
čia gimusių, ankstesnių lietuvių 
ateiviu organizacijų prieauglio 
tarpe.

Lietuvių Fondo nariu galima 
tapti įnešant bent $100. Žinoma, 
įnašai gali būti žymiai didesni. 
LF taryba turi spaudos komisiją. 
Jos straipsnių apie Lietuvių Fon
dą spaudoje galėtų būti žymiai 
daugiau. JAV LB Krašto valdy
bos padaliniai 1992 m. iš LF 
gavo $69,650 paramą. JAV LB 
padalinių, apygardų ar apylinkių 
pastangos surasti naujus LF na
rius, ypač vidurinėje ir jaunes
niojoje kartoje, daug prisidėtų 
prie LF kapitalo ir jo palūkanų 
augimo. LF turint didesnį me
tinį pelną, didesnė jo dalis tektų 
ir JAV LB Krašto valdybai.

Daug prašymu
— mažai lėšų

Artinasi 1992 m. LF pelno 
skirstymas. Gauta 107 prašymai 
su išvardinta $876,397 suma. 
Dalis prašymų sumos nenurodo, 
ją paliekant nustatyti LF skirsty
mo komisijai, kurią sudaro 3 LF 
tarybos nariai ir 3 JAV LB atsto
vai.

Dar nežinomas studentų pra
šomų stipendijų skaičius ir 
suma. Bendra prašymų suma 
smarkiai viršys milijoną dolerių. 
Skirstymui yra tik $250,000. To
kia pelno suma buvo skirtą ir pe-

IŠ LIETUVIŠKOS VEIKLOS CHICAGOJE
(nukelta į 2 psl.)

rie neparodė, kad tautiečiai Lie
tuvoje nori grįžti prie komuniz
mo, bet jie balsavo prieš tuo 
metu Lietuvoje buvusią netvar
ką. Nupasakojo sunkią ekono
minę būklę, kalbėjo apie kritusią 
pramones, žemės ūkio gamybą.

Po pranešimo ambasadorius 
atsakė daugelį klausimų iš publi
kos. Visi klausė angliškai ir gavo 
atsakymus anglų kalba. Tik viena 
moteris (atrodė, neseniai iš Lie
tuvos atvykusi) verkdama klau
sė, kodėl jos dukrai neduodama 
JAV vizos atvykti į Chicagą. Am
basadorius pažadėjo į šį klausimą 
pažiūrėti.

Vėliau ambasadorius dar apie 
pusvalandį atsakinėjo privataus 
pobūdžio klausimus asmeniškai.

Susitikimas su aktore 
Leonavičiūte

Cbicagos lietuviai kovo 26 d. 
susitiko su kino ir scenos aktore 
Irena Leonavičiūte - Bratkaus- 
kiene, kuri jau beveik porą mė
nesių vieši Chicagoje, darbuoja
si Chicagos “Vaidilutės teatre 
ir rengia P. Vaičiūno “Nuodė
mingo angelo” pastatymą.

Akt. Leonavičiūtė, savo sce
ninę karjerą pradėjusi prieš dau
giau negu 40 metų, chicagie- 
čiams buvo pristatyta "Vaidi- 

Chicagos “Vaidilutės” teatro aktorius Vidas Dumašius sveiki
na aktorę, dabartinę “Vaidilutės” režisierę Ireną Leona
vičiūtę jos kūrybinėje vakaronėje, įvykusioje Chicagos Jauni
mo Centro svetainėje. Ed. Šulaičio nuotr.

reitais metais, ją papildant 
$5,000, nepanaudotų iš ankstes
nio skirstymo, prašytojams ne
įvykdžius įsipareigojimų ar pro
jektų.

Vien studentų stipendijoms 
pernai buvo išdalinta $65,550. 
Stipendijų liūto dalis atiteko stu
dentams iš Lietuvos. Klausimas, 
ar svečiams iš Lietuvos parody
tas dosnumas pateisino skirsty
tojų viltis?

Naujų narių mobilizacija
Iš Lietuvai skirto LF pagrindi

nio kapitalo milijono dolerių bu
vo išmokėta $134,876. Tai ne
daug sumažino 1992 m. pelną, 
reikalingą prašymams patenkin
ti. Pelną sumažino bloga JAV 
ekonomija. Tokia ji gali būti šiais 
ir kitais metais. Tada belieka pa
kelti LF kapitalą naujais įnašais, 
norint pakelti pelno skirstymo 
sumą.

Dabartinėse aplinkybėse, kai 
prašymų suma yra maždaug pen
kis kartus didesnė už skirstymui 
gautas lėšas, lietuvybės išlaiky
mas išeivijoje, kultūra, menas, 
švietimas ir talka Lietuvai ne
gauna prašomos paramos.

Padėtį gali pakeisti tik naujų 
narių mobilizacija ir esamų LF 
narių įnašų padidinimas. Naujų 
LF narių skaičius 1992 metais 
buvo žemiausias iš visų 30-ties 
LF gyvavimo metų! Žinoma, kad 
daug lėšų privačiai ir organizuo
tai keliauja į vargstančią Lietuvą. 
Jos neišgelbės naujų LF milijo
nų skyrimas ten dabar išplitus 
netvarkei, korupcijai, nomen
klatūrinei santvarkai. Išeivija 
turi daugiau dėmesio skirti savo 
uždavinių vykdymui, nes sąmo
ninga ir veikli išeivija dar ilgai 
bus reikalinga ir pačiai Lietuvai.

Bronius Juodelis

lutės” teatro vicepirm. E. Šu- 
laičio, nes šis teatras ir surengė 
šią vakaronę. Pradžioje viešnia 
iš Vilniaus atskleidė savo kūry
binį kelią, vedusį ją per vaidybą 
pirmuose lietuvių kino filmuose 
ir įvairiose teatrų scenose, dau
gumoje Akademiniame dramos 
teatre Vilniuje.

Po to ji padeklamavo poetės 
Janinos Degutytės poezijos, nes 
šią poetę ji geriausiai išstudija
vusi. Su Degutytės kūryba ji yra 
apvažinėjusi beveik visą Lietu
vą, atmintinai išmokusi daug jos 
eilėraščių. Si programos dalis 
publikai labiausiai patiko.

Aštuntasis Mokslo ir Kūrylnrs 
simpoziumas vyks š. m. lapkričio 
24-28 dienomis Chicagoje. Visus 
JAV, Kanados ir kitų kraštų lie
tuvius mokslininkus, pageidau
jančius simpoziume skaityti moksli
nius pranešimus, kviečiame ne
delsiant kreiptis į simpoziumo 
mokslinės programos komitetą. 
Galima rašyti komiteto pirmi
ninkui, l>et geriausiai kreiptis 
tiesiai į savos srities sekcijos 
vedėją. Moksliniai pranešimai 
sekcijose bus 15-20 min. ilgio ir

Po to buvo valandos laiko fil
mas — B. Sruogos dramos “Pa
vasario giesmė” videoįrašas. Fil
mas, kurįą režisavo aktorės ve
lionis vyras Balys Bratkauskas, 
padarytas 1976 m., pagrindinę 
rolę vaidinant akt. Leonavičiū
tei. Šį filmą stebėjo ir Balio Sruo
gos dukra Dalia, kuri pati yra 
teatro žinovė.

Programos pabaigoje akt. Leo
navičiūtė atsakinėjo publikos 
klausimus, o kiek vėliau, jau prie 
kavutės ji asmeniškai turėjo pro
gos pabendrauti su vakaronės 
dalyviais.

Edvardas Sulaitis

VIII MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS

bus skaitomi lietuvių kall>a.
Štai mokslinės programos ko

miteto narių pavardės ir adresai:
Komiteto pirmininkas — Kęs

tutis Keblys, 15225 Seven Pines, 
Baton Rouge, LA 70817. Tel. 
.504 751-1252.

Technologijos mokslų sekcija
— Almis Kuolas, 28864 Crest- 
ridge Rd., Rancho Palos Verdes. 
CA 90274.

Griežtieji mokslai (biologija, 
biochemija, chemija, chemijos 
technologija, fizika, matematika)
— Donatas Šatas, 99 Shenan- 
doah Rd., Warwick, RI 02886.

Architektūros ir dailėtyros 
sekcija — Algimantas Bublys, 
5190 Long Meadow, Bl<xnnfi\ld 
Mills, MI 48013.

Medicinos ir odontologijos 
sekcija — Arvydas Vanagu n as, 
237 So. Grove, Oak Park, 1L 
60307.

Socialinių mokslų sekcija 
(ekonomika, psichologija, socio
logija, teisė) — Aldona Gaš
kienė, 2718 Bermuda Dunes, 
Missonri City, TX 77459.

Istorijos sekcija (istorija, poli
tiniai mokslai) — Leonas Sal>a- 
liūnas, 6593 FlemingCreek Rd.,

Lietuvių Fondo pradininkas ir garbės komiteto pirmininkas 
dr. Antanas Razma 30-ajame metiniame LF narių suvažiavi- 
me skaito pranešimą apie Lietuvai skirto milijono dolerių 
išmokėjimus. Jono Tamulaičio nuotr.

jį .Stasys Baraą, naujasis Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas, 
LF narių 30-ajame suvažiavime pabrėžė naujų narių verba-
vimo svarbumą. Jono Tamulaičio nuotr.

PADEKIME LIETUVOS ATEITININKAMS
Taip, kaip ir pereitais metais. 

Jaunųjų Ateitininkų Sąjungos 
centro valdyba pažadėjo Lietu
vos JAS stovykloms padėti su
rinkti reikalingų reikmenų sto
vykloms bei jose vadovauti. Pa
tirtis pereitą vasarą parodė, kad 
tikrai nepaparastai sunku Lietu-

Knygos, knygelės, 
koks jūsų kelias
(atkelta iš 3 psl.)

l>eveik neįmanoma. Autorius 
turi parašyti, savo lėšomis išleisti 
ir paskui dalyti savo draugams, 
pažįstamiems. Kartą vienas rašy
tojas sporto mėgėjui padovanojo 
savo parašytą knygą. Po poros 
mėnesių jis knygą rado toje 
pačioje vietoje, kur ją paliko. 
Niekas net nebuvo atskleidęs.
Todėl ir liūdi lietuviškas spaus

dintas žodis, pamirštas, panie
kintas, iškeistas į materialinius 
blizgučius.

Problema opi ir skaudi, reikia 
ja susirūpinti, bet kaip? Reikia 
prašyti Lietuvių Bendruome
nės, pačios didžiausios organiza
cijos, kad ji ieškotų būdų page
rinti lietuviškos knygos būklei. 
Gal reikėtų suorganizuoti spe
cialią tarybą, kuri propaguotų 
knygas, ieškotų, mecenatų jas 
leistų, rūpintųsi kuo plačiau 
paskleisti.

Ann Arlx>r, MI 48105.
Literatūros mokslų sekcija (et

nografija, kallx>tyra, literatūra)
— Violeta Kelertienė, 5415 N. 
Sheridan No. 190, Chicago, 1L 
60640.

Muzikologijos sekcija— Emi
lija Sakadolskienė, 9509 Ocla 
St., Silver Spring, M D 20901.

Filosofijos ir teologijos sekcija
— Aldona Zailskaitė, 11000 So. 
Kilpatrick, Oak Lawn, IL 60453.

VIII Mokslo ir Kūrybos 
simpoziumo programos komitetas 

voje suruošti stovyklas, nes lėšų 
ir reikmenų labai trūksta. Tad 
šiais metais nutarėme praplėsti 
savo vajų, kad kuo gausiau 
galėtumėm padėti savo jauniau
siems idėjos broliams ir sese
rims.

Daug šaunių moterų sutiko 
įvairiose vietovėse koordinuoti 
vajų.

Detroite jau nuo sausio pra
sidėjo darbas, Nijolei Lipšienei 
ir Birutei Bublienei koordinuo
jant. Pirma siunta reikmenų į 
Lietuvą ateitininkų stovykloms 
buvo išsiųsta vasario 28 <1. Aukas 
toliau galima siųsti: JAS CV. 
5190 Longmeadovv. Bloomfirld 
Mills, MI 48304.

Clevelande vajų koordinuoja 
Vita Aukštuolienė. Jos adresas: 
1068 Cranbr<x>k Dr.. Highland 
Hts., OH 44143. Telef. 216 449- 
.3499.

(Kalifornijoje į talką atėjo Dan
guolė Kuolienė. Ji mielai sutiko 
visus reikmenis surinkti, supa
kuoti ir išsiųsti į Lietuvą. Jos 
adresas: 28864 Crestridge. Ran
cho Palos Verdes. CA 90274. 
Telef. 310 .544-0170

Kanadoje vajų k(x»rdinuoti su
tiko dr. Ona Gustainienė, 179 
Cassandra Blvd.. Don Mills. 
Ont. Telef. 416 445-4521.

Chicagoj vajų vykdo ateitiniir- 
kų sendraugių valdyba. Kreiptis 
telefonu 708 301-8001.

Ateitininkų stovyklos praside
da birželio 19 d. ir tęsis iki 
rugpjūčio mėn. galo.

Viena pagallx>s siunta jau iš
siųsta. !x-t dar reikia daugiau 
greitos pagallx>s. kad laiku pa
siektų stovyklautojus. Šią vasarą 
vvksta net šešios stos v klos Bal
čiūnuose, sąskrydžiai Šiauliuo
se, Kaune. Marijampolėje. Že
maičių Kalvarijoje. Telšiuose, 
Klaipėdoje ir Mažeikiuose. Kiek
vienoje stovykloje tikimasi pri
imti lx*nt 150 stovyklautojų.

Birutė Bublienė

IŠ VISUR
I______________ ___—--

— Kretingos pranciškonų 
gimnazijos 60 metų jubiliejus 
švenčiamas Kretingoje birželio 
19-20 dienomis. Bus iškilmingos 
padėkos pamaldos Kretingos 
bažnyčioje ir akademija su meni
ne dalimi gimnazijos patalpose. 
Minėjimo komitetui vadovauja 
Pranciškonų provinciolas Lietu
voje tėvas Astijus, techninius 
minėjimo reikalus tvarko gimna
zijos vicedirektorius A. Slušnys. 
Tikimasi, kad į Kretingą tomis 
dienomis iš viso pasaulio suva
žiuos buvę mokytojai ir moki
niai. Jubiliejaus organizatoriai 
pageidauja, kad svečiai iš užsie
nio iš anksto praneštų apie daly
vavimą šiuo adresu: A. Slušnys. 
Pranciškonų gimnazija, Pabrė
žos 4. Kretinga 5700. Lithuania.

— Prel. Juliaus Maciejausko, 
Los Angeles Sv. Kazimiero para
pijos įkūrėjo, įnirusio prieš 47 
metus, palaikai gegužės 20 d. 
bus išvesti į Lietuvą perlaidoji
mui Švėkšnos parapijos bažny
čios rūsy je. Šią bažnyčią, būda
mas Švėkšnos klebonu, prieš 90 
metųjispats pastatė. Prel. Jonas 
Kučingis. Maciejausko įpėdinis 
Los Angeles Sv. Kazimiero para
pijoje, tvarko teisinius ir techni
nius perkėl imu reikalus. D>s An
geles lietuviai pirmojo klebono 
palaikus gegužės 16 d. iškilmin
gai išly dės iš S v. KaziiiiFėro 
bažnyčios. Kartu su prelato Ma
ciejausko palaikais į Lietuvą 
skrenda ir prel. J. Kučingis. Per
laidojimo apeigos Švėkšnoje 
įvyks gegužės 26 d. Dalyvaus 
kardinolas Vincentas Sladke
vičius irtrvs I aetiivos vyskupai.

— (Uitos Dadutartaitės, Šiau
lių dramos teatro aktorės. 20 
me tų teatrinio darbo sukaktis 
buvo paminėta Šiaulių dramos 
teatre balandžio 19 d. Sukaktu
vininke atliko pagrindinį vaid
menį J Cromvvell vieno veiksmo 
pjesėje Premjera . pateikė iš
traukas iš kitų spektaklių, dekla
mavo poetų Bernardo Brazdžio
nio ir Jono Strielkūno eilėraš
čius. Minėjime dalyvavo aktorės 
literatūros Bičiuliai ir teatralai.

— Rašytojas Kazys Saja su 
žmona Gražina. l»rą mėnesių 
praleidę Pietinėje Kalifornijoje, 
balandžio 20 išvy ko į Lietuvą. 
Saja — dantelio komedijų auto
rius. žmona — dailiosios lite
ratūros vertėja iš vokiečių ir šve
dų kalbų.

— Ieško giminių. gyvenančių 
JAV. Vitas ir Eugenija Kullx)kai., 
gy venantys Lietuvoje, ieško sa
vo giminių, įgyvenančių JAV: Vi
to motinos, pavarde Zuransky; 
Eugenijos dėdės Jurgio Kveda
rą vičiaus arBa jo palikuonių; gi
minių. pavarde Jenoškaitis. Jie 
patys arba žinantieji apie čia mi
nimus asmenis prašomi rašyti: 
Vitas ir Eugenija Kulbokai, Jun
gėnų paštas. Trakiškių kaimas, 
Marijampolės rajonas, Lithua
nia. (sic.)

— “Eglutė” — laikraštėlis vai
kams, įsteigtas poeto Bernardo 
Brazdžionio ir prel. Pranciškaus 
Juro 1950 m. pradžioje. Taigi 
"Eglutei jan 43 metai. Dabar ją 
leidžia JAV LB Švietimo Taryba. 
Redaguoja Nijolė Nausėdienė, 
administruoja Danguolė Sadū- 
naitė, Putname, CT. Per metus 
išeina 10 numerių. Kaina me
tams — I5dol. Paruošia spaudai 
— Kovas Publishing, Cicero, 

II L. Spausdina Draugo" spaus
tuvė Chicagoje.



Todėl ir basas

Pasveikinkite savo draugus ir artimuosius gimtadienio ar 
jubiliejaus proga Darbininko laikraštyje.

Pokario metais kaime vyksta 
susirinkimas dėl pyliavų mokes
čių. Iš apskrities atvažiavęs in
struktorius aiškina, kad dabar 
grūdų reikės duoti valstybei tiek 
ir tiek, mėsos — tiek ir tiek, 
kiaušinių — tiek ir tiek... Vienas 
žmogus priekinėje eilėje neiš
kentęs ir sako lyg pats sau:

— \*a ir spaudžia...
Instruktorius nugirdo — — 

tuoj:
— Kas spaudžia?
Žmogus, norėdamas išsisukti, 

kad neapkaltintų priešiškumu 
tarybų valdžiai, sako:

— Batas spaudžia.
— Tai kad tu basas!
— Todėl ir basas, kad spaudžia.

Seniausia profesija

Susiginčija juristas, medikas, 
architektas ir marksistas: kieno 
profesija seniausia? Juristas 
sako:

— Mano. Kai Dievas išvarė

Adomą ir Ievą iš rojaus -— buvo 
priimtas pirmasis teismo nuo
sprendis.

Medikas sako:
— Seniausia — mano, nes kai 

Dievas tvėrė Ievą, išėmė Adomo 
šonkaulį. Tai buvo pirmoji ope
racija.

Architektas:
— Bet prieš tai, kai Dievas 

tvėrė pasaulį, iš chaoso padarė 
nuostabiausias formas.

Marksistas:
— O kas padarė chaosą?!

Raudoni kačiukai

Viename Rusijos kolchoze 
katė atsivedė raudonus kačiu
kus. Kolchozo pirmininkas, 
pastebėjęs tokį nepaprastą reiš
kinį, skubiai apie tai pranešė Sta
linui. Tas be galo apsidžiaugė ir 
liepė kitos dienos "Pravdos” ve
damąjį skirti šiam įvykiui 
pažymėti, pabrėžiant, kad parti
jos idėjų jėga veikia net ir gyvu
lius.

Kur jūsų nėra

Atėjo moteriškė į miliciją ir 
sako:

— Kur čia rasti jūsų viršinin
ką?

— Na, ko norėjai, močiut? — 
sako milicininkas. — Aš pats 
būsiu viršininkas...

— A, tai va norėjau į Ameriką 
išvažiuoti.

Viršininkas ir sako:
— Ai, močiut, ten gerai, kur 

mūsų nėra.
— Ot ot, aš ten ir noriu, kur 

jūsų nėra.

Valdžia tikrina gyvūnus

Skuba vėžlys pamiške. Susi
tinka lapę. Ta klausia:

— Vėžly, kur taip skubi?
— Argi negirdėjai — valdžia 

tikrina miško gyvūnus, kaip tur
tingai jie gyvena. O juk aš turiu 
namą, ir vėžlienė turi namą, ir 
vėžliukai po namiuką — bus 
mums blogai.

Lapė pagalvojo — ir ta ėmė 
bėgti. Susitinka vilką.

— Kur bėgi, lape?
— Žinai, miške tikrina, kaip 

gyvena žvėrys. O juk aš turiu 
kailinius ir lapinas turi kailinius, 
ir lapiukai — po kailinius.

Nereikia persėdimy. Kainos žemos.
PRANEŠIMAS

RYGA!
— Bet praėjo dešimti dienų 

— kačiukai pabalo. Nusigandęs 
pirmininkas skambina Stalinui:

— Drauge Stalinai, tie kačiu
kai, kur gimė raudoni, pabalo...

— Kaip čia išėjo, kad taip at
sitiko? — susiraukęs klausia Sta
linas.

— Nežinau. Pastebėjau vien 
tai, kad kačiukai pabalo tada, kai 
praregėjo.

Vilkas pagalvojo — ir tas ėmė 
bėgti. Susitinka beždžionę.

— Kur bėgi, vilke?
— Ogi žinai, miške valdžia tik

rina, kaip mes gyvenam. O aš 
kasdien valgau mėsą, ir vilkienė 
ją valgo, ir vilkiukai — reikia 
bėgti.

Beždžionė pagalvojo — sako:
— Aš nebėgsiu: mano užpaka

lis plikas, ir vyro plikas ir vaikų 
pliki.

American Trans Air 
patogiausias kelias į 
Rygą ir Baltijos 
valstybes.
Jau dabar planuokite 
savo atostogas ir biznio 
keliones. Latvija — 
vartai į Baltijos kraštus! 
Taip pat galite padaryti 
rezervacijas savo 
draugams ir giminėms, 
kurie nori jus aplankyti.

Nuo:

$380
*kelionė į vieną pusę 

perkant ten ir atgal

Niekas negali duoti 
geresnio pasiūlymo. 
Žema kaina. Lengva 
išsiaiškinti; lengva

Patyrimas
American Trans Air 
turi didelę patirtį, nes 
per 20 mėty aptarnavo 
milijonus keleiviy, 
skrendančiy į visus 
pasaulio kraštus. Mes 
puikiai suprantame, ko 
tikisi keleivis iš
tarptautinės oro linijos.

Pradedant š.m. birželio 2 
d., kelionės į Rygą ir 
Baltijos kraštus bus 
patogesnės ir pigesnės. 
American Trans Air - 
vienintelė tiesioginė oro 
linija iš JAV-biu į Baltijos 
kraštus.

šventė
Nepamirškite į 
planus įtraukt 
kur įvyks 
Dainy šventė!

DainŲ

vasaros
Rygos,

IŠVYKSTAME KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR ŠEŠTADIENĮ IŠ NEW YORK.

AMERICAN TRANS AIR
Bilietus būtina įsigyti iki š.m. gegužės 15 d. 

Skambinkite ŠIANDIEN ir užsitikrinkite kelionės datas.
1-800-382-5892

Arba kreipkitės į savo kelioniią agentą.
Kelionė vieną pusę perkant ten ir atgal. Bilietai galioja nuo birželio 1 d. ir juos reikia įsigyti mažiausiai 21 dieną prieš 
išskrendant. Lėktuvai kursuoja tik savaitės dienomis, ne savaitgaliais. $16 išvykimo mokestis, muito ir imigracijos 
mokesčiai į kainą neįskaityti. Taip pat, bilietą perkant, reikia sumokėti $10 apsaugai, $3 patarnavimams, $1.45 
agrikultūrai.

ECONOMY AIRFARES JO VILNIUS 
(April & May)'

NYC - Vilnius - NYC $675 for 2 weeks
$735 for 45 days

NYC - Riga (one way) $420

FREGATA TRAVEL
___ Jt 250 West 57th Street, 1211 

New York’ NY 10107 
Tel.: (212) 541-5707
Ask for Chris Dobrzynski

Rugpjūčio 31 d. - rugsėjo 15 d. 
organizuojama piligriminė kelionėj Lietuvą Popiežiaus Jono 
Pauliaus II lankymosi Lietuvoje proga.

Ekskursiją organizuoja:

Kun. J. Rikteraitis
Saint Andrew Church
396 Church Street
P.O. BOX 515
Nevv Britain, CT 06050
Tel.: 203 224-0341

Kun. A. Contons
St. Peter’s Church 
50 Orton - Marotta Way 
So. Boston, MA 02127 
Tel.: 617 268-0353

Visų piligrimų pavardės bus surašytos 10 pėdų kryžiuje, 
atvežtame iš JAV ir įtvirtintame Kryžių Kalne, prie Šiaulių.

Po piligriminės kelionės išvykstama į atostoginę ke
lionę -dvi paros cruise laivu Helsinkis-Stockholmas ir atgal, 
ir dvi paros puikiame Stockholmo viešbutyje.

Bendra kaina, įskaitant maistą,yra $2549. Kambarys 
vienam - priedas $299. Depozitas $300 turi būti įneštas iki 
balandžio 30,1993, dėl limituoto lėktuvo bilietų skaičiaus.

Kelionės reikalus tvarko: 
ALGIS MITKUS 
BALT1C TOURS 

77 Oak St., Suite 4 
Newtown, MA 02164

Tel.: 617 965-8080, FAX 617 332-7781 
----------------------------------------------------------------

() |dedu savo $300 depozitg.

Mano kambario draugas bus.................................................

() Aš norėčiau kambario vienam ($299)
v- - - _ *

() Prašau suorganizuoti skrydį iki JFK iš (miestas)...................

Mano vardas..................................Telefonas......................... $

Adresas........................................?..........................................
i

City,........................................... State............ ZJP..............,....r'



ST. PETERSBURG, FL

Putino minėjimas
Kadaise, prieš 31 metus, St. 

Petersburgo Lietuvių klubo su
manytojai, galbūt net ir nepagal
vojo, kad ateityje šis jų jkurtas 
Įdubas bus toks populiarus ir 
apie jį suksis visas apylinkės lie
tuvių visuomeninis bei kultūri
nis gyvenimas. Čia randa prie
glaudą visos organizacijos, čia 
sekmadieniais žmonės renkasi 
pabendrauti prie pietų stalo, čia 
vyksta minėjimai, koncertai. 
Prie šio klubo yra prisiglaudusi 
biblioteka, choras, tautinių šo
kių grupės ir kultūrinių popiečių 
būrelis. Sis pastarasis ruošia pa
skaitas, knygų pristatymus, 
minėjimus.

Šiemet kovo 10 d. būrelis klu
bo salėje suruošė poeto V. My
kolaičio-Putino 100 metų gimi
mo sukakties minėjimą, j kurį at
silankė apie 150 dalyvių. Minėji
mą pradėjo būrelio pirm. D. De
gėsy s, pabrėždamas, kad, nors 
poetas yra miręs, bet jo kūryba 
yra gyva, ir pasidžiaugdamas, 
jog turime prelegentą, žinomą 
literatūros kritiką, Ohio valsty
binio universiteto profesorių dr. 
Rimvydą Šilbajorį.

Tada Al. Vaškelis savo trum
pame žodyje pabrėžęs, jog jis 
nežinąs kito asmens, kuris į Pu
tino kūrybą galėtų pažvelgti ge
riau 20-ojo amžiaus interpretaci

Susitikimas Putname. Iš k.: Emilija Pūtvytė, vs. Stefa Suba- 
tienė, Marija Lušienė. Česlovo Kiliulio nuotr.

ATEITININKAI ATSIKURIA BOSTONE

Kovo 18 d. susirinko grupė 
moksleivių Bostono Piliečių klu
be atkurti ateitininkų kuopos. 
Pravedė susirinkimą Mirga Gir- 
niuvienė, o jai padėjo Vytas 
Sužiedėlis. Dalyvavo Moacir ir 
Varpas de Sa Pereira, Dailė Aukšti
kalnytė ir Dainora Kupčinskaitė.

Susirinkimą pradėjome mal
da. Aptarėme tris pagrindines 

T temas. Pirmiausia visi papasako
jo, kodėl ateitininkai jiems rūpi. 
Paskui diskusijų tema buvo žmo
gus ir jo santykis su gamta. 
Kalbėjome apie balansą tarp

Prieš 5-rius metus, gegužės 11 d., mirė 
mano mylimas vyras ir tėvas

ANTANAS REVENTAS
Jo šviesiam atminimui Apreiškimo pa

rapijos bažnyčioje Brooklyne bus auko
jamos šv. mišios gegužės 15 d. 11 vai.

Nuolankiai prašome gimines, draugus 
ir pažįstamus prisiminti a.a. Antaną ir 
pasimelsti už jo sielą.

B. Reventienė ir šeima

jos metodu, kaip šios dienos pre
legentas — prof. dr. R. Šilbajo- 

{ris, pakvietė profesorių prie pul
to. ,

Profesorius, pradėdamas Pu
tino kūrybos apžvalgą, pažymė
jo, jog, ieškodamas modernaus 
metodo prieiti prie Mykolaičio- 
Putino kūrybos, radęs tik vieną 
žodį — sielvartas. Poetui visągy- 
venimą skaudėjo — skaudėjo 
žmogus, skaudėjo Dievas, 
skaudėjo tiesa, skaudėjo melas, 
skaudėjo meilė, ir iš to skausmo 
kilo jo poezijos ir prozos kūryba. 
Viena svarbiausių Putino kūry
bos ir mąstymo minčių yra: iš 
šalies ir iš viršaus nustatyta pa
saulio ir dvasios harmonija iš tie
sų žeidžia ir iškreipia individo 
sielą, naikindama to individo vi
dinę laisvę. Tai esą labiausiai iš
ryškėję jo 1924 m. parašytame 
eilėraščių cicle “Pergalė”.

Prelegentas nagrinėjo Putino 
kūrybą, savo teiginius paryškin
damas ištraukomis iš jo eilėraš
čių, taip įdomiai, jog klausytojai 
net nepastebėjo, kaip pasibaigė 
paskaitos laikas, ir jie jam at
sidėkojo gausiais plojimais.

Meninei programos daliai va
dovavo ir ją paruošė Dalila Mac- 
kialienė, kuri pirmiausia pa
skaitė Putino eilėraštį “Vai 
eičiau”, išspausdintą “Šaltinyje” 
1911 m. Tada Mackialienės pa- 

gamtos ir technologijos, gamtos 
vaidmenį žmonijos gyvenime 
šiandien, ar žmogus yra tikrai 
toks žvėris, kaip kartais lite
ratūroje aprašoma, ir panašiai.

Pagaliau buvo svarstoma, kaip 
toliau tęsime veiklą ar galime pa
siskelbti tikra kuopa ir kokie 
užsiėmimai mus domina. Susi
rinkimas užbaigtas malda.Tokia 
moksleivių ateitininkų veiklos 
pradžia Bostone. Visi norintys 
dalyvauti kviečiami.

Dainora Kupčinskaitė 

ruoštą ištrauką iš Putino 5 v. dra
mos “Valdovas” skaitė A. Bau- 
kienė, A. Kovera, D. Mažei
kienė, V. Mažeika, P. Petraitis 
ir A. Ulbinas. Pabaigai dar 3 Pu
tino eilėraščius paskaitė Mackia- 
lienė. Meninė programa buvo 
įdomi ir gerai perduota klausyto
jams.

Sis minėjimas tai buvo tikrai 
graži popiečio kultūrinė atgaiva.

Sceną papuošė ir Mykolaičio- 
Putino portretą nupiešė mūsų 
darbštusis Vytautas Gružas. Pa
baigoje buvo kavutė.

St. Všk.

Tarptautinis festivalis vyko 
kovo 12-14 dienomis. Tai buvo 
18-tas toks festivalis. Jį surengė 
SPIFFS organizacija, dalyvavo 
52 tautybės. Festivalis vyko Sun 
Dome stadione. Tomis dienomis 
didelė audra praūžė per Floridos 
vidurį, tai ji daug ką sulaikė na
muose.

Lietuvių paviljonas buvo pa
togioje vietoje, patalpų vidury
je, netoli įėjimo. Jis buvo suskir
stytas į tris dalis. Meno ir rank
darbių dalyje, kurią paruošė M. 
Andrejauskienė, buvo išdėstyti 
rankdarbiai, gintaro kūriniai ir 
paveikslai. Čia pat juostų audi
mą demonstravo Jasaitienė, Lu- 
binienė ir Roberston. Antroje 
dalyje buvo parduodamas mais
tas ir gėrimai. Čia siūlė žagarė- 
lius, balandėlius, kugelį.

Programą atliko tautinių šokių 
grupės “Audra”, vadovaujama 
K. Gaižauskienės, ir “Banga”, 
vadovaujama D. Gečienės.

BOSTONO SKAUTININKAI PUTNAME
Lietuvių Skautų Fondo šalpos 

skyrius, kurį tvarko Danutė Ka- 
zakaitienė, aplankė Matulaičio 
namuose gyvenančias skautinin- 
kes: Eleną Abelkienę, Emiliją 
Putvytę ir visą būrį pažįstamų. 
Lyg šviesos spindulėlis trumpai, 
bet šiltai sužėrėjo šis apsilanky
mas slaugos namuose.

Skautiškas vizitas — tai malo
ni staigmena. Lankomieji šypso
si ir kiekvienas norėjo kuo dau
giau pasakyti, išsikalbėti, pasida
linti savo džiaugsmais ir vargais. 
Per šią trumpą valandėlę suartė

VYTIS TRAVEL 
2129 Knapp St. 

Brooklyn, NY 11229 
Tel. 718 769-3300; 1-800-952-0119 
FAX 718 769-3302; Telex 216-282

f ATGIMUSIOS 
^LIETUVOS DAINOSJ

Jūs galite namuose klausytis 
gražiausių Lietuvos estradinių 

dainų, jei įsigysite trijų 
kasečių komplektą 

(po 90 minučių kiekviena) 
tik už 17 dol.

(Persiuntimui pridėti 2 dol.) 
Dėl užsakymų skambinti 

Darbininko administracijai 
9 vai. - 4 vai. p. p.
tel. 718 827-1351

arba rašyti:
Darbininkas (administr.) 

341 Highland BĮvd. 
Brooklyn, NY 11207

DEXTERPARK fčį? 

PHARMACY
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE

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

WE DELFVER
k Tel.: 296 • 4130 J 

Klubo pirmininkas A. Gudo
ms savo pranešime pastebėjo, 
kad nors ir nėra iš renginio nuo
stolio, bet reiktų atsisakyti toli
mesnio dalyvavimo festivalyje, 
nes, kainoms kylant, gautas pel
nas nepateisina įdėto darbo.

“Saulės” mokykla vasario 12 
d. paminėjo savo 15 metų su
kaktį. Dalyvavo 270 žmonių. In- 
vokaciją sukalbėjo Tėv. Stepo
nas Ropolas, OFM. J. Gerdvi- 
lienė, sveikindama mokyklą, 
įteikė Lietuvių Fondo skirtą 
$1000 čekį mokyklos paramai. 
M. Remienė, Lietuvių Fondo 
pelno skirstymo komisijos pirmi
ninkė, sveikino mokyklos dar
buotojus ir linkėjo dar ilgai mo
kyti jaunąją kartą tėvų kalbos. 
Mokyklos vedėja Aurelija Ro- 
bertson savo kalboje papasakojo 
mokyklos istoriją ir atliktus dar
bus.

Meninę dalį atliko patys moki
niai. Buvo deklamacijos, dainos 
ir šokiai.

Dail. Marijos Tūbelytės- 
Kuhlmanienės darbų paroda su
rengta balandžio 2-4 dienomis 
Lietuvių klube. Parodos atidary
mas ir susipažinimas su dailinin
ke buvo balandžio 2 d. Parodą 
globojo Amerikos Liet. Tautinės 
Sąjungos St. Petersburgo sky
rius.

Lietuvių klubo choro ilgame
tis dirigentas Petras Armonas ga
lutinai išėjo į pensiją. Dabar cho
rui vadovauti sutiko muzikas 
Aloyzas Jurgutis. Kovo 2 d. vi
suotiniame susirinkime choras 

jome, pasidarėme lyg viena šei
ma. Žmogaus širdžiai reikia švel
numo ir artimo meilės. Per nuo
latinį skubėjimą, darbus, įvai
rius įsipareigojimus išblėsta 
idealai ir su kasdienybe susimai
šo pačios geriausios idėjos.

Jei kiekvienas skautiškas narys 
gavėnios metu padarytų ką nors 
gero kitam, pasaulyje gėrio ki
birkštėlė tikrai neužgestų, o Kris
taus prisikėlimo šventė būtų 
daug šviesesnė.

S. S.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, atsiun

tę metinę prenumerata, prisidėję 
aukomis laikraščiui stiprinti ir atsi
lyginę už įvairius patarnavimus ar 
metinį kalendorių:

Po 30 dol.: F. Liktorius, Ft. 
Lauderdale, FL; Roma Kallard, New 
York City, NY; J. lugauskas, VVood
haven, NY.

Po 25 dol.: Ona lanys, Or- 
mond Beach, FL; Jadvyga Vasylio- 
nis, Dunellen, NJ.

Po 20 dol.: Gintarė Ivaškienė, 
Monroe, CT; Sigita Ramanauskas, 
Daytona Beach, FL J. K. Laskaus- 
kas, Baltimore, MD; V. Leveckis, 
Canton, MA; K. Bugenis, Blairs- 
town, NJ; Clementine Lai tusi s, 
Union, NJ; Irena Lapurka, Massa- 
pequa, NY; Genovaitė Meiliūnienė, 
New York, NY; A. Jankauskas, 
VVoodhaven, NY; V. Misevičius, 
Hellertovvn, PA; Snieguolė Jurskyte, 
Philadelphia, PA.

Po 15 dol.: Norma Šnipas, 
Medfieki, MA; K. Vainius, Maspeth,

St. Petersburge, FL, Lietuvių klubo salėje vasario 23 d. su
vaidinę scenos vaizdelį “Balsų patikrinimas”, iš k.: M. Ginei- 
tienė, A. Ulbinas, St. Vaškys ir S. Vaškienė.

atsisveikino su savo buvusiu diri
gentu, susipažino su naujuoju ir 
VI. Gedminą išrinko nauju choro 
pirmininku. Repeticijos būna 
kiekvieną pirmadienį 3 v. po
piet. Kviečiami į chorą įsijungti 
ir naujai čia atsikėlę dainos 
mėgėjai.

AL To skyriaus susirinkimas 
įvyko kovo 18 d. Florida Power 
Corp. patalpose. Išklausyta val

BUKIME LIETUVOJ SU ŠVENTUOJU TĖVU |
NY - NJ parapijos organizuoja kelionę į Lietuvą rugpjūčio 30 
d. - rugsėjo 14 d. ir kviečia visuomenę jungtis j šią kelionę: 
Apreiškimo - Brooklyne, NY, Our Lady of Sorrovvs - Kearny, NJ, 
ir Atsimainymo - Maspeth, NY.

__ Pilna kaina - $1,940
I kainą įsiskaito:

□ Skrydžiai iš New Yorko
(iš kitų miestų pridėtinis mokestis);

□ Viešbučiai visuose miestuose;
□ Trys valgiai kas dieną;
□ Kelionės pagal Popiežiaus kelionės programą;
□ Anglų ir lietuvių kalba vadovai;
□ Įdomių vietų lankymas;
□ Įėjimo mokesčiai;
□ Bagažų nešiojimas.

Kelionė rengiama ne tik pasveikinti Šv. Tėvą, bet ir 
pamatyti Lietuvą.

Vieta garantuojama gavus $100 mokestį už asmenį.
Mokestį siųsti į minėtų parapijų klebonijas arba 

agentūrai Vytis.

ii
2$

Pigiausios kainos vasaros metu skrydžiams 
į Lietuvą iš įvairiu JA V miestų.

NY; R. Pundzevičius, Bamesville, 
PA.

Po 13 dol.: A. Bitėnas, Eliza- 
beth, NJ.

Po 10 dol.: D. Baškys, Garde- 
na, C A’ F. Narbutas, Ellington, CT; 
V. Raskevičius, No. Haven, CT; Jūra
tė Vaitkus, Rocky Hill, CT; K. Jur
kevičius, VVethersfield, CT; V. Kvet
kus, Invemess, FL; L Sinus, Spring 
Hill, FL; K. Beiga, Chicago, IL; A. 
Pauzuolis, Chicago, IL; Dr.V. Vait
kus, Cotuit, MA K. Šidlauskas, So. 
Boston, MA; Antoinette Grajaus
kas, Cliffside Park, NJ; L Ziausys, 
Amsterdam, NY; K. Mitinąs, Fre- 
montCenter, NY; Eleonora S. Pugh, 
Long Beach, NY; Emilijajurgelienė, 
Ridgewood, NY.

Po 8 dol.: R. Adomaitis, New 
York, NY.

Po 7 dol.: J. A. Andrejauskas, 
Cleveland, OH.

Po 5 dol.: B. Papsys, Los An
geles, CA; P. Spakauskas, East Hart
ford, CT; F. Bociunas, Sunny Hills, 

dybos ir kontrolės komisijos pra
nešimų ir dr. Kazio Šidlausko 
paskaitos apie dabartinę Lietu
vos konstituciją. Ta pati valdyba 
palikta kitam terminui: A. Šūkis, 
A. Jonaitis, R. Plepienė, P. An- 
drejauskas, O. Zabukienė ir A. 
Šukienė, Kontrolės komisija: 
kun. J. Gasiūnas, A. Plepys ir 
Br. Zabukas.

L.Ž.B.

S g

i

FL; Liuda Sprindžiūnas, St. Peters- 
burg Beach, FU’ B. Galinaitis, VVest- 
minster, MD; Liucia Alinskas, 
Clifton, NJ; Lili Moleris, Freehold, 
NJ; V. Raugas, Hazlet, NJ; P. VVaskes, 
Brooklyn, NY; A. Vasiliauskas, Great 
Neck, NY; R. Remeza, Ozone Park, 
NY; Gražina Bartkus, Richmond 
Hill, NY; K. Dvorak, Richmond Hill, 
NY; Bronė Januškevičius, Valley 
Cottage, NY; J. Budraitis, VVood
haven, NY; A Butas, VVoodhaven, 
NY; Teresė Jake lai ti s, VVoodhaven, 
NY; V. VViliamas, Springfield, PA I- 
Prikockis, VVarrington, PA

Kiekviena auka yra didelė pa
galba Darbininkui. Laikraščio atei
tis priklauso nuo aukotojų dosnu
mo. Vien iš prenumeratos nebūtų 
galima išsilaikyti.

Už kiekvieną auką 
nuoširdžiai dėkojame.

Darbininko Administracija
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Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, gavo laišką iš National 
Ethnic Coalition of Organiza- 
tions direktorių tarybos, kuri 
pranešė, kad jam paskirtas 1993 
metų Ellis Island Garbės meda
lis. Jis bus įteiktas per iškilmes 
Ellis Island saloje gegužės 16 d. 
Tai yra medalis, skiriamas JAV 
etninių grupių asmenims, ypač 
nusipelniusiems humanitarinėje 
ir kultūrinėje veikloje. Medaliai 
paskirti ir kitų etninių grupių 
veikėjams.

Kun. Stasio Railos kunigystės 
60 metų jubiliejus iškilmingai 
paminėtas balandžio 25 d., sek
madienį. Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje buvo iškilmingos pa
maldos, kuriose dalyvavo gražus 
apylinkės kunigų būrys, pamok
slą pasakė tėv. Leonardas An- 
driekus, OFM. Po pamaldų vai
šės įvyko tos parapijos mokyklos 
salėje. Dalyvavo per 120 žmo
nių. Dalyvavo ir Lietuvos amba
sadorius prie Jungtinių Tautų 
Anicetas Simutis su žmona. Pa
sakyta sveikinimo kalbų, įteikta 
dovanų. Vaišių metu pravesta ir 
Lietuvių Religinės Šalpos loteri
ja. Platesnis jubiliejaus aprašy
mas su nuotraukomis kitame 
“Darbininko numeryje.

Gegužinės pamaldos .Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje per 
gegužės mėnesį bus kiekvieną 
sekmadienį 15 minučių prieš 
sumą, prieš 11 vai.

Tautos Fondo devynioliktas 
metinis susirinkimas — suvažia
vimas įvyks gegužės 8 d., šešta
dienį, Kultūros Židinyje, Brook- 
lyne. Pradžia 10 vai. Suvažiavi- 
rfas labai svarbus, nes bus 
sprendžiamas T. Fondo likimas. 
Tautos Fondo tarylx>s pirminin
ku yra Algirdas Sperauskas, val
dybos pirmininku — Aleksan
dras Vakselis.

Aleksandras Vakselis yra 
apdovanotas respublikonų parti
jos aukščiausiu medaliu “tagion 
of Merit už išskirtinį pasišventi
mą respublikonų partijai ir jos 
idealams. Apdovanojimui jį re
komendavo prezidentas George 
Bush. Taip pat jis gavo penkių 
Amerikos respublikonų prezi
dentų auksinius medalius.

“Lithuanian Times” — tokiu 
vardu Manhattano LB apylinkė 
leidžia savo biuletenį. Anksčiau 
jį redagavo Juozas Kazlas, dabar 
— Laima Šileikytė-H<xxl.

Literatūros šventė — premi
jų įteikimas rengiamas gegužės 
8 d., šeštadienį, Philadelphijos 
Kultūros Centre. Rengia Lietu
vių Rašytojų Draugija, talkina
ma to centro vadovybės. Premi
jos įteikiamos už 1991 m. išleis
tas geriausias grožinės literatū
ros knygas: Kostui Ostrauskui už 
jo modernią dramą “Ars amoris’ 
ir Vytautui Volertui už romaną 
“Vilkas iš Galų”. Šventės pradžia 
5 v popiet. Iš Nęw Yorko vyksta 
LR Draugijos pirmininkas Pau
lius Jurkus ir aktorius Vitalis 
Žukauskas.

Baisiojo birželio minėjimą — 
didžiuosius lietuvių trėmimus į 
Sibirą, rengia LB NY apygardos 
valdyba. Minėjimas bus birželio 
13 d. Dabar organizuojama pro
grama. Stengiamasi ją padaryti 
įdomią ir patrauklią.

Kūrybos šventė ir premijų 
įteikimas rengiamas rudenį, spa
lio ar lapkričio mėn. Premijas or
ganizuoja LB Krašto valdyba, jų 
įteikimą glolx)ja LB New Yorko 
apygardos valdyba.

Dariaus ir Girėno skrydis iš 
New Yorko į Lietuvą buvo prieš 
60 metų. Buvo sumanymų kuo 
iškilmingiau sukaktį paminėti. 
Manyta, kad iš Lietuvos atskris 
į Lituanicą panašus lėktuvas. 
Lietuvoje laikraščiai rašė, kad 
Amerikos lietuviai vėl pakartos 
panašų skridimą — iš New Yorko 
į Kauną. Tačiau visi sumanymai 
paliko tik kallx)se. New Yorke 
lakūnų skridimo 60 metų sukak
tis bus paminėta šio rudens 
pradžioje, greičiausia rugsėjo 5 
ar 12 dienomis.

Poeto Putino Mykolaičio gi
mimo 1(M) metų sukaktis bus pa
minėta rudenį. Apie jo kūrybą 
paskaitą skaitys rašytojas Vytau
tas Volertas. Minėjimą organi
zuoja LMK Federacijos New 
Yorko klubas.

NAUJASIS TESTAMENTAS
“Darbininko” administracija 

gavo keletą Naujojo Testamento 
egzempliorių. Tai naujausia lai
da, versta iš graikų kalbos. Išlei
do “Katalikų pasaulio” leidykla 
Vilniuje 1992 m. Priekyje įdėta 
spalvoti Jeruzalės ir Palestinos 
žemėlapiai, gale — apaštalo Pau
liaus kelionių žemėlapis. Įrišta į 
kietus viršelius, 648 psl. Kaina 
15 dol. su persiuntimu.

Gintė Damušytė, iš New Yorko, su Lietuvių Katalikų Reli
ginės Šalpos Člevelando skyriaus valdyba. Sėdi iš k.: I. Sušin- 
skienė, G. Damušytė, O. Žilinskienė. Stovi: H. Stasas, Z. 
obelenis, A. Styra. Vlado Bacevičiaus nuotr.

Kun. Gintaras Vitkus, SJ, ku
ris studijuoja Fordhamo univer
sitete ir rengiasi būti gimnazijos 
direktoriumi, buvo išvykęs j 
Oregono valstiją, kur stažavo 
vienoje jėzuitų vadovaujamoje 
kolegijoje. Šią savaitę grįžta į 
New Yorką.

Kęstutis K. Miklas, LB New 
Yorko apygardos pirmininkas, 
pakviestas dalyvauti Lietuvių 
Fondo Pelno Skirstymo komisi
joje. Šioje komisijoje yra šeši 
asmenys — po tris iš JAV Lietu
vių Bendruomenės ir Lietuvių 
Fondo. Lietuvių Bendruomenei
atstovauja ir Vakarų apygardos 
pirmininkė Violeta Gedgaudie
nė, iš Kalifornijos, ir Michigano 
LB apygardos pirmininkė Liuda 
Rugienienė, iš Detroito. Lietu
vių Fondo atstovai — Marija Re
inienė, Daina Kojelytė ir dr. Vy
tas Narutis. Pirmasis komisijos 
posėdis įvyko balandžio 27 d. 
Chicagoje.

Sophie Kurkutis, Boston, 
MA, parėmė Darbininką stam
besne auka, užmokėdama už 3 
metų prenumeratą su 120 dol. 
čekiu. Dosniai spaudos rėmėjai 
nuoširdžiai dėkojame.

Skelbiant aukas Šarūno Mar
čiulionio našlaičių fondui buvo 
praleista V. ir B. Sutkų pavardė, 
kurie aukojo 20 dol.

Vyr. skaučių židinio Vilija se
kanti sueiga įvyks trečiadienį, 
gegužės 12 d., 7:30 vai. vak. se
sės Mirgos Šulaitienės namuose, 
4 High Elms Lane, Glen Cove, 
NY 11542, tel. (516) 671-2297.

Simano Daukanto, pirmojo 
Lietuvos istoriko, gimimo 200 
meti] sukaktis bus paminėta ru
denį. Minėjimą organizuoja 
Queens LB apylinkė, kuriai va
dovauja Ramutė Cesnavičienė.

PRAMOGINĖS 

DAINOS ŠVENTĖ

“Lietuvos atsiminimų radi
jas, minėdamas savo 52 metų gy
vavimo sukaktį, gegužės 23 d., 
sekmadienį, 3:30 vai. popiet 
rengia pramoginės dainos 
šventę. Jos programoje dalyvaus 
solistė iš Lietuvos Nijolė Ščiu
kaitė. Renginys įvyks Lietuvių 
Katalikų Centro salėje, 6 Dąvis 
Avė., Keamy, NJ. Įėjimo auka 
$20. Svečiai bus vaišinami kėli
nių ir Jadelių paruoštais lietuviš
ko stiliaus valgiais, be atskiro 
mokesčio.

Už gyvus ir numirusius "Lie
tuvos atsiminimų" radijo* ir 
“Rūtos" geradarius-rėmėjus bus 
laikomos mišios tą pačią dieną, 
2 vai. popiet. Sopulingosios Die
vo Motinos lietuvių parapijos 
bažnyčioje, 136 Davis Avė., 
Keamy, NJ.

Visus dalyvauti kviečia radijo 
direktorius prof. dr. Jokūtas 
Štokas.

Nebrangiai parduodamas pe
čius kepti raguoliams (baumku- 
cben). Skambinti Jonui Stankui 
tel. (617) 479-1104. (sk.).

American Trans Air, Ine. 
birželio 2 pradės skrydžius iš 
New Yorko tiesiai į Rygą. Ši 
kompanija skraido po visą pa
saulį nuo 1973 metų. Ji žinoma 
kaip didžiausia ('barter kompa
nija, bet turi ir tvarkaraščiu nu
matytus skrydžius. Šiuo metu 
ji vartoja lėktuvus: Lockheed 
L-1011, Boeing 757 ir Boeing 
727. Žiūr. American Trans Air 
skelbimą 6-tam puslapyje.

BOSTONO apylinkių TRANS- 
PAK atstovas Romas Račkaus
kas, Cape Cod, MA, susitarus 
paims jūsų siuntinius iš namų. 
Telef. .508 428-1004.

Moteris iš Lietuvos (40 metų) 
ieško darbo savaitgaliais. Gali 
dirbti įvairius meninius darbus, 
dekoruoti kambarių sienas, pri
žiūrėti vaikus, globoti ligonius, 
padėti namų ruošoje. Skambinti 
tel. (718) 235-9218. (sk.).

Newyorkiečiai su Kauno Technologijos universiteto profesoriais, stažuojančiais SUNY 
universitete, iš k.: Vytautas Alksninis, Kristina Levišauskaitė, Vytautas Daugirdas ir 
Robertas Citkevičius. Salomėjos Narkėliūnaitės nuotr.

ALKSNINIŲ ŠEIMOS TALKA LIETUVAI

(atkelta iš 3 psl.) 
remtų, padėtų įkurti pavyzdi
nius ūkius. Ateityje tai sutaupy
tų Lietuvai daug pinigų”.

Kai nesilaikoma žodžio
Apie savo patyrimą susitiki

muose su Lietuvos žmonėmis 
Vytautas sako:

“Mums tenka susitikti su dau
geliu lietuvių, atvykstančių į 
JAV. Pasakysiu atvirai, esame 
truputį nusivylę. Padedame 
užmegzti kontaktus, suvedame 
su amerikiečių firmomis, atrodo, 
sutaria bendradarbiauti, o grįžę

LB New Yorko apygardos val
dybos posėdis įvyks gegužės 5 
d., trečiadienį, Kultūros Židinio 
posėdžių menėje.

KNYGA APIE 
ALEKSANDRĄ KAČANAUSKĄ

Apreiškimo parapijoje Brook- 
lyne ilgai vargonininkavo muzi
kas Algirdas Kačanauskas, miręs 
1979 m. Jis dažnai prisimindavo 
savo tėvelį kompozitorių Alek
sandrą Kačanauską. Jo mirties 
proga buvo ir pamaldos tos para
pijos bažnyčioje.

Kompozitorius Aleksandras 
Kačanauskas turėjo du sūnus: 
Algirdą ir Gediminą ir dukrą Al
doną. Sūnūs buvo įsikūrę Ame
rikoje. Sūnus Gediminas yra pa
keitęs pavardę, pasivadinęs 
Kaunu, yra inžinierius, gyvena 
Kalifornijoje. Dukra Aldona Ka- 
čanauskaitė - Zaborienė gyvena 
Lietuvoje, Kaune, yra gydytoja, 
mediciną studijavusi drauge su 
dr. Juozu Dičpinigaičiu, kuris 
gyvena čia pas mus W<xxlhave- 
ne. Ji Lietuvoje parašė ir išleido 
knygą “Kompozitoriaus Alek
sandro Kačanausko asmenytas 
bruožai ir muzikinė veikla”. 
Knyga iliustruota, surinkti įvai
rių asmenų atsiminimai, sure
gistruota visa jo koryta 61 psl., 
kaina 2 dol. Gaunama “Darbi
ninko" administracijoje.

Padedu persiųsti automobi
lius į Lietuvą. Kreiptis (908) 352- 
6033. Prašyti Rolandą, (sk.).

Pensininkas ieško mažo buto 
arba kambario su teise naudotis 
virtuve. Žmogus ramus, nerū
kantis, negeriantis. Skambinti 
718 847-6439. (sk.)

Namai Floridoje, St. Peters- 
burge ir apylinkėse nuo $35,000. 
Pirkėjui sąrašai ir visi patarnavi
mai veltui. Pasitinkame atvyku
sius. Marie Powell Realtors 
agentas Vladas Maželis. Skam
binti į ofisą 1-800-FLA-REAL ar 
l>et kada į namus 1-813-938- 
4613. (sk.) 

į Lietuvą nieko nedaro, kartais 
net į laiškus neatsako.

Tai mus lyg šaltu vandeniu 
perpila, nutrūksta kontaktai. 
Būna nepatogu eiti su kitais 
žmonėmis, išgirsti atsakymą — 
jums mėginom padėti, jūs patys 
nesuinteresuoti. Jūsiškiai dar 
nesupranta, kad amerikiečiai yra 
veiklos žmonės, brangina laiką, 
gerbia partnerį, griežtai laikosi 
duoto žodžio, įsipareigojimo".

Reikia tvarkos
Savo įspūdžius, patirtus Lie-

LB New Yorko apygardos 
apylinkių susirinkimas įvy ko ba
landžio 24 d. Kultūros Židinyje. 
Dalyvavo Bushvvicko, Queens, 
Great Necko, Manhattano apy
linkių valdybos, apygardos val
dyba, kontrolės komisija. Posė
dis buvo darbingas, įdomus ir vi
siems naudingas. Platesnis po
sėdžio aprašymas kitame “Dar
bininko” numeryje.

LB Queens apylinkės susirin
kimas bus gegužės 16 d., sekma
dienį, Kultūros Židinyje. Ši apy
linkė yra pati didžiausia, turi 
apie 500 narių, bet į susirinki
mus atsilanko gana mažai. Val
dyta prašo šį kartą atsilankyti ir 
dalyvauti lietuviškų klausimų 
svarstyme.

Politinė konferencija Wash- 
ingtone rengiama rudenį. Pa
grindinė konferencijos tema — 
kaip vertinti įvykius Lietuvoje, 
kaip laikytis. Jau dabar kalbama, 
kad rudenį į Jungtines Tautas at
vyks dabartinis Lietuvos prezi
dentas Algirdas Brazauskas. Jis 
tikriausiai norės susitikti ir su 
Amerikos lietuviais. Ir kaip tie 
Amerikos lietuviai turi laikytis? 
Yra ir kitų klausimų, kuriuos turi 
gvildenti jaunieji ir vyresnieji 
politikai tai visuomenininkai.

LIETUVIŲ RELIGINĖS ŠALPOS LOTERIJA
Kaip buvo skelbta. Lietuvių 

Religinės Šalpos didžiosios lote
rijos laimėjimų traukimas įvyko 
balandžio 25 d., sekmadienį. 
Apreiškimo parapijos mokyklos 
salėje Brooklyne, kun. Stasio 
Railos jubiliejinių pietų metų.

Laimėjimų knygutės buvo 
platinamos visoje Amerikoje. 
Laimėjimų traukimui buvo pa
rinkta ši diena, nes kun. Raila 
buvo pirmasis šios įstaigos reika
lų vedėjas ir dirlx> net 16 metų.

Pietų metu prieš kavą, po visų 
sveikinimo kalbų, Andrius 
Adams, Religinės Šalpos tarnau
tojas, prie gartas stalo atnešė di
doką plastikinę dėžę, kurion 
buvo supilti laimėjimo bilietai, 
susukti į tūtelę. Antanas Sabalis, 
Religinės Šalpos iždininkas, tarė 

tuvoje, Alksninis taip susumuo
ja:

“Pasikeitimų daug. Dabar 
Lietuvoje gali ir bananų gauti, 
tik reikia turėti pinigų. Lietuva 
— didelių galimybių kraštas. 
Kas imasi iniciatyvos, gali greitai 
prasimušti. Bet matome ir sun
kias jūsų problemas, ypač eko
nomikos srityje. Labiausiai ken
čia senesni žmonės, pensininkai, 
invalidai. Labai padaugėjo ko
rupcijos, organizuotų nusikalti
mų. Mano geras draugas į Lietu
vą eksportuoja mašinas, kad ne
davė pinigų, mafiozai jo mašinas 
sprogdino. Toke dalykai labai at
baido verslininkus, užsienio in
vestitorius, nes Lietuva nėra 
saugus kraštas.

Stebina, kad jūsų valdžia kaip 
be dantų. Net jeigu kąsugaunat, 
atidu<xlant teismui, tai ten byla 
uždūsta. Matyt, korupcija, kyši
ninkavimas visur prasiskverbę.

Amerikoje jei ką sugauna 
į man t kyšį, jis automatiškai iš
metamas iš darlx> be jokių pen
sijų, nes buvo neteisingas pa
reigūnas. Demokratija ir laisvė 
turi būti tik teisingiems 
žmonėms. Kol neįvesite tvarkos, 
užsienio žmonės jumis nepasi
tikės, Lietuvai bus daroma di
delė skriauda .

“Lietuvos aidas”, pagrindinis 
16 psl. Lietuvos dienraštis,-duo
da objektyvų atsikuriančios Lie
tuvos vaizdą. Tokios žinios išei
vijai yra naudingos. Nuo šių 
metų pradžios laikraštis siun- 
nčiams du kartus savaitėje oro 
paštu. Prenumerata metams 
$85. Čekius rašyti “Lietuvos ai
do vardu ir siųsti JAV įgalioti
niui adresu: Bronius Juodelis, 
239 Br<x>kside tane, Willow- 
brook, IL 60514. (sk.) 

žodį, pasveikino sukaktuvininką 
kun. Railą, priminė jo darbą Re
liginėje Šalpoje ir pakvietė jį iš
traukti pirmąjį laimėjimą.

Pirmoji dovana buvo GT In
ternational kelionių agentūros iš 
Hickory Hills, IL — dviejų as
menų kelionė į Lietuvą tuo 
metu, kai ten lankysis Popiežius. 
Kun. Raila gerokai maišė, kol iš
traukė vieną bilietą. Jį išvynio
jus, paaiškėjo, kad pirmą premi
ją laimėjo Vincas Klova, iš Bell 
Gardens, CA.

Antrai premijai Marytė Šalin- 
skienė paaukojo 1,000 dol. Jono 
Antanaičio, savo tėvelio, šeimos 
atminimui. Ji ir buvo pakviesta 
ištraukti laimingąjį bilietą. Jos 
skirtą dovaną laimėjo Joseph Na
rušis, iš Allentown, NJ.


